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Podstawy programowania, ćw. – lista nr 4. 

Zad. 1. Oznacz zasięgi definicji w podanych poniżej programach. Co wydrukują te programy? 

Szczególną uwagę proszę zwrócić na kwalifikator globalności: ::identyfikator_globalny. 

 
a) #include <stdio.h> 

   int R=5; 

   void main (void) 

   {int R=30; 

     { int R=100; 

       printf("R3=%d ", R); 

     } 

     printf(R2=%d", R); 

   } 

 

b) #include <stdio.h> 

   int K=3; 

   void funkcja (void) 

   {printf("K1=%d\n", K);} 

   void main (void) 

   { int K=20; 

     printf("K2=%d", K); 

     funkcja( ); 

   } 

c) #include <stdio.h> 

   int K=3; 

   int funkcja (void); 

   { return (K);} 

   void main (void) 

   { int K=20; 

     printf("K=%d", K+fun()); 

   } 

 

d) #include <stdio.h> 

   int R=5; 

   void main (void) 

   {int R=30; 

     { int R=100; 

       printf("R3=%d", R+::R); 

     } 

   printf(R2=%d", ::R+R); 

   } 

Zad. 2. Jaki będzie wynik działania poniższego programu? 

#include <stdio.h> 

char tab[]="abrakadabra"; 

char * wsk; 

main() 

{ wsk=&tab[8]; 

 putchar(*wsk);  ......  

 wsk+=2; 

 putchar(*wsk);  ......  

 putchar(*(--wsk));  ......  

 putchar(tab[1]);  ......  

 putchar(*tab);  ......  

 wsk=tab+3; 

 putchar(*(wsk-1));  ......  

 putchar(*wsk);  ......  

 putchar('\n'); } 

Zad. 3. Przyjmijmy następującą definicję. Określ wynik wyrażenia 

tablicowego. 

char * PORY[]={"Wiosna”, "Lato”, "Jezien”, "Zima”}; 

 

 

Zad. 4. Jaki będzie wyniki działania poniższego programu? Wyjaśnij dlaczego. 

#include <stdio.h> 

void funkc(int * j, int n) //definicja fuknkcji 

{ *j = 1; 

  n = *j; 

} 

main() 

{ int i = 2, k = 3; 

  funkc(&i, k);  //wywołanie funkcji 

  printf("i=%d, k=%d", i, k); 

} 

Wyrażenie Wynik 

PORY[0]  

PORY[0][5]  

PORY[2][5]  

PORY[1][5]  

PORY[3][5]  
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Zad. 5. Uzupełnij poniższą tabelę aby uzyskać równoważne zapisy. 

Operatory indeksacji Użycie typu wskaźnikowego 
A[0][0] **A 

A[0][3]  

 *(*(A+1)+3) 

A[i][j]  

&A[i][j] *(A+i)+j 

Zad. 6. a) Zmień kod programu tak aby do tworzenia tablicy użyć funkcji calloc() zamiast malloc(). 

b) dopisz kod zwalniający pamięć. 

#include <stdlib.h> 

main() 

{ int rozmiar = 3; float *tablica; 

  tablica = (float*) malloc(rozmiar * sizeof(* tablica)); 

  tablica[0] = 0.1; 

   ..............................  

} 

Uwaga: Podstawową różnicą pomiędzy funkcjami malloc() i calloc() jest to, że ta druga 

zeruje wartość przydzielonej pamięci. 

Zad. 7. Przeanalizuj działanie poniższego programu. W jaki sposób alokowana i zwalniana jest 

pamięć dla tablicy? 

#include <stdlib.h> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

void zwolnij_tab(void **A) 

{ if (!A) return; 

  for (int i=0;A[i];i++) free(A[i]); 

  free(A); 

} 

 

void ** przydziel_tab(int M, int N, int element_size) 

{ void **A; 

  if ((A=(void**)calloc(M+1,sizeof(void *)))==NULL) return NULL; 

  for (int i=0;i<M;i++) if (!(A[i]=calloc(N,element_size))) goto BLAD; 

  A[M]=NULL; 

  return A; 

   

  BLAD: zwolnij_tab(A); 

  return NULL; 

} 

 

main() 

{ float **A; 

  if ((A=(float**)przydziel_tab(10, 5, sizeof(float)))==NULL) exit(1); 

  cout << "Udalo sie zaalokowac pamiec\n"; 

  A[4][3]=3.141592; 

  cout << "Element1=" << A[3][3] << "\n"; 

  cout << "Element1=" << A[4][3] << "\n"; 

  zwolnij_tab((void **)A); 

  system("PAUSE"); 

} 

Zad. 8. Napisz programy rezerwujące miejsca w minibusach (patrz zad. 2 i 3 z listy 3.) za pomocą 

zmiennych dynamicznych. 


