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JĘZYKI  PROGRAMOWANIA 

Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM

Laboratorium 1

Wprowadzenie, 

środowisko programistyczne, 

pierwsze programy
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CEL ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH:

Wprowadzenie do programowania w języku C++ 

oraz

rozwiązywanie różnorodnych problemów za pomocą programowania 

strukturalnego i programowania orientowanego obiektowo 

z wykorzystaniem języka C++
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Ocena końcowa: O=0.5⋅E+0.5⋅L
E - ocena z egzaminu

L - ocena z laboratorium

- obydwie oceny muszą być pozytywne!

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Ocena z laboratorium: L=0.5⋅L1+0.5⋅L2

L1 - ocena cząstkowa 1

L2 - ocena cząstkowa 2

- obydwie oceny muszą być pozytywne!
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PLAN ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

Lab1: Wprowadzenie, środowisko programistyczne, pierwsze programy.

Lab2: Typy, operatory, funkcje matematyczne.

Lab3: Instrukcje wyboru.

Lab4: Instrukcje powtórzenia (pętle).

Lab5: Tablice statyczne.

Lab6: Reguły zasięgu, zasłanianie nazw, obszary nazw.

Lab7: Funkcje (cz.1), funkcje inline, funkcje biblioteki standardowej C++.

Lab8: KOLOKWIUM 1 

Lab9: Wskaźniki, referencje, dynamiczny przydział pamięci, tablice dynamiczne .

Lab10: Funkcje (cz.2), przeciążanie nazw funkcji, argumenty domyślne,

przekazywanie danych do funkcji przez wartość, wskaźnik, referencję. 

Lab11: Klasy - podstawy: definiowanie klas, funkcje składowe, obiekty jako argumenty 

funkcji,  programy złożone z wielu plików

Lab12: Konstruktory i destruktory, składniki stałe i statyczne klasy.

Lab13: Funkcje zaprzyjaźnione, złożenia obiektów.

Lab14: Dziedziczenie.

Lab15: KOLOKWIUM 2 
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WARUNKI ZALICZENIA LABORATORIUM:

1. Obecność na wszystkich zajęciach:

• nieobecność usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie) – należy 

odrobić z inną grupą (nawet, jeśli ta grupa ma inny temat);

• nieobecność nieusprawiedliwiona – należy odrobić z inną grupą 

(nawet, jeśli ta grupa ma inny temat), jednak nie można uzyskać 

punktów;

WAŻNE:

• chęć odrobienia zajęć należy najpóźniej dzień przed zajęciami zgłosić 

jednemu z prowadzących;

• możliwość odrabiania jest uzależniona od liczby dostępnych 

stanowisk komputerowych.
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Na każdych zajęciach L2-L7 oraz L9-L14 można uzyskać 

do 3 punktów (z dokładnością do 0.25). 

W każdej z 2 serii laboratoriów można uzyskać 18 punktów. Punktacja 

przekłada się następująco na oceny:

punktów ocena

9.00÷10.75 dost

11.00÷12.75 dost+

13.00÷14.75 dobry

15.00÷16.75 dobry+

17.00÷18.00 b. dobry

Po każdej serii 6 laboratoriów – kolokwium dla osób, które:

• nie uzyskały co najmniej 9 punktów w serii;

• chcą poprawić uzyskaną ocenę 

(uwzględniana jest ocena lepsza!).

2. Pozytywne obie oceny cząstkowe (L1, L2)

WARUNKI ZALICZENIA LABORATORIUM:
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1. Do każdych zajęć należy się przygotować korzystając ze stosownej 

instrukcji pobranej ze strony Instytutu.

2. Jeśli osób w grupie jest nie więcej niż dostępnych stanowisk 

komputerowych, to każda osoba pracuje samodzielnie rozwiązując 

zadania - nie wolno się porozumiewać z innymi osobami.

3. Jeśli osób w grupie jest więcej, niż dostępnych stanowisk 

komputerowych to:

a) Osoby wykonują ćwiczenia w parach, pracując przy jednym 

stanowisku. Obydwie osoby otrzymują tę samą ocenę.

b) Dozwolone jest porozumiewanie się w ramach pary, jednakże nie 

może to wpływać na pracę innych osób.

c) Na każdych zajęciach dana osoba zajmuje miejsce 

przy innym stanowisku, z inną drugą osobą. 

Numer stanowiska za każdym razem będzie losowany.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH:
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4. Dozwolone jest korzystanie z dowolnych materiałów w wersji 

papierowej (podręczniki, instrukcje, własne notatki).

5. Zabronione jest korzystanie z zewnętrznych nośników danych  

(pamięci USB, przenośne dyski twarde itp).

6. Zabronione jest korzystanie zasobów sieciowych.

7. Przed opuszczeniem sali każda osoba ma obowiązek usunięcia

z twardego dysku wszystkich stworzonych przez siebie plików.

Niestosowanie się do przedstawionych reguł skutkuje...

...usunięciem danej osoby z zajęć oraz koniecznością ich odrobienia

bez możliwości uzyskania punktów (jak w przypadku 

nieobecności nieusprawiedliwionej).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH:
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LITERATURA PODSTAWOWA:

http://xion.org.pl/productions/texts/coding/megatutorial/
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1. Przykładowy program i jego omówienie.

2. Zapoznanie się ze środowiskiem pracy.

3. Zadania do wykonania.

ZAKRES  DZISIEJSZEGO LABORATORIUM
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PRZYKŁADOWY  PROGRAM

#include <iostream>
using namespace std; 

int main ()
{

cout<<"Pierwszy program" <<endl;   
int a, b; 
cout<<"\nPodaj pierwsza liczbe: " ;
cin>>a;
cout<<"Podaj druga liczbe: " ;
cin>>b;
cout<<endl<<"Pierwsza liczba to " <<a<<", druga liczba to " <<b<<endl;
cout<<"Suma wynosi " <<a+b<<endl;
return 0;

}
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PRZYKŁADOWY  PROGRAM

#include <iostream>
/* dyrektywa preprocesora wł ączaj ąca plik nagłówkowy

biblioteki iostream do programu
*/
using namespace std; //u życie nazw z obszaru bibliotek standardowej

int main ()
{

cout<<"Pierwszy program" <<endl;   //wy świetlenie tekstu na ekran
// cout<<"Pierwszy program\n;"    //przej ście do nowej linii inaczej
// std::cout<<"Pierwszy program"<<endl;   //gdyby n ie było "using"...

int a, b;  // definicja (te ż: deklaracja) dwu zmiennych całkowitych

// Wczytanie danych z klawiatury
cout<<"\nPodaj pierwsza liczbe: " ;
cin>>a;
cout<<"Podaj druga liczbe: " ;
cin>>b;

// Wypisanie na ekran
cout<<endl<<"Pierwsza liczba to " <<a<<", druga liczba to " <<b<<endl;
cout<<"Suma wynosi " <<a+b<<endl;

return 0;
}
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ŚRODOWISKO, W KTÓRYM PRACUJEMY (na zajęciach)
http://www.codeblocks.org/

każde zadanie rozwiązujemy tworząc program 
w osobnym projekcie (np. z1,z2,z3 )

kompilowany jest projekt aktywny (wytłuszczony), 
niekoniecznie związany z plikiem, nad którym 
pracujemy... 
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ZADANIA DO WYKONANIA

ZADANIE 1:
Napisz program do wyprowadzenia na ekran następującego napisu: 

To jest pierwszy program w C++

ZADANIE 2:
Napisz program  obliczający i wyświetlający na ekranie sumę, różnicę i iloczyn 

dwóch liczb całkowitych podanych z klawiatury.

- Wyniki działań zapisz w zmiennych suma, roznica oraz iloczyn .

- Program powinien wyświetlać na ekranie stosowne komunikaty przed  

wprowadzaniem liczb i wyświetlaniem wyników, np.: 

Wprowadz pierwsza liczbe calkowita:

ZADANIE 3:
Napisz program obliczający i wypisujący na ekran pole powierzchni i objętość: 

- prostopadłościanu;

- kuli (P=4πr2, V=4.0/3πr3, dziś przyjmij: π=3.14159, r3=r·r·r).

Przyjmij, że  wymiary, podawane z klawiatury,  nie muszą być całkowite

(zastosuj  zmienne typu float).


