
Podstawy pracy w środowisku C++ 

 
Najpopularniejszym językiem programowania na świecie jest Fortran. Jest łatwy do opanowania i 
szczególnie nadaje się do obliczeń numerycznych.  
Pozwala na programowanie:  
- strukturalne (wykorzystujące procedury i struktury kontrolne w postaci sekwencji, czyli ciągu 
kolejnych instrukcji, pętli czy instrukcji wyboru),  
- obiektowe (program zawiera obiekty składające się z określonych danych i metod, czyli procedur, 
które są instancją klasy charakteryzującej format tych danych), 
- modularne (wykorzystujące moduły jako elementy nadrzędne w stosunku do procedur i bloków 
tworzących program), 
- równoległe (określające sposób wykonywania obliczeń,np. wiele instrukcji może być 
wykonywanych jednocześnie. 
 
Jest wiele innych języków programowania: np. język C, jako przykład języka strukturalnego i C++ 
czy java jako przykłady obiektowego języka programowania. 
 
Języki wymienione powyżej są wysokiego poziomu (czyli takie, których struktura jest czytelna dla 
człowieka, tzn. pozwala na zapisywanie różnych konstrukcji algorytmicznych w celu rozwiązania 
problemu). 
Są również języki niskiego poziomu, tzw. asemblery, gdzie zapis to mało zrozumiały rozkaz 
maszynowy, zrozumiały dla danego procesora. 
 

Aby język wysokiego poziomu był zrozumiały przez komputer, po napisaniu programu należy 
skorzystać z tzw. kompilatora, który ten program przetłumaczy na język wewnętrzny komputera. 
 
Chcąc napisać program, wystarczy otworzyć notatnik, ale w sieci jest dostępnych wiele tzw. 
zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE), wzbogaconych w różnego typu narzędzia i 
interfejs graficzny. 
 
Program napisany w języku C++ zawiera części: 
- deklaracyjną (definiowane są, ale nie uruchamiane elementy programu), 
- operacyjną (zawartą w funkcji main(), gdzie są wykonywane wszystkie zawarte tam polecenia). 
 
Uwaga: nie jest obojętne, jaką literą będzie pisany kod programu. 
 
Tworzenie programu: 
//1.cpp – welcome    komentarz 
#include<iostream>    //dyrektywa preprocesora / deklaracja biblioteki 
using namespace std;    //dyrektywa using namespace 
int main()     //nagłówek głównej funkcji 
{  
 cout << "Hello";    //instrukcja cout do wyświetlania komunikatu 
 cout << endl; 
 cout << "How are you?"; 
 return 0;    //instrukcja kończąca działanie programu 
}      //koniec bloku 

 
Uwaga: Niektóre kompilatory przetwarzają język wysokiego poziomu na maszynowy i zamykają 
okno. Aby nie zostało zamknięte i by zobaczyć efekt działania programu, na końcu należy dopisać:  
cin.get(); - oczekiwanie na wciśnięcie klawisza Enter lub system(pause); - zatrzymanie działąnia programu. 

 

Zapis using namespace std jest po to, by wszystkie klasy, funkcje i zmienne trafiały do tej samej 
przestrzeni nazw standardowych: std (biblioteki standardowej). 
Każda funkcja w programie jest wywoływana przez inną funkcję, ale wyjątkiem jest tu main(), gdyż 
jest wywoływana przez kod rozruchowy dodawany przez kompilator między program, a system 
operacyjny. Funkcja ta zawsze zwraca wartość integer, czyli liczbę całkowitą i nie pobiera żadnych 
argumentów. Na końcu funkcji main() nie ma obowiązku umieszczania instrukcji powrotu: return, bo 
kompilator sam ją doda, kiedy znajdzie się na końcu programu. 
Obsługa wejścia i wyjścia, czyli komunikacji między programem, a systemem jest możliwa po 
dodaniu dyrektywy preprocesora iostream, w której znajdują się definicje umożliwiające działanie 
instrukcji takich, jak cin czy cout. 



cout to obiekt pokazujący łańcuchy, liczby, znaki, natomiast po nim jest znak << oznaczający 

kierunek przepływu informacji. 
 
Wartości można wprowadzać za pomocą obiektu cin. Ponieważ są przesyłane do komputera, to znak 
>> jest skierowany w odwrotnym kierunku. Kilka elementów wyświetlanych można w programie 
umieszczać w jednej linii. 
 
//2.cpp - first operation 
#include<iostream> 
int main(void) 
{ 
 using namespace std; 
 int a, b; 
  
 cout << "Enter two integer figures, and I try to sum it." << endl; 
 cin >> a; 
 cout << "You \'ve entered the first number. Now enter the second one: " << endl; 
 cin >> b; 
 cout << "Sum is: " << a + b; 
 return 0; 
} 

W programie stosuje się funkcje. Jedną z nich jest funkcja main(). Funkcje sprawiają, że program 
ma budowę modułową. Funkcje mogą zwracać jakiś argument zgodny z deklaracją (np. int dotyczy 

liczb całkowitych – funkcja main zawsze zwraca 0, a więc liczbę całkowitą. Kod 0 oznacza, że 
program dobrze działa). Funkcje mogą pobierać argumenty i one też są zdeklarowane w nawiasie po 
nazwie funkcji. 
Przykładowe zadania:  
1. Napisz program proszący o podanie odległości w milach morskich i zamieniający ją na metry (1 
mila morska to 1852 m. 
 
//3.cpp - sea miles 
#include<iostream> 
int main(void) 
{ 
 using namespace std; 
 int miles, meters; 
  
 cout << "How many sea miles do you want to convert into meters? " << endl; 
 cin >> miles; 
 cout << "After conversion it is " << miles * 1852 << " meters. " << endl;  
 return 0; 
} 
 

2. Napisz program, w którym w funkcji main() zostanie wywołana funkcja użytkownika otrzymująca 
temperaturę w stopniach Celsjusza i zwracająca odpowiadającą jej temperaturę w skali Fahrenheita.  

(wzór: stopnie Fahrenheita = 1,8 * stopnie Celsjusza + 32,0) 
 
Tym razem problem określony w zadaniu został podzielony na dwie funkcje: jedna z nich ma zadanie 
dokonania konwersji podanej wartości liczbowej, a funkcja main() pobiera i przekazuje tę wartość, a 
następnie wyświetla wynik. 
 
//4.cpp - Fahrenheit and Celsjus degrees  
#include<iostream> 
float conversion(float c); 
int main(void) 
{ 
 using namespace std; 
 float c, f; 
 cout << "Enter the temperature in Celsjus degrees: " << endl; 
 cin >> c; 
 f = conversion(c); 
 cout << c << " Celsjus degrees is: " << f << " Fahrenheit degrees." << endl; 
 return 0; 



} 
float conversion(float celsjus) 
{ 
 return (1.8 * celsjus + 32); 
} 
 

3. Napisz program, w którym funkcja main() wywoła funkcję użytkownika pobierającą jako parametr 
odległość w latach świetlnych i zwracającą odległość w jednostkach astronomicznych. Program 

powinien prosić o liczbę lat świetlnych, odczytywać ją i przeliczać, a wynik pokazywać (jednostka 
astronomiczna to odległość Ziemi od Słońca, 1 rok świetlny to 63 240 jednostek astronomicznych). 
 
//5.cpp - astronomical units 
#include<iostream> 
double units(double years); 
int main(void) 
{ 
 using namespace std; 
 double x, y; 
 cout <<"Enter the number of the light years:" << endl; 
 cin >> x; 
 y = units(x); 
 cout << x <<" light years is " << y << " astronomical units." << endl; 
 return 0; 
} 
 
double units (double y) 
{ 
 double j_a; 
 j_a = y * 63240; 
 return(j_a); 
} 
 

4. Napisz program, w którym po podaniu liczby minut funkcja stworzona przez użytkownika 
wyświetli je w rozbiciu na godziny i minuty np. dla 854: 14 h and 14 minutes. Funkcja main() ma 
przekazać obie wartości do funkcji typu void, która je wyświetli. 
 
//6.cpp - hours and minutes 
#include<iostream> 
using namespace std; 
void time(int min); 
int main(void) 
{ 
 int minutes; 
 cout << "Enter the time in minutes: "; 
 cin >> minutes; 
 time(minutes); 
 return 0;  
} 
 
void time(int min) 
{ 
 int hours, m; 
 hours = min / 60; 
 m = min % 60; 
 cout <<" The time is: "<< hours << ":" << m << endl; 
} 
 

Zadanie domowe:   
Zapoznaj się z ćwiczeniami 1-7 w podręczniku na stronach 182-187 (Informatyka,W. Jochemczyk, K. 

Olędzka, WSiP), zapamiętaj wykorzystywaną składnię tak, byś na następnej lekcji potrafił ją zapisać 
dla problemu wskazanego przez nauczyciela w postaci pisemnej. 
 


