
Informatyka 1. INF & EIT. Ćwiczenie 10.  
 

Wskaźniki do funkcji 
Zagadnienia:  
definiowanie wskaźników funkcji; operacje z wykorzystaniem tablic i wskaźników funkcji; 
sortowanie tablic z wykorzystaniem funkcji qsort.  
 
1. Zdefiniować wskaźnik do funkcji o jednym parametrze typu double i zwracającej wynik 

typu double. Opracować funkcję o prototypie double W(double x), która oblicza wartości 
wielomianu W(x) = x3 + 1. Zainicjować wskaźnik funkcji adresem funkcji W, a następnie 
wyliczyć za jego pomocą wartości funkcji dla i=0,1,2,...,N, gdzie N – stała. Wyprowadzić 
obliczone wartości na ekran. Porównać wyniki wywołując bezpośrednio funkcję W(i).    

 
2. Zdefiniować wskaźnik funkcji double f(double). Zainicjować wskaźnik adresem standar-

dowej funkcji sin. Za pomocą wskaźnika wyznaczyć wartości funkcji sin w N losowych 
punktach x, należących do przedziału [-pi/2, pi/2], gdzie N – stała. Wyprowadzić wartości 
x, f(x) na ekran.  

 
3. W programie głównym utworzyć dynamiczną tablicę złożoną z N elementów typu double. 

Zainicjować tablicę losowymi liczbami rzeczywistymi należącymi do przedziału 
[-10.2, 15.3). Wykorzystując standardową funkcję języka C qsort opracować funkcję, 
która sortuje elementy tablicy rosnąco. Wyprowadzić zawartość tablicy na ekran. Przed 
zakończeniem programu zwolnić pamięć.  

 
4. Zdefiniować tablicę złożoną z N elementów typu char. Zainicjować tablicę losowymi 

znakami o kodach należących do przedziału [65,127). Wykorzystując standardową 
funkcję języka C qsort opracować funkcję, która sortuje elementy tablicy według kodów 
ASCII. Wyprowadzić zawartość tablicy na ekran.  

 
5. Zadeklarować typ tablicowy typedef  double tx[N][2]. Opracować funkcję, która wyzna-

cza wartości funkcji double f(double) w przedziale [min, max] dla N punktów postaci 
xi = min + i*d, gdzie d=(max-min) / (N-1) oraz i=0,1,...,N-1 (N – stała). Obliczone 
elementy xi, f(xi) powinny być zapamiętane w tablicy T typu tx w sposób następujący: 
T[i][0] = xi oraz  T[i][1] = f(xi). Prototyp funkcji: void oblicz(double min, double max, 
int n, tx T, wskaźnik_funkcji). W programie głównym wykonać obliczenia dla funkcji sin 
w przedziale [-pi/2, pi/2].  

 
6. Zdefiniować dwuwymiarową tablicę liczb typu int złożoną z nw wierszy i nk 

kolumn, gdzie nw i nk są stałymi w programie. Zainicjować tablicę losowymi liczbami 
całkowitymi należącymi do przedziału [-10,10]. Wykorzystując standardową funkcję 
języka C qsort opracować funkcję sortującą elementy tablicy A należące do wiersza o 
numerze i, gdzie 0<= i < nw. W programie głównym posortować każdy wiersz tablicy. 
Wyprowadzić zawartość tablicy wierszami na ekran.  

 


