
Definiowanie funkcji obliczeniowych 

  
W języku programowania C++ zmienne są deklarowane. Wraz z deklaracją podawany jest typ. Dla 
określonego typu liczbowego są pewne limity. 

Typy z liczbami całkowitymi (short, int, long) pozwalają je zadeklarować i w zależności od rodzaju 
systemu mają różne rozmiary. Można to sprawdzić wykorzystując funkcję sizeof() i stałe 
symboliczne, które są zdefiniowane w pliku climits. Przekroczenie tych granicznych wartości 

spowoduje przejście do początku zakresu (podobnie jak z trzycyfrowym licznikiem po 999 następuje 
000 itd.: 
 
// 7.cpp — limits of type 
#include <iostream> 
#include <climits> // symbolic constans 
int main() 
{ 
    using namespace std; 
    cout << "Type \"char\" is " << sizeof (char) << " bytes." << endl; 
    cout << "Type \"short\" is " << sizeof (short) << " bytes." << endl; 
    cout << "Type \"int\" is " << sizeof (int) << " bytes." << endl; 
    cout << "Type \"long\" is " << sizeof (long) << " bytes." << endl << endl; 
    cout << "Maximum values:" << endl; 
    cout << "Max char: " << CHAR_MAX << endl; 
    cout << "Max short: " << SHRT_MAX << endl; 
    cout << "Max int: " << INT_MAX << endl; 
    cout << "Max long: " << LONG_MAX << endl << endl; 
    cout << "Maximum unsigned values:" << endl; 
    cout << "Value unsigned char: " << UCHAR_MAX << endl; 
    cout << "Value unsigned short: " << USHRT_MAX << endl; 
    cout << "Value unsigned int: " << UINT_MAX << endl; 
    cout << "Value unsigned long: " << ULONG_MAX << endl << endl; 
    return 0; 
} 

 
Inne wykorzystywane typy to: char (dla znaku, string dla łańcucha, float i double dla liczb 
rzeczywistych). 
W przypadku deklarowania stałej, należy przed typem wprowadzić jeszcze słowo const, np. const int 
a = 10; 
 
Przy obliczeniach wykorzystuje się operatory. Niektóre są podobne jak te, które używa się w 
zadaniach matematycznych, np.: +, -, *, /, %. 
Dwa ostatnie to odpowiednio znak dzielenia i reszta z dzielenia. 
Znacząca różnica jest jednak przy zastosowaniu operatora =, który w języku programowania 
oznacza przypisanie, a równość określa podwójny znak: ==. 
Inne operatory relacyjne to <, <=, >, >=, != (różny). 

Szczególne zastosowanie mają jeszcze operatory zmniejszania (dekrementacji) i zwiększania 
(inkrementacji). 
++a oznacza zwiększenie a o 1 (nie jest obojętny zapis: ++a (prefiksowy), czy a++ (postfiksowy). 
Wewnątrz wyrażenia zapis prefiksowy powoduje wykonanie działania przed obliczeniem wartości 
wyrażenia, a postfiksowy - po obliczeniu wartości wyrażenia. 
Istotne jest jeszcze, by odpowiednio nadawać typy zmiennym. Dzieląc liczby całkowite: 5/2 
otrzymamy 2, a nie 2,5. Poprawną wartość uzyskamy, gdy wprowadzimy wyrażenie: 5/2.0. W C++ 
znak oddzielający część ułamkową jest kropką. 

 
W języku programowania można jeszcze wykorzystać złożone operatory przypisania: 

a += b+c jest równoznaczne z a = a+b+c. 

Pisząc program, zwłąszcza przy wykorzystaniu instrukcji warunkowej if mogą się przydać operatory 
logiczne: || - alternatywa i && - koniunkcja 

  



Specyficznym typem jest char. Można zaprezentować niewielkie liczby za jego pomocą bo C++ 

zapisuje znaki jako liczby całkowite, ale można też za pomocą funkcji złożonej cout.put() wyświetlić 
sam znak. 
 
//8.cpp - Kod ASCII and letters 
#include<iostream> 
void change(char letter); 
using namespace std; 
int main (void) 
{ 
    char character; 
    cout << "Enter the letter" << endl; 
    cin >> character; 
    change(character); 
    return 0; 
} 
 
void change(char sign) 
{ 
    int l = sign; 
    cout << "ASCII code of the letter " ; 
    cout.put(sign); 
    cout << " is " << l << "." << endl; 
} 

  

W powyższym przykładzie została zdefiniowana funkcja change(), która nic nie zwraca, ale 
przyjmuje parametr w postaci znaku. Oprócz podzielenia jednego problemu na mniejsze części i 
zwiększenia przejrzystości programu, istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystania takiej funkcji 
w różnych częściach programu. Można więc ograniczyć objętość kodu. 

  

Zadanie: 

Wymyśl program, który będzie korzystał z funkcji przekazującej wynik (zamiast void pojawi się np. 
typ int). 

 
W C++ wykorzystywane są jeszcze symbole: \a – alarm komputera, \n – znak nowej linii, \b – 
backspace, \t – tabulator itd. 
W C++ nowym typem jest bool, który może mieć jedną z dwóch wartości true lub false. 
Jeśli pojawi się deklaracja bool reply = true; to reply uzyskuje wartość 1, a jeśli false – to 0. 
Są także typy zmiennoprzecinkowe (float, double, long double). 
 
Ćwiczenie wykorzystujące liczby rzeczywiste: 
1. Napisz program, który będzie przeliczał długość geograficzną podaną w stopniach na format 
dziesiętny. 
 
//9.cpp- longitude latitude 
#include<iostream> 
float min(float min_decimal); 
float sec(float sec_decimal); 
int main(void) 
{ 
    using namespace std; 
    int minutes, seconds; 
    float degrees, m, s, sum; 
    cout << "This program convert degrees to decimal system" << endl; 
    cout << "Enter longitude or latitude degrees, minutes and seconds" << endl; 
    cout << "degrees: "; 
    cin >> degrees; 
    cout << endl << "minutes: "; 



    cin >> minutes; 
    m = min(minutes); 
    cout << endl << "seconds: "; 
    cin >> seconds; 
    s = sec(seconds); 
    sum = degrees + m + s; 
    cout << endl << "Latitude or longitude in decimal system is: " << sum << endl; 
    return 0; 
} 
 
float min(float min_decimal) 
{ 
return (min_decimal / 60); 
} 
 
float sec(float sec_decimal) 
{ 
return ((sec_decimal / 60)) / 60; 
} 

  

Ćwiczenie wykorzystujące instrukcję warunkową: 
2. Napisz program, który poprosi użytkownika o jego wzrost i wagę i obliczy BMI dzieląc masę przez 
kwadrat wzrostu. 
 
//10.cpp – BMI 
#include <iostream> 
int main(void) 
{ 
    using namespace std; 
    float weight, height, bmi; 
    cout <<"Do you weigh as much as you should?" << endl; 
    cout << "Let's check it!" << endl; 
    cout << "Enter your weight (in kilograms): " << endl; 
    cin >> weight; 
    cout << "Enter your height (in centimeters): " << endl; 
    cin >> height; 
    /* BMI = mass (kg) / (growth (m))^2 */ 
    bmi = weight / (( height * height ) / 10000); 
    cout << "Your Body Mass Indexx is: " << bmi << endl; 
    if ( bmi <= 18.5 ) 
        cout << "You are underweight. Eat something"; 
    else if ( bmi > 18.5 and bmi < 29.99 ) 
        cout << "You have a normal weight! Bravo!"; 
    else 
        cout << "You are owerweight. Start to lose weight!"; 
    return 0; 
} 

 
Tablice: 
Deklaracja tablicy może następować np. w następujący sposób: 

int numbers[4] = {1, 3,, 5, 5}; lub 
char letters[3] 
letters[0] = ‘x’; 
letters[1] = ‘y’; 
letters[2] = ‘z’; 

W tablicy może być określony większy rozmiar, niż wprowadzimy elementów, ale nie może być 
odwrotnie. 
W przypadku łańcuchów znakowych jej rozmiar zawsze jest większy o 1 od ilości liter, tzn. 
char text[4] = {‘A’, ‘l’, ‘a’, ‘\0’}; 

To jedno miejsce jest zarezerwowane dla znacznika końca łańcucha. 
Zapis tablicy można uprościć stosując cudzysłów: char text = {”Ala”}; 
Długość łańcucha można sprawdzić wykorzystując funkcję strlen() wraz z plikiem biblioteki cstring. 



Długość nie uwzględnia znaku zerowego na końcu łańcucha. Jeśli w którymkolwiek polu łańcucha 

podmienimy literę na znak zerowy to wyświetlany będzie już tylko łańcuch do pierwszego znaku 
zerowego. 
 
//11.cpp - arrays 
#include<iostream> 
#include<cstring> 
 
int main(void) 
{ 
    using namespace std; 
    int i, j; 
    char name[20]; 
 
    cout << "What\'s your name? " << endl; 
    cin >> name; 
    cout << "OK! " << name << " Now I show you the tables: " << endl << "With numbers: " << 
endl; 
    int table1[3] = {1, 2, 3}; 
    for (i = 0; i<3; i++) 
        cout << table1[i]; 
    cout << endl << "With string" << endl; 
    char table2[4] = {'A', 'l', 'a', '\0'}; 
    for (j = 0; j<4; j++) 
        cout << table2[j]; 
    cout << endl << "And do you know function strlen() is for measure the length of the 
table? " << endl; 
    cout << "I\'ll show you: the length of your name is: " << strlen(name)<< endl; 
    return 0; 
} 

Zadanie domowe 

1. Uważnie przeczytaj i wykonaj ćwiczenia od 1 do 7 ze stron 190 - 198 w podręczniku 
(Informatyka, W. Jochemczyk, K. Olędzka, WSiP). 
2. Wykonaj program, który pobiera liczbę i mnoży ją przez liczby z zakresu od 1 do 10. Do tego celu 
zastosuj zamiennie dwie pętle: for i while. 

 


