
Informatyka 1. INF & EIT. Ćwiczenie 12.  
 

Struktury i tablice struktur 
Zagadnienia:  
deklarowanie struktur; inicjowanie struktur wartościami początkowymi; operacje z 
wykorzystaniem tablic struktur i tablic wskaźników na struktury.    
 
1. Zadeklarować strukturę typu tosoba postaci struct { char naz[20];  unsigned rok, mies, 

dzien; long id; }. Zdefiniować zmienną s typu tosoba, zainicjowaną w programie 
wartościami początkowymi, oraz wskaźnik x na strukturę typu tosoba. W programie 
głównym utworzyć dynamicznie zmienną typu tosoba i zapamiętać jej adres w zmiennej 
x. Zainicjować zmienną wskazywaną przez x zawartością zmiennej s. Opracować funkcje 
wyprowadzające na ekran zawartość zmiennej strukturalnej typu tosoba. Dane są 
następujące prototypy: 
a) void pisz1(tosoba s);               b)  void pisz2(tosoba *x). 
Wyprowadzić na ekran zawartość zmiennej statycznej s za pomocą funkcji pisz1 i pisz2 
oraz zawartość zmiennej dynamicznej wskazywanej przez x również za pomocą każdej z 
opracowanych funkcji. Zwolnić pamięć wskazywaną przez x. 

 
2. Opracować funkcje umożliwiające wczytanie danych z klawiatury lub wstawienie 

wartości losowych do zmiennej strukturalnej typu tosoba (deklaracja typu tosoba zobacz 
zadanie 1). Dane są następujące prototypy: 
a) tosoba w1(void) – wczytywanie z klawiatury, struktura zwracana przez nazwę; 
b) void w2(tosoba *s) – wczytywanie z klawiatury, struktura zwracana przez wskaźnik; 
c) void w3(tosoba& s) – wczytywanie z klawiatury, struktura zwracana przez referencję; 
d) void losuj(tosoba *s) – losowanie danych do struktury wskazywanej przez s; 

do pola naz[20] wstawiany jest łańcuch ”naz” zakończony losową liczbą należącą do 
przedziału [1, 100), np. ”naz21”, ”naz3”, itd.; do pozostałych pól wstawiane są losowe 
liczby należące, odpowiednio, do przedziałów [1900, 1981), [1, 13), [1, 32), [1, 100). 

W programie głównym zainicjować zmienną typu tosoba za pomocą każdej z funkcji.  
 
3. Zdefiniować tablicę struktur typu struct twsp { int x, y; } o rozmiarze N, gdzie N jest 

stałą. Przyjąć, że struktury służącą do przechowywania współrzędnych punktów. 
Zainicjować tablicę danymi w taki sposób, aby kolejne struktury w tablicy zawierały 
współrzędne losowych punktów (x,y), gdzie x należy do przedziału [0,79), natomiast y 
należy do przedziału [0,24). Wczytać z klawiatury współrzędne badanego punktu (a,b). 
Wyznaczyć punkty najbliższe punktowi (a,b) w sensie odległości kartezjańskiej 
(odległość pomiędzy punktami (x,y) i (a,b) jest obliczana ze wzoru d = sqrt[(x-a)(x-a) + 
(y-b)(y-b)]). Wyprowadzić współrzędne wszystkich znalezionych punktów na ekran. 
Może być kilka punktów równoodległych od punktu (a,b).  

 
4. Zdefiniować tablicę struktur typu tosoba, o rozmiarze N, oraz tablicę indeksów unsigned 

ind[N], gdzie N – stała. W programie głównym: 
a) zainicjować tablicę struktur losowymi danymi wykorzystując funkcję losuj 

przedstawioną w zadaniu 2; 
b) zainicjować tablicę indeksów kolejnymi liczbami od 0 do N-1, zgodnie z regułą 

ind[i] = i, dla i=0, ... , N-1.  
Nie zmieniając zawartości tablicy struktur i nie kopiując jej do innej tablicy zmodyfi-
kować tablicę indeksów w taki sposób, aby kolejne pozycje w tablicy ind określały 
położenie struktur posortowanych według nazwisk (np. wykorzystać funkcję qsort).   

 



5. Zdefiniować N - elementową tablicę wskaźników na struktury typu struct tosoba { char 
naz[20];  unsigned rok, mies, dzien; long id; }, gdzie N jest stałą  w  programie. 
Zdefiniować zmienną unsigned ile=0, która ma służyć  do  przechowywania  liczby 
wskaźników wprowadzonych do tablicy. Opracować następujące funkcje:  
a) tworzącą zmienną dynamiczną typu tosoba oraz inicjującą zmienną losowymi 

wartościami w sposób następujący: do pola naz[20] wstawiany jest łańcuch ”naz” 
zakończony losową liczbą należącą do przedziału [1, 1000), np. ”naz21”, ”naz300”, 
itd.; do pozostałych pól wstawiane są losowe liczby należące, odpowiednio, do 
przedziałów [1900, 1981), [1, 13), [1, 32), [1, 10000); wstawiającą adres utworzonej 
zmiennej na pierwszej wolnej pozycji w tablicy (jest to pozycja końca tablicy o 
indeksie ile < N).  

b) wyprowadzającą zawartość struktury typu tosoba na ekran; 
c) znajdującą w tablicy pierwszą daną o podanych wartościach pól (jeśli podano 

nazwisko, to wyszukiwanie według nazwisk; jeśli podano nazwisko i datę - rok, mies, 
dzien, to wyszukiwanie według nazwisk i dat; jeżeli podano nazwisko, datę oraz 
identyfikator, to wyszukiwanie według trzech pól równocześnie); 

d) usuwającą z tablicy pierwszą daną o podanych wartościach wszystkich pól; funkcja 
znajduje element, zwalnia pamięć przydzieloną elementowi i dokonuje kompresji 
tablicy (przesunięcia elementów i zmniejszenia wartości ile);  

e) sortującą elementy tablicy wskaźników w taki sposób, aby wskazywane struktury 
tworzyły ciąg uporządkowany według nazwisk (należy zamieniać wskaźniki bez 
modyfikacji położenia struktur w pamięci); wykorzystać funkcję qsort;  

f) usuwającą wszystkie dane z pamięci i zerującą tablicę wskaźników.  
W programie głównym utworzyć dynamicznie m<N struktur typu tosoba (po utworzeniu 
ile=m), zainicjować struktury losowymi wartościami i zapamiętać ich adresy w tablicy. 
Przetestować działanie opracowanych funkcji. Przed zakończeniem programu zwolnić 
przydzieloną pamięć.  
 

6. Utworzyć dynamiczną tablicę N wskaźników na struktury typu struct tdana {int a;  char 
t[20];}, gdzie a jest liczbą arabską należącą do przedziału od 0 do 3999, natomiast t służy 
do przechowywania tekstu reprezentującego liczbę w zapisie rzymskim. Opracować pro-
gram, który dla każdej struktury losuje liczbę arabską i zapisuje odpowiadającą jej liczbę 
rzymską w polu t. Wykorzystać zainicjowaną tablicę struktur typu struct RZYM {int w; 
char *s; }R[ ] = { {1, ”I”}, {5, ”V”}, {10, ”X”}, {50, ”L”},  {100, ”C”}, {500, ”D”}, 
{1000, ”M”}}. Przykładowe liczby: 4-IV, 6-VI, 9-IX, 14-XIV, 19-XIX, 40-XL, 90-XC, 
400-CD, 900-CM, 3999-MMMCMXCIX. Wyprowadzić struktury typu tdana na ekran.  


