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Temat: Składnia języka i stosowanie zmiennych 
 
- Jakim językiem posługują się komputery? 
Wyjaśnia różnice między kodem maszynowym zrozumiałym dla komputera a kodem źródłowym 
tworzonym w edytorze. Prezentuje przykładowe fragmenty kodu oraz proces kompilacji i rolę 
kompilatora. Omawia proces tworzenia programu komputerowego: 
- I etap – sformułowanie problemu w języku naturalnym (algorytm, specy kacja, lista kroków), 
- II etap – zapisanie problemu w wybranym języku programowania (kod źródłowy), 
- III etap – zapisanie problemu w kodzie maszynowym (kod wynikowy). 
Pierwszy formalny język programowania Fortran powstał w 1954 r. Od tego czasu powstało ponad 
700 środowisk programowania. Nauczyciel krótko omawia historię i podział języków programowania, 
np. korzystając z infografiki.  
 
Faza realizacyjna 
Wykonajcie ćwiczenie 1. Z podręcznika, zwracając uwagę na kolejne kroki tworzenia kodu 
źródłowego i wynikowego: wpisanie odpowiednich instrukcji, zapisanie pliku źródłowego z 
rozszerzeniem cpp, kompilację, komunikaty i przebieg kompilacji, wygenerowanie pliku wynikowego 
z rozszerzeniem exe, uruchomienie programu. 
Następnie uczniowie wykonująćwiczenie  
2. z podręcznika. Testują przy tym różne zapisy przejścia do następnej linii. 
Na język programowania składają się zasady składni i właściwe instrukcje,  każdą instrukcję należy 
kończyć średnikiem, polecenie piszemy małymi literami, rozróżniamy wielkie i małe litery, łańcuchy 
znaków w podwójnych apostrofach, program ma blokową strukturę (zwiększenie czytelności poprzez 
wcięcia bloków). 
W C++ oprócz nazwy należy określić także typ zmiennej. Jest to potrzebne do zarezerwowania 
odpowiedniej ilości pamięci operacyjnej komputera. Nauczyciel wymienia i krótko omawia 
podstawowe typy zmiennych np.: 
- można stosować małe i wielkie litery oraz cyfry, 
- nie można stosować polskich znaków, 
- do oddzielania wyrazów stosujemy znak podkreślenia (nie wolno używać spacji, przecinków ani 

innych znaków specjalnych), 
- nie można zaczynać nazwy od cyfry, 
- nazwę zmiennej zaczynamy od małej litery, 
- nazwa zmiennej nie może być słowem kluczowym, 
- nazwa zmiennej powinna kojarzyć się z jej przeznaczeniem -  deklaracji zmiennych (s. 44). 
Omawia sposoby nadawania wartości zmiennym przez: 
- przypisanie konkretnej wartości liczbowej 
- wprowadzenie jej z klawiatury (wykorzystanie polecenia cin i operatora >>) 
- przypisanie wartości wyrażenia matematycznego  
Uczniowie zapoznają się z tabelą przedstawiającą podstawowe operatory arytmetyczne (s. 45), 
a następnie nauczyciel poleca wykonanie prostego programu, który sprawdzi poprawność ich 
rozwiązań. Zwraca uwagę na wartość zmiennej c w pierwszym wierszu, która nie ma przypisanej 
przez użytkownika wartości. Nauczyciel wyjaśnia, że kiedy zadeklarujemy zmienną, ale nie 
zainicjujemy jej (czyli nie nadamy jej wartości), to zostanie jej przypisana tzw. śmieciowa wartość, 
czyli przypadkowa wartość pochodząca z pamięci komputera. 
 

Praca domowa 
Zadania 1. i 2. z podręcznika (s. 51). Jeżeli będą trudności możecie wykonać pracę w sratchu, to też 
kodowanie. 


