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7 etapów programowania [Prata, 2006] 

1. Określenie celu programu. 

2. Projektowanie programu. 

 

3. Pisanie kodu. 

4. Kompilacja. 

5. Uruchomienie programu. 

6. Testowanie i usuwanie błędów. 

 

7. „Pielęgnowanie” i modyfikacja programu 



Akcje które należy wykonać aby 
stworzyć program w języku C 

1. Korzystając z dowolnego edytora tekstu (np. edytor 
programu mc po stronie serwera lub notepad++ po 
stronie komputera lokalnego) napisz kod źródłowy 
programu. 

2. Skompiluj program przy pomocy kompilatora gcc 

3. Jeżeli wystąpią błędy kompilacji popraw kod źródłowy  
i skompiluj go ponownie. 

4. Uruchom program którego kod wynikowy powstał skutkiem 
działania kompilatora. 

 

 

…i kolejny program, aż do osiągnięcia zamierzonych efektów… 



Środowisko pracy 

1. Uruchom dwa razy sesję terminalową korzystając z programu 
putty. 

2. Korzystając z odpowiedniej komendy systemu Linuks utwórz 
katalog MojeProgramy 

3. W obydwu sesjach terminalowych uczyń katalog MojeProgramy 
katalogiem bieżącym. 

4. W jednej z sesji uruchom program mc 

5. W sesji z uruchomionym programem mc naciśnij kombinację 
klawiszy SHIFT-F4 co uruchomi edytor tekstów.  

6. Naciśnij klawisz F2 wywołując akcję zapisu pliku tekstowego – 
nazwij plik program01.c   

7. Wpisz kod źródłowy programu (następna strona). 

 



Przykładowe środowisko pracy 



Struktura programu w języku C 



Pierwszy program – program01.c 



Pierwszy program - wyjaśnienia 

/* - początek komentarza, 

*/ - koniec komentarza, 

#  - na prawo od znaku dyrektywa preprocesora, 

””  - w cudzysłów wpisujemy łańcuch znaków (napis), 

; - operator instrukcji (na lewo od niego instrukcja do wykonania) 

\n  - powoduje przejście do nowej linii, 

printf() – funkcja wypisująca na konsoli, 

return – słowo kluczowe języka ANSI C – zwraca wartość funkcji 



Kompilacja programu 

Poczytaj o innych opcjach kompilatora gcc 

 

Jeżeli kod programu nie zawiera błędów to po uruchomieniu kompilacji 

otrzymamy 



Uruchomienie programu 

W wyniku kompilacji powstał plik wykonywalny o atrybutach 755 

Uruchomić plik wykonywalny program01 poprzez wywołanie jego nazwy 



Najczęstsze studenckie błędy kompilacji 

Brak średnika 

Numer linii 



Najczęstsze studenckie błędy kompilacji 

Brak zamykającego nawiasu falistego } 



Zadania do wykonania 

1. Uruchom program program01.c 

2. Wyszukaj informacje na temat funkcji printf 

3. Napisz i uruchom nowy program program02.c 
wypisujący na konsoli różne zmienne stałoprzecinkowe z 
wykorzystaniem funkcji printf 

4. Wyszukaj informacje na temat funkcji scanf 

 

 


