
Informatyka II. INF & EIT. Ćwiczenie 4. 
 

Tablice statyczne i tablice dynamiczne 
 
Zagadnienia: Operacje na tablicach. Wskaźniki do tablic. Tablice tworzone dynamicznie. 
Kopiowanie obszarów pamięci. Dynamiczne tablice wieloindeksowe.  
 
1. Opracować funkcję, która sortuje rosnąco każdy wiersz tablicy int tab[N0][N1], gdzie 

N0 - liczba wierszy, N1 - liczba kolumn (stałe w programie).  
 
2. Opracować funkcje obliczające sumę elementów tablicy kwadratowej int t[N][N], 

gdzie N - stała:  
a) na przekątnej t[i][i], 
b) nad przekątną (bez przekątnej), 
c) pod przekątną (bez przekątnej). 

 
3. Zdefiniować w programie tablicę double w[5] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0} oraz wskaźnik cwsk 

na tablicę 5 elementów typu double (uwaga: operacja cwsk++ prowadzi do przesunięcia 
wskaźnika o 5 elementów typu double). Ustawić wskaźnik cwsk na adres pierwszego 
elementu tablicy w[5]. Wykorzystując wskaźnik cwsk wyprowadzić zawartość tablicy na 
ekran. 

 
4. Opracować program, który utworzy dynamicznie tablicę liczb całkowitych o rozmiarze 

n  wczytywanym z klawiatury. 
a) Utworzyć tablicę t1 za pomocą operatora new. 
b) Utworzyć tablicę t2 za pomocą funkcji malloc. 
Jeżeli operacja przydziału pamięci dla t1 i t2 zakończyła się pomyślnie (wskaźniki t1 i t2 są 
różne od NULL), to zainicjować tablicę t1 losowymi liczbami należącymi do przedziału 
[0, 100). Znaleźć minimalny i maksymalny element w tablicy. Wyprowadzić zawartość 
tablicy t1, a także znalezione minimum i maksimum, na ekran. Przekopiować tablicę t1 do t2 
wykorzystując standardową funkcję memmove lub memcpy. Wyprowadzić zawartość 
tablicy t2 na ekran. Przed zakończeniem programu zwolnić pamięć przydzieloną t1 i t2.  

 
5. Opracować funkcje: 

a) tworzącą dynamiczną tablicę 2-wymiarową typu int A[nw][nk] o liczbie wierszy i liczbie 
kolumn wczytywanych do zmiennych int nw, nk; funkcja typu int** zwraca adres po-
czątku tablicy dwuindeksowej; zadanie zrealizować tworząc dynamiczną tablicę złożoną 
z nw wskaźników na dynamiczne tablice nk liczb całkowitych; funkcja zwraca NULL 
jeśli alokacja nie powiodła się; prototyp funkcji: int **pdw(int nw, int nk); 

b) zwalniającą pamięć przydzieloną dla tablicy dwuindeksowej w sposób określony w a); 
funkcja zwraca wartość A=NULL; prototyp funkcji: int **usun_dw(int **A, int nw).  

 
6. Opracować program tworzący dynamiczną tablicę 3-wymiarową typu int B[N0][N1][N2] o 

wymiarach wczytywanych do zmiennych int N0, N1, N2. Adres początku tablicy zapamiętać 
w zmiennej int ***B. Zadanie zrealizować tworząc dynamiczną tablicę złożoną z N0 wskaź-
ników na dynamiczne tablice dwuwymiarowe o rozmiarze N1xN2. Zwolnić pamięć przy-
dzieloną dla tablicy B. Do realizacji przydziału i zwolnienia pamięci wykorzystać funkcje 
opracowane w zadaniu 5.  
 

 


