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Wskaźniki, referencje i parametry funkcji 
Zagadnienia: 
definiowanie zmiennych wskaźnikowych i referencyjnych; przekazywanie parametrów do 
funkcji: przez wartości, wskaźniki (języki C i C++), referencje (język C++); projektowanie 
funkcji zwracających kilka wyników; kompilacja modułów.  
 
1. Zdefiniować wskaźnik na zmienną typu int. Zainicjować wskaźnik adresem zmiennej 

całkowitej int a = 5. Wyprowadzić na ekran zawartość zmiennej za pomocą wskaźnika 
oraz za pomocą identyfikatora zmiennej (wartości powinny być identyczne). 
 

2. Zdefiniować wskaźnik do stałej typu long. Zainicjować wskaźnik adresem stałej const 
long x = 123. Zdefiniować stały wskaźnik do stałej typu double. Zainicjować wskaźnik 
adresem stałej const double y=125.7. Wyprowadzić na ekran zawartości zmiennych x i y 
za pomocą wskaźników oraz za pomocą identyfikatorów zmiennych.  

 
3. Opracować funkcje, które obliczają sumę dwóch liczb rzeczywistych x i y typu double. 

Prototypy funkcji mają następującą postać: 
a) double sum1(double x, double y);                  // suma zwracana przez wartość funkcji 
b) void sum2(double x, double y, double * z);   // suma zwracana przez wskaźnik 
c) void sum3(double x, double y, double& z).   // suma zwracana przez referencję  

 
4. Opracować funkcje, które obliczają min(x,y) zgodnie z następującymi prototypami: 

a) double min(double, double);   // min zwracane przez wartość funkcji 
b) void min(double, double, double *);  // min zwracane przez wskaźnik 
c) void min(double, double, double&).  // min zwracane przez referencję 

 
5. Opracować funkcje, które zamieniają wartości zmiennych x i y typu double (po wyjściu z 

funkcji x zawiera wartość y i odwrotnie). Dane są przekazywane do funkcji o następują-
cych prototypach: 
a) void zamien(double*, double*); 
b) void zamien(double&, double&). 

 
6. Umieścić prototypy funkcji z zadania 3 (sum1, sum2, sum3) w pliku nagłówkowym 

sum.h, a ich definicje w osobnych modułach modul_1.cpp, modul_2.cpp, modul_3.cpp, 
wykorzystujących plik sum.h. Zabezpieczyć plik sum.h przed wielokrotnym dołączaniem 
prototypów funkcji do programu głównego, np. 
#ifndef  flaga_h 
#define flaga_h 
double sum1(double x, double y);                   
void sum2(double x, double y, double * z);    
void sum3(double x, double y, double& z). 
#endif 
W programie głównym umieścić plik nagłówkowy sum.h oraz wywołania trzech funkcji 
obliczających sumę liczb. Utworzyć projekt umożliwiający kompilację programu 
wielomodułowego. W modułach umieścić dyrektywy kompilacji warunkowej zapobiega-
jące wielokrotnemu otwieraniu pliku sum.h z prototypami funkcji.  


