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01. "Programowanie" - z czym to się je?  

Zarówno w Internecie, jak i wśród dostępnych książek na rynku, mało jest pozycji, które 

skierowane są do początkujących programistów - początkujących w prawdziwym tego słowa 

znaczeniu. Moim celem było napisanie kursu języka C# skierowanego właśnie do takich 

osób. Zadanie z początku wydawało się proste, jednak z upływem czasu zauważyłem, że 

chyba łatwiej pisze się o rzeczach bardziej zaawansowanych. Wiele razy łapałem się na tym, 

że nie tłumaczyłem podstawowych pojęć potrzebnych do zrozumienia danego zagadnienia – 

jednak chyba za dużo przebywam w towarzystwie innych programistów i komputerów J . 

Mam nadzieje, że uda mi się przekazać minimum wiedzy potrzebne do rozpoczęcia 

samodzielnej przygody z programowaniem. Ze względu na ograniczoną objętość kursu, a 

zarazem próbę jak najdokładniejszego tłumaczenia podstaw programowania, wiele ważnych 

aspektów zostanie pominiętych. W przypadku trudności w zrozumieniu niektórych części, 

bądź ewentualnych błędów zachęcam do udzielania się na forum CentrumXP.pl. Postaram się 

na bieżąco wprowadzać poprawki.  

Programowanie czyli tworzenie aplikacji 

Programowanie to pisanie instrukcji, które ma wykonywać komputer. Niestety współczesne 

komputery nie znają języka człowieka, a więc to my musimy poznać język jakim posługuje 

się komputer. Komputer „rozumie” kod maszynowy, czyli ciąg 1 i 0. Całe szczęście my nie 

musimy go poznawać. A więc jak porozumieć się z tym tajemniczym urządzeniem? Do tego 

celu powstały języki programowania oraz kompilatory. Język programowania składa się ze 

słów, które jesteśmy w stanie zrozumieć, a dokładniej – nauczyć się jakie działanie powoduje 

dane słowo. Operując pewną pulą tych wyrazów, jesteśmy w stanie pisać programy 

komputerowe, a ściślej rzecz ujmując – kod źródłowy, który na kod maszynowy (jedynki i 

zera) tłumaczą kompilatory.    

Algorytm 

Algorytm to sposób na osiągnięcie jakiegoś celu. Program komputerowy realizuje zawsze 

jakiś algorytm. W uproszczeniu program komputerowy składa się z danych oraz instrukcji, 

które na tych danych operują. My także co chwila wykonujemy jakiś algorytm. Przykładem 

może być gotowanie obiadu: 

Cel: gotowy obiad 

Dane: składniki 

Instrukcje: - weź składniki 

- obierz ziemniaki 

- pokrój mięso 

- … 

Wynik: gotowa potrawa 

Co prawda tego za nas program komputerowy nie zrobi (może w przyszłości J ), ale inne 

zadania jak najbardziej.  

Cel: oblicz wynik 

Dane: 7 i 8 

http://forum.centrumxp.pl/
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Instrukcje: dodaj 

Wynik: 15 

Program, który realizuje takie zadanie będzie wyglądać w większości języków podobnie, 

dlatego posłużę się kodem uogólnionym (nie napisanym w konkretnym języku) tzw. 

„pseudokodem”. Program komputerowy wykonuje instrukcje w kolejności takiej samej jak by 

czytał tekst, czyli od góry do dołu i od lewej do prawej strony. 

Dodaj 

{ 

        Zwróć 7 + 8 

} 

Dodaj 

Powyżej mamy instrukcje: „Dodaj”,” Zwróć” , „+”, oraz dane: „7” i „8”. Pierwsze 4 linijki to 

definicja instrukcji „Dodaj”.  

Czym jest definicja? 

Zacznijmy od tego, że język programowania oprócz słówek podstawowych, takich jak np. 

„Zwróć”, pozwala nam definiować własne instrukcje składające się z podstawowych. Można 

by to porównać do tworzenia nowych wyrazów w jakimś języku. Może właśnie tak powstało 

słowo „gotować” J Zamiast wypowiadać całą sekwencję zdań:  

 „Obierz ziemniaki”, 

 „Wlej wodę do garnka”, 

 „Posól wodę”  

 … 

Wystarczy, że powiemy „Ugotuj ziemniaki”. Tak samo w C# możemy ze słówek 

podstawowych stworzyć nową instrukcję. Tak więc definiując instrukcję „Dodaj” możemy jej 

później użyć wielokrotnie (robimy to w linijce piątej), tak samo jak instrukcji podstawowych. 

Zmienne 

Aby nasze programy były uniwersalne musimy zapewnić im interakcję z użytkownikiem, 

czyli możliwość komunikacji. Przykład:  

Cel: dodaj dwie liczby 

Dane: X i Y 

Instrukcje: - pobierz dane 

- dodaj liczby 

Wynik: X + Y 

Poniżej znajduje się program w pseudokodzie, który najpierw definiuje nową instrukcję 

dodającą dwie liczby, a następnie pobiera dane od użytkownika i je dodaje.  

 

Dodaj(zmienna1, zmienna2) 

{ 

        Zwróć zmienna1 +  zmienna2 
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} 

X = Pobierz liczbę 

Y = Pobierz liczbę 

Dodaj(X, Y) 

X oraz Y to zmienne, czyli pojemniki na dane. Dane można do nich wkładać, wyjmować lub 

podmieniać. W definicji instrukcji „Dodaj” określamy, że będziemy podawać jej dwie 

zmienne (zmienna1 oraz zmienna2), a następnie zwracali ich sumę. Zmienne podawane jako 

dane wejściowe dla instrukcji nazywają się parametrami i w przypadku mnogiej ich ilości 

rozdzielane są przecinkami. Następnie do zmiennej X wkładamy liczbę pobraną od 

użytkownika. To samo robimy ze zmienna Y. Na koniec nakazujemy instrukcji „Dodaj” 

dodać zawartości zmiennych X oraz Y. Wracając do słówka „gotować”, możemy sobie 

wyobrazić, że też otrzymuje dwie zmienne:  

 co ugotować, 

 jaką ilość. 

Definicja wyglądałaby tak: 

Gotuj(co, jak) 

{ 

        Obierz co, 

        Wlej wodę do garnka, 

        … 

} 

Następnie pobranie danych od użytkownika. 

zmienna_potrawa = Podaj co mam ugotować 

zmienna_ilość = Podaj ile 

Teraz możemy wykonać instrukcję. 

Gotuj(zmienna_potrawa, zmienna_ilość) 

Jak pewnie każdy zauważył nazwy zmiennych są różne. W C#, trzymając się kilku zasad, 

zmienne możemy praktycznie nazywać dowolnie. 

„Prawdziwy” program w C# 

using System; 

namespace PierwszyProgram { 

     class NaszaKlasa  

    { 

         static int Dodaj(int zmienna1, int zmienna2) 

         { 

             return zmienna1 + zmienna2; 

         } 

         static void Main(string[] args) 

         { 

             string x = Console.ReadLine(); 

             string y = Console.ReadLine(); 

             int wynik = Dodaj(int.Parse(x), int.Parse(y)); 

              Console.WriteLine(wynik); 

         } 
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     }  

} 

Niestety nie wygląda tak prosto jak pseudokod ale mam nadzieję, że niedługo wszystko się 

wyjaśni (w końcu to dopiero pierwsza część z dwudziestu). W tej chwili wystarczy jak 

wychwycimy kilka instrukcji, które odpowiadają tym z pseudokodu.  

Definicja instrukcji:  

static int Dodaj(int zmienna1, int zmienna2) 

{ 

        return zmienna1 + zmienna2;  

} 

Pobranie danych do zmiennych:  

int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

int y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  

Pobranie danych do zmiennej „wynik”. Danymi jest wynik działania instrukcji “Dodaj”. 

int wynik = Dodaj(x, y);  

Instrukcja wyświetlająca wynik na monitorze:  

Console.WriteLine(wynik);  

W miarę postępów czynionych podczas nauki stopniowo wszystko powinno stawać się 

zrozumiałe.  

02. Programowanie obiektowe 

OOP (ang. object-oriented programming) – czyli programowanie obiektowe.  

Większość współczesnych aplikacji pisana jest w językach obiektowych. Czym zatem są te 

obiekty? Często spotykam się ze stwierdzeniem, że „wszystko jest obiektem”. Wystarczy 

tylko rozejrzeć się wokół siebie żeby się z tym zgodzić. Szklanka, łyżka, stół, szafka itd. To 

wszystko są obiekty. Obiekty składają się z innych obiektów. Np. dom składa się z dachu, 

drzwi, okien. Drzwi z klamki, zawiasów itd. W zależności od potrzeb, powiązania między 

obiektami możemy rozpatrywać na różnych poziomach. Możemy także wyróżnić pojęcie 

„klasy”. Klasa określa nam typy obiektów, ale ich nie konkretyzuje np. Jaś jest obiektem, a 

człowiek to klasa. Inaczej mówiąc, Jaś jest obiektem klasy człowiek. Dom Jasia jest obiektem 

klasy Dom.  

A co to ma wszystko wspólnego z programowaniem? 

Jak się przekonamy, bardzo dużo. Programując w językach obiektowych możemy nasze 

programy składać z obiektów jak z klocków.  

Obiekty a programowanie 
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Gdy próbujemy opisać jakiś obiekt z otaczającej nas rzeczywistości trudno nam wymienić 

jego wszystkie cechy. W zasadzie jest to niemożliwe. Programując, nie możemy sobie na to 

pozwolić, tak więc obiekty w naszych programach muszą być ściśle zdefiniowane. Musimy 

wiedzieć z jakich cech się składają i jakie wartości mają te cechy, dlatego należy zdecydować 

się jakie cechy są ważne i umieścić je w definicji klasy. Pozostałe cechy należy odrzucić 

Zdefiniujmy więc klasę Dom: 

Cechy:    - kolor ścian 

- kolor dachu 

- drzwi 

- okno 

Tyle nam wystarczy, a więc sami decydujemy jak dokładnego opisu nam potrzeba. Definicja 

klas powinna być adekwatna do celu jaki chcemy osiągnąć, np. jeśli w naszym programie 

będziemy musieli rozróżniać obiekty klasy Dom po kolorze ścian, to tylko ta cecha nam 

wystarczy, pozostałe będą zbędne.  

Zdefiniujmy obiekt klasy Dom: 

Dom Jasia 

Kolor ścian:     biały 

Kolor dachu:    czarny 

Drzwi:    drzwi Jasia 

Okno:    okno małe 

Kolory to proste typy, które nie są obiektami. Jednak drzwi i okna to też obiekty, a więc 

potrzeba nam definicji klas: Drzwi oraz Okno. 

Drzwi 

Cechy: - materiał 

- kolor 

- stan 

Okno 
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Cechy: - szerokośd 

- wysokośd 

- stan 

A następnie obiekty: 

Drzwi Jasia 

Materiał:    drewno 

Kolor:    brązowy 

Stan:    zamknięte 

Okno małe 

Szerokośd:    0.5 metra 

Wysokośd:    1 metr 

Stan:    zamknięte 

Cechy możemy utożsamiać ze zmiennymi w programowaniu (w klasie są to tzw. pola). 

Dodatkowo obiekt może wykonywać ustalone czynności, np. drzwi i okna mogą się otwierać. 

Możemy także założyć, że dom potrafi zmieniać swój kolor. Funkcje te nazywamy metodami. 

Ostateczne definicje klas wyglądają następująco: 

Dom 

Pola:    - kolor ścian 

- kolor dachu 

- drzwi 

- okno 

Metody:  - zmieo kolor ścian 

- zmieo kolor dachu 

Drzwi 
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Cechy: - materiał 

- kolor 

- stan 

Metody:   - zamknij 

- otwórz 

Okno 

Cechy:   - szerokośd 

- wysokośd 

- stan 

Metody:   - zamknij 

- otwórz 

Jak to zrobić w C#? 

 Przyjrzyjmy się programowi w C#, który stworzy nam taki własny mini-świat. 

Przypuszczam, że nie będzie łatwo go zrozumieć, ponieważ na tym etapie nie posiadamy 

wystarczającej wiedzy. Wystarczy, że oswoimy się z widokiem kodu napisanego w C#, a w 

ramach pracy domowej możemy spróbować przeanalizować linijkę po linijce i zastanowić się 

co mogą znaczyć. Na dokładne opisanie poszczególnych instrukcji przyjdzie czas w dalszych 

częściach kursu. 

 

class Drzwi 

{ 

    public string Material; 

    public string Kolor; 

    public string Stan; 

 

    public void Otworz() 

    { 

        Stan = "Otwarte"; 

    } 

 

    public void Zamknij() 

    { 

        Stan = "Zamknięte"; 

    } 

} 

 

class Okno 
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{ 

    public double Szerokosc; 

    public double Wysokosc; 

    public string Stan; 

 

    public void Otworz() 

    { 

        Stan = "Otwarte"; 

    } 

 

    public void Zamknij() 

    { 

        Stan = "Zamknięte"; 

    } 

} 

 

class Dom 

{ 

    public string KolorScian; 

    public string KolorDachu; 

    public Drzwi DrzwiDomu; 

    public Okno OknoDomu; 

 

    public void ZmienKolorScian(string kolor) 

    { 

        KolorScian = kolor; 

    } 

 

    public void ZmienKolorDachu(string kolor) 

    { 

        KolorDachu = kolor; 

    } 

} 

 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Drzwi drzwiJasia = new Drzwi(); 

        drzwiJasia.Kolor = "brązowy"; 

        drzwiJasia.Material = "drewno"; 

        drzwiJasia.Stan = "zamknięte"; 

 

        Okno oknoJasia = new Okno(); 

        oknoJasia.Szerokosc = 0.5; 

        oknoJasia.Wysokosc = 1; 

        oknoJasia.Stan = "zamknięte"; 

 

        Dom domJasia = new Dom(); 

        domJasia.DrzwiDomu = drzwiJasia; 

        domJasia.OknoDomu = oknoJasia; 

        domJasia.KolorScian = "biały"; 

        domJasia.KolorDachu = "czarny"; 

    } 

} 

03. Do czego potrzebne jest nam Visual Studio 

2005 
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Wiemy już, co to znaczy programować. Rozumiemy pojęcia język programowania, program, 

kompilator i zapewne kilka innych. Czym jednak jest Visual Studio 2005? 

Jest to tak zwane środowisko programistyczne – rozbudowana aplikacja do tworzenia 

oprogramowania. Oprócz kompilatora, zawiera m.in. edytor tekstowy, w którym to 

wpisujemy nasz kod programu. Nie jest to zwykły edytor, jak np. notatnik, ale bardzo 

rozbudowane narzędzie, które koloryzuje nam tekst (ułatwia to rozpoznawanie typów 

wyrazów – kolory są przypisane do konkretnych ich rodzajów), formatuje kod źródłowy (robi 

np. wcięcia dla poprawy czytelności) oraz wykonuje wiele innych czynności. Mimo że Visual 

Studio 2005 to bardzo rozbudowana aplikacja, nie powinniśmy się obawiać, ponieważ 

możemy pisać nasze własne programy ze znikomą znajomością tego środowiska. Oczywiście 

w miarę nauki należy zapoznawać się z tym narzędziem, aby nasze programy stawały się 

coraz lepsze i ciekawsze, a nasza praca wydajniejsza. 

 

Nasze środowisko pracy - Visual C# 2005 Express Edition 

W naszym kursie będziemy używać Visual C# 2005 Express Edition. Aplikacja ta to 

uproszczone środowisko programistyczne, przeznaczone dla początkujących programistów i 

hobbystów zainteresowanych tworzeniem aplikacji w języku C#. Visual C# 2005 Express 

Edition posiada wiele takich samych funkcji, jak pełna wersja Visual Studio 2005, dlatego 

może stanowić swoiste wprowadzenie do tego potężnego środowiska. 

Ile to kosztuje? 

Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic za darmo. Być może jest toprawda, ale fakt jest taki, że 

za C# 2005 Express Edition nie musimy NIC płacić! Używać za darmo możemy tego 

środowiska aż do 6 listopada 2006 roku. Przez tak długi okres czasu nie tylko możemy 

doskonale poznać to narzędzie i nauczyć się programować, ale również z jego pomocą 

stworzyć bardzo ciekawe aplikacje. 

W dalszej części kursu nie będę używał pełnej nazwy Visual C# 2005 Express Edition lecz 

Visual C#. 

Wymagania systemowe 

Oprócz Visual C# potrzebujemy .NET Framework w wersji 2.0. Jest to pakiet zawierający 

potrzebne biblioteki i środowisko uruchomieniowe do uruchamiania aplikacji napisanych za 

pomocą Visual C#. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Visual C# to narzędzie pomagające 

nam pisać aplikacje .NET’owe, ale to .NET jest sercem aplikacji, które będziemy pisać. 

Równie dobrze moglibyśmy napisać nasz program w notatniku, zapisać go do pliku 

tekstowego i skompilować go  kompilatorem korzystając z linii poleceń. 

Wymagania: 
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Procesor 

Konfiguracja minimalna:  

 Procesor Pentium 600 MHz 

Konfiguracja rekomendowana:  

 Procesor Pentium 1 GHz 

System operacyjny 

 Microsoft Windows® 2003 Server™  

 Windows XP  

 Windows 2000 

Pamięć RAM 

Konfiguracja minimalna:  

 128 MB 

Konfiguracja rekomendowana:  

 256 MB 

Twardy dysk 

Visual C#:  

 160 MB dla instalacji  

.NET Framework: 

 240 MB dla instalacji 

Opcjonalnie: Z MSDN Express:  

 400 MB dla instalacji 

Z SQL Server Express:  

 130 MB dla instalacji 

Rozdzielczość monitora  

Minimalna:  

 800 x 600 256 kolorów 

Rekomendowana:  

 1024 x 768 High Color - 16-bit 

Instalacja 
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Program możemy ściągnąć ze strony 

http://www.centrumxp.pl/download/update/update.php?id=996 , a następnie zainstalować na 

naszym komputerze. Plik zawierający „instalkę” Visual C# 2005 Express Edition to 

vcssetup.exe. 

Aby rozpocząć instalację musimy być podłączeni do Internetu, ponieważ właściwe pliki 

instalacyjne będą ściągane w trakcie instalacji.  Po rozpoczęciu powinno pojawić się okno 

 

W przypadku gdy w naszym systemie operacyjnym nie ma zainstalowanych wymaganych 

składników, powyższe okno może się nie pojawić, a zamiast niego ujrzymy informację co 

należy zainstalować i jak to zrobić. 

Gdy wszystko będzie już jak należy i powyższe okno pojawi się przed naszymi oczami, 

klikamy „Next”. 

http://www.centrumxp.pl/download/update/update.php?id=996
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Po przeczytaniu warunków licencji, zaznaczamy checkbox  akceptujący te warunki, a 

następnie klikamy „Next”.  
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Następnie musimy wybrać co instalujemy dodatkowo.  

MSDN 2005 Express Edition to pomoc, która integruje się z Visual C#. Możemy w niej 

znaleźć opis bibliotek języka C# oraz dużo przykładów użycia klas. Jeśli posiadamy szybkie 

łącze internetowe i  nie jest problemem dla nas ściągnięcie 248 MB danych, to warto MSDN 

zainstalować. 

SQL Server 2005 Express Edition x86 to okrojony system baz danych. W naszym kursie nie 

będziemy z niego korzystać, tak więc ja pominę go przy instalacji. 

Po kliknięciu „Next” przechodzimy do następnego okna. 
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Wybieramy miejsce, gdzie na dysku chcemy zainstalować Visual Studio, a następnie klikamy 

„Next”. 
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Instalacja przebiegnie tym szybciej, im szybsze łącze internetowe posiadamy. 
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Po skończonej instalacji możemy dokonać aktualizacji systemu oraz rejestracji Visual C# 

2005 Express Editio przez Internet. Jeśli nie zarejestrujemy produktu przez 30 dni, to stracimy 

możliwość korzystania z niego. 

Po udanej instalacji możemy uruchomić Visual C#  

Start -> Programy -> Visual C# 2005 Express Edition 

 

Nadszedł więc czas zapoznania się ze środowiskiem, jednak uczynimy to w następnej części 

kursu. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/3/image007.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/3/image007.png
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04. Konfiguracja i obsługa C# 2005 Express 

Edition 

W tej części kursu skonfigurujemy nasze środowisko pracy jakim jest Visual C# oraz 

nauczymy się je obsługiwać. Swobodne poruszanie się po tym narzędziu gwarantuje nam 

efektywność pracy. Wiedza i umiejętności przychodzą z czasem, a najlepszą metodą na naukę 

jest praktyka, więc do dzieła! 

Solution i Projekty 

Aplikacje w .NET tworzone są w ramach „project”, czyli projektu. W zasadzie projekt jest to 

pojedynczy program. Jednak nie jest to element znajdujący się najwyżej w hierarchii, która 

istnieje w .NET 2.0. Elementem takim jest „solution” (niestety, nie mam pojęcia jak 

przetłumaczyć to słowo na język polski, aby miało sens, a w takich wypadkach wyznaję 

zasadę, że należy pozostawić oryginalną wersję J ). Solution to jakby największa paczka, w 

której znajduje się nasz program, a więc jeden lub więcej projektów. Solution możemy 

utożsamiać z systemem informatycznym, czyli nie pojedynczą aplikacją, ale większą ich 

ilością. W naszym przypadku będą to „systemiki”. 

Stwórzmy więc pierwszy projekt. 

 

Wybieramy opcję „New Project” z menu „File”. 
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Następnie musimy wybrać typ projektu spośród 6 typów. Ponieważ w tym kursie skupiamy 

się tylko na nauce języka C#, będziemy tworzyć tylko aplikacje konsolowe („Console 

Application”). Musimy także nadać nazwę dla naszego projektu. Na obrazku powyżej jest to 

„MojaPierwszaAplikacja”. 

 

Powyższy obrazek przedstawia nam okno, z którym będziemy mieli najwięcej do czynienia, 

czyli edytor – Visual C# Editor. 

Edytor składa się z wielu zakładek, które możemy dowolnie chować bądź rozwijać i zwijać. 

Jeśli klikniemy znaczek „X”, znajdujący się na każdej zakładce w prawym górnym rogu, to 

dana zakładka zostanie zamknięta. Aby ponownie otworzyć zakładkę, korzystamy z menu 

„View”. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image002.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image003.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image002.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image003.png
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Jeśli na ekranie mamy otworzonych dużo zakładek, nasze środowisko może przestać być 

wygodne w użytkowaniu. Sytuacja taka przedstawiona jest na obrazku poniżej. 

 

W takiej sytuacji zakładka z kodem źródłowym jest za małych rozmiarów, i pisanie programu 

może stać się bardzo niewygodne. Z pomocą przychodzi nam zwijanie/rozwijanie zakładek. 

Obok przycisku „X” znajduje się przycisk z ikoną przedstawiającą pineskę. Klikając go, 

możemy zwijać i rozwijać zakładki. 

 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image005.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image005.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image005.png
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Najeżdżając na pasek tytułowy zakładki, a następnie wciskając lewy klawisz myszki, możemy 

dowolnie przesuwać zakładkę. W ten sposób jesteśmy w stanie dowolnie rozmieścić zakładki 

na ekranie. 

 

Główne zakładki 

Edytor 

Najważniejszą dla nas zakładką jest zakładka edytora tekstowego, w którym będziemy pisać 

kod programu. Wyświetla on zawartość plików tekstowych. Zazwyczaj będzie to kod 

źródłowy naszych programów. „Program.cs” to plik stworzony automatycznie przez Visual 

C#. Dodatkowo zawiera on w sobie trochę kodu, który możemy wykorzystać bądź usunąć. 

Visual C# w zależności, jaki typ projektu wybierzemy, automatycznie generuje trochę 

typowego kodu. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image007.png
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Solution Explorer 

Do nawigacji po strukturze naszego projektu, czyli jednocześnie po plikach, służy zakładka 

„Solution Explorer”. 

 

Za pomocą „Solution Explorer” możemy dodawać nowe projekty do „solution”, dodawać 

oraz usuwać pliki, nawigować po strukturze i wybierać pliki, których zawartość chcemy 

wyświetlić. 

Dla przykładu dodajmy nowy plik zawierający definicję klasy. 
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Musimy wybrać typ pliku oraz jego nazwę. 

 

W Solution Explorer pojawił się nowy plik. 

 

W edytorze kodu źródłowego możemy zobaczyć zawartość pliku NowaKlasa.cs. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image011.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image011.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image011.png
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Mimo, że nic jeszcze nie napisaliśmy, to Visual C# zrobił to za nas. Jak przekonamy się w 

przyszłości, jest to jedno z udogodnień oferowanych przez to środowisko. W tym przypadku 

wygenerowało dla nas szkielet klasy, czyli fragment kodu występujący w każdej definicji 

klasy. 

Zapisywanie projektu i zamykanie Visual C# 

Po skończeniu pracy z projektem musimy zapisać zmiany (powinniśmy to robić w także w 

trakcie pracy, aby nie utracić przez przypadek napisanego programu albo jego części). 

Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, to wybierając w menu opcję File -> Save All. 

 

Drugi, to kliknięcie przycisku Save All na pasku narzędzi. 
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Teraz możemy zamknąć Visual C# bez obawy, że utracimy napisany przez nas program. 

Włączmy środowisko ponownie, a następnie otwórzmy nasz projekt. Możemy to zrobić 

poprzez menu, w którym zapamiętane są ostatnio edytowane projekty. 

 

Możemy także standardowo użyć menu File -> Open Project 



27 
 

 

Następnie znaleźć i otworzyć plik solution (*.sln) lub projektu (*.csproj). 

 

W ten sposób „wracamy” do naszych projektów.  

W następnej części kursu poznamy dalsze właściwości Visual Studio C# Express Edition oraz 

główne zasady dotyczące pisania kodu źródłowego programów w języku C#. 

05. Tworzenie solution i nowych projektów 

W tej części kursu nadal będziemy zapoznawać się z Visual C#, ale także poznamy 

podstawowe zasady dotyczące pisania programów w języku C#.  

Na początek stwórzmy pierwszy „poważny” system informatyczny J 

Nie chodzi mi, w tym momencie, o napisanie go od początku do końca, ale o przećwiczenie 

tworzenia solution i projektów. Tym systemem będzie program do zarządzania magazynem. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image018.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/4/image018.png
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W zasadzie nie musimy rozumieć dlaczego takie, a nie inne projekty stworzę (nawet nie 

wiem, czy mają one sens J), ponieważ celem jest zapoznanie się ze środowiskiem, a nie 

zrozumienie architektury systemu „Magazyn”. 

Do dzieła! 

 

Nazwijmy go „Magazyn”. 

 

Po stworzeniu solution i projektu, zmieńmy nazwę plikowi „Program.cs” na „Magazyn.cs”.  

 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image002.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image002.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image002.png
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Visual C# zapyta się nas nie tylko, czy chcemy zmienić nazwę pliku, ale także o nazwy 

elementów związanych z tym plikiem.  

 

Wybierzmy „Yes”. Dzięki temu ,w naszym kodzie, klasa „Program” i wszystkie użycia jej 

nazwy, zastąpione zostaną nazwą „Magazyn”. Zazwyczaj pliki z rozszerzeniem *.cs zawierają 

klasę o takiej samej nazwie jak nazwa pliku. Powinniśmy trzymać się tej zasady i starać się, 

żeby w jednym pliku znajdowała się definicja jednej klasy. 

W tej chwili okno edytora zawiera następujący kod źródłowy. 

 

Dodajmy nową klasę do projektu „Magazyn”. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image004.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image004.png
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Nazwijmy ją „InterfejsUzytkownika”. Solution Explorer, w tej chwili, zawiera następujące 

pliki. 

 

eśli chcielibyśmy napisać nasz program, to klasa „Magazyn” posłużyłaby jako główna klasa 

aplikacji, a klasa InterfejsUzytkownika definiowałaby sposób komunikacji z użytkownikiem 

(komunikatu, menu użytkownika itp.). Dodatkowo potrzebowalibyśmy projektu, w którym 

wykonywane byłoby zarządzanie magazynem, czyli zawierałby logikę naszego systemu oraz 

projektu, który pobierałby dane z bazy danych (najprostszą bazą danych mogą być pliki 

tekstowe). Dla przykładu stwórzmy jeden z tych projektów. Najpierw zapisujemy to co do tej 

pory zrobiliśmy – Save All – a następnie postępujemy jak na obrazku poniżej. 
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Musimy wybrać typ projektu i jego nazwę. 

 

Typem będzie „ClassLibrary”, a nazwą „ZarzadcaMagazynu”. 

Zawartość Solution Explorer w tej chwili powinna wyglądać jak poniżej. 

 

W tej chwili mamy w jednym solution dwa projekty. W tym kursie raczej nie będziemy pisać 

takich aplikacji, ponieważ skupimy się na samym języku C#, a nie na architekturze aplikacji, 

ale warto wiedzieć, jak tego typu rzeczy można zrobić.  

Mimo, że obydwa projekty znajdują się w jednym solution, to na razie nie możemy ich ze 

sobą powiązać, czyli z poziomu jednego projektu używać drugiego. Możemy to osiągnąć 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image009.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image009.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image009.png
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dodając tzw. referencję (wskazanie na inny projekt) do projektu. Zobrazujmy to dodając do 

projektu „Magazyn” referencje do projektu „ZarzadcaMagazynu”. 

 

Następnie wybieramy zakładkę „Project” (zawiera projekty znajdujące się w solution) i 

dodajemy projekt „ZarzadcaMagazynu”. 

 

W Solution Explorer powinna pojawić się nowo dodana referencja. 



33 
 

 

Po dodaniu referencji, możemy w kodzie klas znajdujących się w projekcie „Magazyn” 

używać klas z projektu „ZarzadcaMagazynu”. 

 

Co daje nam łączenie projektów w jednym solution? 

W pełnej wersji Visual Studio 2005 możemy tworzyć także inne typy projektów niż są 

dostępne w Visual C# Express Edition. Przykładowo solution może być system „Biblioteka”. 

W jego skład wchodziłyby np. dwa projekty: serwer współpracujący z bazą danych (np. dane 

o książkach, czytelnikach i wypożyczeniach) oraz strona WWW będąca klientem (program 

komunikujący się z serwerem), na której można dokonać wypożyczenia książki.  

Projekty są różnego rodzaju. Mogą to być np. dynamiczna strona internetowa wykonana w 

technologii ASP.NET, okienkowa aplikacja Windows’owa czy też aplikacja konsolowa 

(działająca w trybie tekstowym – brak grafiki, jedynie znaki alfanumeryczne). W tym kursie 

skupimy się na aplikacjach konsolowych, ponieważ świetne nadają się do nauki podstaw 

języka C#.  

Uruchamianie aplikacji 

Mimo, że nie napisaliśmy systemu obsługującego magazyn, to jednak chciałbym już teraz 

pokazać jak możemy uruchamiać pisane przez nas aplikacje. 

Najpierw dopiszmy trochę kodu do pliku „Magazyn.cs”. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image014.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image014.png
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using System.Text; 

 

namespace Magazyn 

{ 

        class Magazyn 

        { 

                static void Main(string[] args) 

                { 

                        System.Console.WriteLine("Hello world."); 

                        System.Console.Read(); 

                } 

        } 

} 

Instrukcja  

System.Console.WriteLine("Hello world."); 

Wypisze na ekranie napis “Hello world.”, a instrukcja  

System.Console.Read(); 

Będzie czekać na naciśnięcie przez nas jakiegoś klawisza (bez tej instrukcji program 

skończyłby swoje działanie zaraz po wypisaniu „Hello Word.”). 

Uruchomić naszą prostą aplikacje możemy poprzez klawisz „Run” zawierający ikonę z 

zielonym trójkątem. 

 

Poprzez menu Debug - > Start Debugging lub Debug -> Start Without Debugging. 
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Po uruchomieniu aplikacji stworzy się plik, z którego pomocą możemy uruchamiać naszą 

aplikację. Znajduje się on w katalogu 

…ścieżka do zainstalowanego Visual C#...\ Visual Studio 2005\Projects\Magazyn\bin\Debug 

lub/oraz 

…ścieżka do zainstalowanego Visual C#...\ Visual Studio 

2005\Projects\Magazyn\bin\Release 

Na moim komputerze ścieżka jest następująca: 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Visual Studio 

2005\Projects\Magazyn\bin\Debug 

a plik ma nazwę “Magazyn.exe” . 

Efekt działania programu znajduje się poniżej. 

 

Zasady w C# 

Zanim zaczniemy pisać programy, powinniśmy poznać kilka podstawowych zasad 

dotyczących języka C#.  

Wielkość liter ma znaczenie 

Wyrazy „dom” oraz „Dom” to dla C# dwa różne słowa. 

Średnik kończy pojedynczą instrukcję 

Każda instrukcja musi być zakończona średnikiem. Teoretycznie nie musimy naszego kodu 

rozbijać na wiele linijek, tylko pisać wszystko w jednej, rozgraniczając poszczególne 

instrukcje średnikami. Jednak dla czytelności kodu nie należy tak postępować. 

ZarzadcaMagazynu.Class1 NowaKlasa = new ZarzadcaMagazynu.Class1(); 

Komentarze 

Nie każdy tekst znajdujący się w pliku jest częścią kodu programu. Istnieje coś takiego jak 

komentarze. Są one jakby notatkami sporządzanymi przez programistę. Im więcej 

komentarzy, tym lepiej J Należy opisywać za pomocą komentarzy większość tworzonych 

przez nas instrukcji, ponieważ za kilka dni (nie mówiąc już o miesiącach czy latach) możemy 

nie pamiętać co chcieliśmy w danym miejscu osiągnąć. Komentarze w C# możemy robić na 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/5/image017.png
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kilka sposobów. W naszym kursie będziemy stosować tylko jeden – podwójny znak ukośnika 

„//”. Wszystko co znajdzie się za tym znakiem w danej linijce będzie komentarzem. 

//To jest komentarz 

//najczęściej umieszcza się w nim opis kodu. 

//Klasa Magazyn to główna klasa naszej aplikacji. 

class Magazyn 

{ 

        static void Main(string[] args) 

        { 

                ZarzadcaMagazynu.Class1 NowaKlasa = new 

ZarzadcaMagazynu.Class1(); 

        } 

} 

Możemy szybko komentować i odkomentowywać fragmenty tekstu zaznaczając je i klikjąc 

przyciski 

 

lub używając skrótów klawiszowych Ctrl + E , C oraz Ctrl + E , U 

Bloki kodu – nawiasy klamrowe 

Fragmenty kodu stanowiące pewną całość zawierają się w nawiasach klamrowych. Taką 

całość stanowi np. definicja klasy lub metody (patrz przykład powyżej). 

Formatowanie 

Bardzo ważną rzeczą w programowaniu jest formatowanie kodu. Nie jest to sztuka dla sztuki, 

jakby się mogło wydawać niedoświadczonemu programiście, ale praktyka poprawiająca 

czytelność naszego kodu źródłowego. Na szczęście Visual C# „odwala” dużo roboty za nas - 

samo robi wcięcia (akapity). 

Akapity możemy zmniejszać lub zwiększać zaznaczając fragment tekstu i klikając przyciski 

 

IntelliSense– „podpowiadacz” 

Visual Studio podpowiada nam podczas pisania kodu. Samo sugeruje jaki wyraz powinniśmy, 

bądź możemy, w danej chwili napisać. Wyświetla listę dozwolonych w danym miejscu 

instrukcji. Podpowiadacz włącza się sam w niektórych momentach, ale możemy wywołać go 

samemu naciskając Ctrl i Space. 

Podpowiada np. jakie klasy znajdują się w projekcie (a dokładniej przestrzeni nazw, o której 

będzie mowa w przyszłości).  
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Po naciśnięciu klawisza „Enter” Visual C# uzupełni nasz kod. 

Liczby dziesiętne pisane z kropką 

W C#, inaczej niż w języku polskim, piszemy liczby dziesiętne. Separatorem pomiędzy 

częścią całkowitą a ułamkową jest kropka, a nie przecinek. Poprawnym formatem jest np. 1.7 

(jeden i siedem dziesiątych). 

Myślę, że w następnej części kursu możemy już przejść do nauki języka C#. Na początek 

zaczniemy od rzeczy najważniejszej – klas. 

06. Klasy i obiekty 

Programy pisane w C# składają się z definicji klas oraz tworzonych na ich podstawie 

obiektów (czasami używa się struktur – „uproszczonych klas”). Klasa definiuje nowy typ, a 

obiekty to egzemplarze tego typu. Klasę można porównać do matrycy, a obiekty do odlewów 

stworzonych na podstawie tej matrycy. Przyjrzyjmy się przykładowemu programowi oraz 

wynikowi jego wykonania. 

class HelloWorld 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Hello world !"); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

 

Po skompilowaniu i uruchomieniu programu otrzymujemy napis „Hello world !”. Jak łatwo 

się domyśleć, za wypisywanie tekstu odpowiedzialna jest metoda  

System.Console.WriteLine("Hello world !"); 

„System” to przestrzeń nazw, którą możemy porównać do pewnego zbioru matryc, czyli klas 

(będzie o tym mowa w następnych artykułach). „Console” to klasa, w której znajduje się 

definicja metody „WriteLine” (także wiele innych metod), a „WriteLine” to metoda jaką 

należy wykonać aby wydrukować na ekranie jakiś tekst. Tekst traktujemy jako daną, a metodę 

„WriteLine” jako instrukcję. Teksty, zwane łańcuchami znakowymi, umieszczamy w 

cudzysłowach aby kompilator potrafił je odróżnić.  

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/6/image001.png
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Na razie nie przejmujmy się przestrzeniami nazw - wystarczy, że będziemy traktować je jako 

pewnego rodzaju zbiór zdefiniowanych klas. Gdyby wszystkie klasy (a jest ich w .NET 

tysiące) znajdowały się w jednym miejscu, nikt nie potrafiłby znaleźć mu potrzebnej, tak więc 

pogrupowano klasy w przestrzenie nazw. „Console” to gotowa klasa stworzona dla nas przez 

Microsoft i umieszczona w przestrzeni „System”. Klasy, które będziemy tworzyć możemy 

umieszczać we własnych przestrzeniach. Przestrzenie, klasy, zmienne i metody tworzą w 

pewien sposób hierarchię: przestrzenie zawierają klasy, te natomiast zmienne i metody. 

Poruszając się po tej hierarchii stosujemy kropki. To one, tak jak gałęzie w drzewach, łączą 

klasę z jej zmienną lub metodą. 

WriteLine a Write 

 Istnieje także metoda „Write”, różniąca się od „WriteLine” tym, że po wypisaniu tekstu 

kursor nie przechodzi do nowej linii.  

Łatwo sprawdzić różnicę wykonując poniższy program. 

class HelloWorld 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Pierwszy napis wypisany przez metodę 

WriteLine"); 

        System.Console.WriteLine("Drugi napis wypisany przez metodę 

WriteLine"); 

        System.Console.Write("Pierwszy napis wypisany przez metodę Write"); 

        System.Console.Write("Drugi napis wypisany przez metodę Write"); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Wynik jaki powinniśmy otrzymać. 

 

W każdym z powyższych programów wykonuję także metodę  

System.Console.ReadLine(); 

Jest to w pewnym sensie metoda odwrotna do „WriteLine”, nie wypisuje tekstu, lecz czeka na 

tekst, który powinniśmy jej dostarczyć. Łatwo możemy to sprawdzić uruchamiając nasz 

program znowu. Dopóki nie naciśniemy klawisza Enter, możemy pisać po ekranie. 

Naciśnięcie klawisza Enter kończy działanie metody „ReadLine”.  

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/6/image002.png


39 
 

Nasz program składa się z jednej klasy „HelloWorld”. Wszystko znajdujące się pomiędzy 

klamrami „{ }” to ciało klasy. Na ciało naszej klasy składa się tylko jedna metoda „Main”. 

Jest to bardzo ważna funkcja w C#, ponieważ wykonanie wszystkich programów rozpoczyna 

się od tej metody.  

Słowo kluczowe „class” określa początek definicji klasy, w tym przypadku „HelloWorld”.  

Co znaczą słowa „static” oraz „void” znajdujące się przed „Main” ? 

Na razie nie przejmujmy się nimi za bardzo. Wystarczy wiedzieć, że „static” określa nam, że 

metoda może działać mimo, że nie tworzymy obiektów klasy „HelloWorld” (mamy tylko jej 

definicję). „Void” natomiast określa, że „Main” nie zwraca nam żadnego wyniku (gdyby to 

była metoda dodająca dwie liczby to zwracałaby nam sumę). 

No dobrze, mamy klasę, a gdzie są obiekty? 

Klasa „HelloWorld” to klasa główna programu, ponieważ zawiera metodę „Main”, czyli jest 

jakby punktem startu naszej aplikacji. Nie tworzymy obiektów tej klasy, po prostu wykonanie 

programu rozpoczyna się od pierwszej instrukcji wewnątrz metody „Main”. Pora więc na 

bardziej rozbudowany przykład. 

Instancje klas – obiekty 

Tym razem stworzymy sobie dwie klasy, jedną podobną do „HelloWorld”, czyli główną klasę 

naszego programu oraz drugą, z której będziemy tworzyć obiekty wewnątrz klasy głównej.  

class Echo 

{ 

    string napis; 

    public void WczytajNapis() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Podaj napis."); 

        napis = System.Console.ReadLine(); 

    } 

    public void Napisz() 

    { 

        System.Console.Write("Napisałeś: "); 

        System.Console.WriteLine(napis); 

    } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiektEcho = new Echo(); 

        obiektEcho.WczytajNapis(); 

        obiektEcho.Napisz(); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Jak nazwa wskazuje klasą główna jest „KlasaGlowna”. Zawiera ona znaną już nam metodę 

„Main”, wewnątrz której tworzymy obiekt klasy „Echo” oraz wykonujemy jej metody.  
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Pojawiło się kilka nowych rzeczy. Omówmy najpierw klasę „Echo”. Na początku zawiera ona 

zmienną typu „string”, czyli tekstową (może przechowywać napisy). Następnie znajdują się 

dwie metody rozpoczynające się od słowa „public”. Wyraz ten oznacza dostępność 

elementów klasy dla innych klas. W tym przypadku mówi, że metody które poprzedza są 

publiczne, czyli mogą je wykonywać inne klasy (nie tylko klasa zawierająca definicje tych 

metod). Dzięki temu wewnątrz klasy „KlasaGlowna” możemy nie tylko tworzyć obiekty 

klasy „Echo”, ale też wykonać publiczne metody klasy „Echo”. 

Następująca linijka  

napis = System.Console.ReadLine(); 

oznacza, że program prosi nas o podanie tekstu (oczekuje tego metoda „ReadLine()”). Po 

naciśnięciu klawisza Enter, a więc po zakończeniu wprowadzania tekstu, to co wpisaliśmy 

„ląduje” wewnątrz zmiennej „napis”. Pozostała zawartość metod powinna być już dla nas 

jasna. Prześledźmy jeszcze wykonanie metody „Main” w głównej klasie. W pierwszej linijce 

tworzymy nowy obiekt klasy „Echo” i „wkładamy” go do zmiennej „obiektEcho”. Część  

Echo obiektEcho 

to deklaracja zmiennej „obiektEcho”, która może przechowywać tylko obiekty klasy „Echo’. 

Następnie mamy znak „=”, który przypisuje wartość, którą będziemy przechowywać 

wewnątrz naszej zmiennej. Teraz wystarczy nam stworzyć nowy obiekt klasy „Echo”, aby 

mieć co załadować do zmiennej. 

new Echo(); 

A oto wynik działania powyższego programu. 

 

Pojawiło się nowe dla nas słówko „new”. „New” służy do tworzenia nowych instancji klas, a 

więc tworzenia obiektów na podstawie zdefiniowanej klasy.  

Więcej o tworzeniu nowych obiektów, a także o konstruktorach oraz typach referencyjnych i 

prostych powiemy sobie w następnym artykule. 

07. Tworzenie oraz inicjalizacja obiektów 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/6/image003.png
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W poprzednim artykule stworzyliśmy nasz pierwszy obiekt. Dzisiaj dowiemy się na czym 

polega mechanizm tworzenia obiektów i jak używać konstruktorów (specjalnych metod 

przeznaczonych do tego celu). 

Definiowanie konstruktorów 

Przypomnijmy sobie program z poprzedniego artykułu. 

class Echo 

{ 

    string napis; 

    public void WczytajNapis() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Podaj napis."); 

        napis = System.Console.ReadLine(); 

    } 

    public void Napisz() 

    { 

        System.Console.Write("Napisałeś: "); 

        System.Console.WriteLine(napis); 

    } 

} 

 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiektEcho = new Echo(); 

        obiektEcho.WczytajNapis(); 

        obiektEcho.Napisz(); 

    } 

} 

Przypominam, że teksty umieszczone w cudzysłowach to łańcuchy znakowe. Instrukcja „new 

Echo()” nakazuje stworzenie nowego obiektu. „Echo()” to konstruktor klasy, której instancję 

chcemy stworzyć. No tak, ale przecież w klasie „Echo" nie mamy zdefiniowanego żadnego 

konstruktora. Nie jest to prawdą, ponieważ w każdej klasie jest zdefiniowany domyślny 

konstruktor, który możemy zastąpić własnym. Co więcej, możemy w jednej klasie stworzyć 

kilka konstruktorów i używać ich w zależności od potrzeb.  

Do czego potrzebne są nam konstruktory? Nie wystarczyłoby same słówko „new”?  

Dzięki konstruktorowi, możemy podczas jego użycia od razu przypisać wartości zmiennym. 

Przypatrzmy się poniższemu przykładowi. 

class Echo 

{ 

    string napis; 

    public Echo(string nowyNapis) 

    { 

        napis = nowyNapis; 

    } 

 

    public void Napisz() 

    { 

        System.Console.Write("Napisałeś: "); 

        System.Console.WriteLine(napis); 

    } 
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} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiektEcho = new Echo("Napis podany w konstruktorze"); 

        obiektEcho.Napisz(); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Konstruktor zdefiniowany jest tutaj: 

public Echo(string nowyNapis) 

{ 

    napis = nowyNapis; 

} 

Definicję konstruktora powinno poprzedzać słówko „public”, ponieważ konstruktor będzie 

używany wewnątrz innych klas, które będą chciały powoływać do życia obiekty klasy 

„Echo”. Istnieją sytuacje, w których należy zdefiniować prywatny konstruktor, jednak nas one 

na razie nie dotyczą J Parametr jaki przyjmuje konstruktor to „nowyNapis”. Jest to parametr 

typu „string”, a więc tekstowy. W ciele konstruktora, zmiennej „napis” przypisujemy wartość 

podaną w parametrze.  

 

Zobaczmy teraz jak będzie wyglądał wynik działania programu z domyślnym konstruktorem.  

class Echo 

{ 

    string napis; 

    public void Napisz() 

    { 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiektEcho = new Echo(); 

        obiektEcho.Napisz(); 

    } 

} 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/7/image001.png
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Nic nie pojawiło się na ekranie, ponieważ nie wpisujemy żadnej wartości do zmiennej 

“napis”. Domyślną wartością dla zmiennej typu string jest pusty tekst, a więc jeśli chcemy 

użyć zmiennej tekstowej, do której wcześniej nic nie „włożyliśmy” wynik będzie taki, 

jakbyśmy wykonali wcześniej instrukcję: 

napis = ""; 

Spójrzmy na program z konstruktorem zdefiniowanym przez nas, ale będącym identycznym 

jak domyślny. 

class Echo{ 

    string napis; 

    public Echo() 

    { 

    } 

 

    public void Napisz() 

    { 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiektEcho = new Echo(); 

        obiektEcho.Napisz(); 

    } 

} 

Wynik nie będzie się różnił od programu z konstruktorem domyślnym.  

Napiszmy teraz program z kilkoma konstruktorami. 

class Echo 

{ 

    string napis; 

    string napis2; 

 

    public Echo() 

    { 

    } 

 

    public Echo(string parametr) 

    { 

        napis = parametr; 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/7/image002.png
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    } 

 

    public Echo(string parametr1, string parametr2) 

    { 

        napis = parametr1; 

        napis2 = parametr2; 

    } 

 

    public void Napisz() 

    { 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.WriteLine(napis2); 

    } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiekt1 = new Echo(); 

        Echo obiekt2 = new Echo("Konstruktor z jednym parametrem."); 

        Echo obiekt3 = new Echo("Konstruktor z dwoma parametrami.", "Drugi 

parametr."); 

        obiekt1.Napisz(); 

        obiekt2.Napisz(); 

        obiekt3.Napisz(); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

}  

Stworzyliśmy 3 konstruktory, pierwszy bezparametrowy (zmienne “napis” oraz “napis2” 

otrzymują domyślne puste wartości), drugi z jednym parametrem przypisującym wartość 

zmiennej „napis” oraz trzeci, który przypisuje wartości obydwu zmiennym. W metodzie 

„Main()” klasy „KlasaGlowna” tworzymy trzy obiekty klasy „Echo”, wywołując stworzone 

przez nas konstruktory. Wynik działania programu to wypisane wartości znajdujące się w 

zmiennych „napis” oraz „napis2” każdego z obiektów.  

Ważną sprawą jest, aby deklaracje naszych konstruktorów były unikalne, a więc jeśli mamy 3 

różne konstruktory to wywołując je powinno być jednoznacznie wiadomo, o który chodzi. 

Aby konstruktory odróżniały się muszą mieć różna liczbę parametrów bądź różny ich typ (np. 

jeden z parametrem typu „string”, a drugi z parametrem typu „int”). W naszym przykładzie 

konstruktory różnią się ilością otrzymywanych parametrów. Wywołując konstruktor z jednym 

parametrem typu „string”, jednoznacznie wiadomo, że chodzi o drugi konstruktor. 

 

Inicjalizacja składowych 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/7/image003.png
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 Jeśli nasz klasa jest rozbudowana i ma wiele zmiennych oraz konstruktorów to może się 

zdarzyć, że w każdym z nich będziemy musieli przypisywać wartości zmiennym. Dużo 

nadmiarowej pracy – dublowanie się kodu. Możemy temu zapobiec na kilka sposobów. 

Wywołanie jednego konstruktora poprzez drugi 

 Aby uzyskać taki efekt musimy użyć słówka „this”.  

class Echo 

{ 

    string napis; 

    string napis2; 

 

    public Echo(string parametr) 

    { 

        napis = parametr; 

    } 

 

    public Echo(string parametr1, string parametr2) : this(parametr1) 

    { 

        napis2 = parametr2; 

    } 

 

    public void Napisz() 

    { 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.WriteLine(napis2); 

    } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiekt = new Echo("Pierwszy parametr.", "Drugi parametr."); 

        obiekt.Napisz(); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

W tym przykładzie mamy dwa konstruktory, z jednym oraz z dwoma parametrami. W 

definicji drugiego wywołujemy pierwszy poprzez słówko „this” oraz przekazujemy do 

pierwszego pierwszy parametr. W linijce: 

Echo obiekt = new Echo("Pierwszy parametr.", "Drugi parametr."); 

wywołujemy drugi konstruktor (dwa parametry), ten natomiast wywołuje pierwszy 

przekazując mu wartość „Pierwszy parametr.". Tak więc wartość zmiennej „napis” jest 

ustalana w pierwszym konstruktorze, który został wywołany przez drugi, natomiast wartość 

zmiennej „napis2” jest przypisywana w drugim konstruktorze. 
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Inicjalizacja w dodatkowej metodzie 

Polega ona na przypisaniu wartości do zmiennych w dodatkowej (lub w kilku) metodzie. 

class Echo 

{ 

    string napis; 

    string napis2; 

 

    public Echo(string parametr1, string parametr2) 

    { 

        PrzypiszWartosci(parametr1, parametr2); 

    } 

    public void PrzypiszWartosci(string parametr1, string parametr2) 

    { 

        napis = parametr1; 

        napis2 = parametr2; 

    } 

 

    public void Napisz() 

    { 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.WriteLine(napis2); 

    } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiekt = new Echo("Pierwszy parametr.", "Drugi parametr."); 

        obiekt.Napisz(); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Inicjalizacja na etapie deklaracji 

W C# możemy przypisywać wartości do zmiennych już na etapie ich deklarowania. 

class Echo 

{ 

    string napis = "Pierwszy parametr."; 

    string napis2 = "Drugi parametr."; 

 

    public void Napisz() 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/7/image004.png
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    { 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.WriteLine(napis2); 

    } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Echo obiekt = new Echo(); 

        obiekt.Napisz(); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Ćwiczenie 

Stwórz klasę „Czlowiek” zawierającą zmienne: 

 imię typu string, 

 nazwisko typu string, 

 wiek typu int. 

Zdefiniuj konstruktor dla tej klasy, który na podstawie otrzymanych parametrów 

zainicjalizuje jego zmienne. 

Stwórz klasę główną aplikacji, w jej metodzie „Main()” stwórz obiekt klasy „Czlowiek” 

przekazując do konstruktora odpowiednie wartości. Wypisz na ekranie zawartość zmiennych 

opisujących nowopowstały obiekt (imię, nazwisko oraz wiek). 

08. Operatory arytmetyczne 

Bardzo ważnym elementem w językach programowania są operatory. Czym są i do czego 

służą? 

Na pewno każdy z nas zna podstawowe działania matematyczne, takie jak dodawanie, 

odejmowanie itd. W C# mamy operatory arytmetyczne, które obsługują obliczanie wyrażeń 

matematycznych.  

„+” dodawanie, 

„-” odejmowanie, 

„*” mnożenie, 

„/” dzielenie 

Znając te podstawowe operatory możemy już napisać prosty kalkulator w C#, który np. 

dodaje dwie liczby. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        string x; 

        string y; 
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        double wynik; 

 

        System.Console.WriteLine("Podaj pierwszą liczbę."); 

        x = System.Console.ReadLine(); 

        System.Console.WriteLine("Podaj drugą liczbę."); 

        y = System.Console.ReadLine(); 

 

        wynik = double.Parse(x) + double.Parse(y); 

        System.Console.WriteLine("Wynik: " + wynik); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Na początku deklarujemy zmienne. „x” oraz „y”, będące „pojemnikami” na dodawane liczby. 

Są one typu „string”, ponieważ metoda „ReadLine” zwraca nam wynik tego typu. „wynik” 

natomiast jest typu „double”. Operator „+” dodaje wartości zmiennych, ale tylko wtedy, gdy 

są one typu reprezentującego liczby. Tak więc musimy zmienne „x” oraz „y” 

przekonwertować na typ „double”. W tym celu wywołujemy metodę „Parse”, która jako 

parametr otrzymuje tekst i zamienia go na liczbę. Jeśli zamiast liczby podamy np. jakąś 

literkę, metoda „Parse” nie będzie w stanie zamienić jej na liczbę i wygenerowany zostanie 

błąd. 

 

Jeśli uruchamialiśmy naszą aplikację w trybie debuggera („Start debugging” – klawisz F5 lub 

przycisk z zielonym trójkątem), pojawi nam się okno powiadamiające nas o błędzie 

wykonania wraz z opisem. 

 

Jeśli uruchamialiśmy w trybie bez debuggera („Start Without Debugging” – Ctrl + F5 lub 

przez menu „Debug”), pojawi nam się poniższe okno. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/8/image001.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/8/image002.png
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49 
 

 

W naszym kursie, niestety, nie będziemy się zajmować zagadnieniem obsługi błędów. 

Poniżej wynik działania programu jeśli podamy poprawne dane (liczby). 

 

W liczbach, które podaliśmy (podczas wykonania programu, a nie w kodzie źródłowym) 

część dziesiętną oddzielamy za pomocą przecinka, a nie kropki (kropki używa się zawsze w 

kodzie źródłowym programu), ponieważ program rozpoznaje ustawienia regionalne na 

naszym komputerze.  

Często wykorzystywanym operatorem jest modulo „%”. Działanie, które wykonujemy za 

pomocą tego operatora bazuje na zwykłym dzieleniu. Wynikiem dzielenia dwóch liczb za 

pomocą modulo jest reszta np. 7 % 3 = 1.  

Operatory przypisania 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/8/image004.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/8/image004.png
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Do tej pory często używaliśmy operatora „=”. Jak wiemy służy on do przypisywania wartości 

do zmiennych. Istnieją operatory pochodne od „=”, takie jak „+=” , „-=” , „*=” , „/=” , „%=” 

(wymieniłem tylko najważniejsze). 

Zauważmy, że każdy rozpoczyna się od operatora arytmetycznego. W zależności od 

pierwszego znaku, przypisanie przyjmuje inna formę. Standardowo „=” powoduje, że 

wartości z prawej strony wyrażenia zostają przypisane do zmiennej po lewej. Niestandardowe 

operatory przypisania powodują, że wartość aktualnie znajdująca się w zmiennej po lewej 

stronie zostaje zmodyfikowana o wartość z prawej wg operatora znajdującego się w 

operatorze przypisania.  

Prześledźmy to na przykładach. 

Najpierw program z wykorzystaniem operatora „=”. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int wynik; 

        wynik = 7 + 3; 

        System.Console.WriteLine("Wynik: " + wynik);| 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Teraz program z wykorzystaniem „+=” 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int wynik = 7; 

        wynik += 3; 

        System.Console.WriteLine("Wynik: " + wynik); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Wynik działania obydwu programów jest taki sam. 

 

Inkrementacja i dekrementacja  

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/8/image005.png
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Na pewno słyszeliście o języku C++. Jego nazwa powstała ze złączenia nazwy języka C 

(poprzednik C++) oraz operatora „++”. Operator ten to operator inkrementacji. Ma on 

swojego odpowiednika służącego do dekrementacji „- - ”. Obydwa operatory są 

jednoargumentowe, czyli nie potrzebują dwóch argumentów tak jak np. „+” czy „-”. Operator 

„++” zwiększa zmienną o 1, a „- - ” zmniejsza. Jest to udogodnienie, aby nie pisać całego 

wyrażenia 

x = x + 1; 

lub  

x += 1; 

albo tylko  

x++; 

Ćwiczenie 

Napisz program pobierający dwie liczby i wykonujący na nich pięć działań arytmetycznych z 

wykorzystaniem operatorów: „+=” , „-=” , „*=” , „/=” , „%=”. 

09. Porozmawiajmy o „stringach” 

W tym artykule postaram się przedstawić podstawowe sposoby operowania na łańcuchach 

znakowych, czyli na tzw. „tekstach”. Jest to bardzo ważne zagadnienie, w zasadzie 

podstawowe w programowaniu. Za pomocą tekstów nasze programy porozumiewają się z 

użytkownikiem, systemy bazodanowe prezentują dane, itd. 

Typ string 

Podstawowym typem danych, który przechowuje łańcuchy znakowe jest, używany przez nas 

już wielokrotnie w poprzednich częściach kursu, typ „string”.  

Prosty przykład użycia. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        string napis = "Hello world!"; 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 
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Klasa Console 

Klasa „Console” jest jedną z wielu klas zdefiniowanych w przestrzeni nazw „System”. Jej 

zadaniem jest obsługa operacji wejścia/wyjścia, a więc między innymi wyświetlanie napisów 

na ekranie (operacja wyjściowa). Klasa „Console” posiada wiele metod statycznych, więc nie 

musimy tworzyć obiektów klasy „Console”, aby używać jej metod. Do najważniejszych 

metod należą „ReadLine()” oraz „WriteLine()”.  

„WriteLine()” kieruje do strumienia wyjściowego, w tym przypadku na ekran 

(prawdopodobnie w naszym kursie nie spotkamy się z innym przypadkiem), łańcuch znakowy 

wraz ze znakiem nowej linii (nakazuje przejść do nowej linijki po zakończeniu wypisywania 

tekstu). Bliźniacza metoda „Write()” różni się tylko tym, że nie przesyła znaku nowej linii.  

„ReadLine()” pozwala czytać informacje ze strumienia wejściowego (w naszym kursie będzie 

to klawiatura) dopóki nie pojawi się znak nowej linii. „Read()” natomiast czyta pojedyncze 

znaki. „ReadLine()” zwraca typ „string”, „Read()” natomiast typ „char” (zamiast „char” 

można używać „int” – liczby reprezentują znaki). 

Napiszmy krótki programik, aby przetestować nowo zdobytą (lub jeszcze nie J ) wiedzę. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        string napis; 

         napis = System.Console.ReadLine(); 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Program oczekuje na wprowadzany przez nas tekst, aż do momentu naciśnięcia klawisza 

Enter, czyli wprowadzenia znaku nowej linii. Następnie za pomocą metody „WriteLine()” 

wypisuje to, co wprowadziliśmy do zmiennej „napis”. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image001.png
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Konkatenacja 

Najczęściej używaną operacją na łańcuchach jest konkatenacja, czyli łączenie. Polega to na 

złączeniu dwóch łańcuchów znakowych w jeden za pomocą operatora „+”, coś jak 

„dodawanie” tekstów. 

Poniżej prezentuję program, który zawiera kilka przykładów łączenia „stringów”.  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        string napis; 

        napis = "Pierwszy napis" + "Drugi napis"; 

        System.Console.WriteLine(napis); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Wynik wygląda następująco. 

 

Za pomocą operatora „+” możemy także łączyć zmienne typu „string”. Wynik poniższego 

programu będzie taki sam, jak poprzednio prezentowanego. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        string napis1 = "Pierwszy napis"; 

        string napis2 = "Drugi napis"; 

        string zlaczonyNapis = napis1 + napis2; 

        System.Console.WriteLine(zlaczonyNapis); 

        System.Console.ReadLine(); 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image002.png
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    } 

} 

Czas na bardziej rozbudowany, a zarazem „realny” przykład.  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Jak masz na imię?"); 

        string napis = System.Console.ReadLine(); 

        System.Console.WriteLine("Witaj, " + napis + "!"); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Podczas wykonania program zapyta nas o imię, a później nas powita J 

 

Następny przykład pokazuje w jaki sposób łączyć łańcuchy znakowe z wartościami innych 

typów, np. całkowitoliczbowymi, czyli „int”.  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Ile masz lat?"); 

        string napis = System.Console.ReadLine(); 

        System.Console.WriteLine("Czy aby napewno masz " + napis + " 

lat?"); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

W powyższym programie łączymy łańcuchy znakowe z wartościami całkowitoliczbowymi 

(liczby całkowite) i jako wynik otrzymujemy inny łańcuch znakowy.  

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image004.png
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Używając metody “WriteLine()” możemy łączyć łańcuchy w bardziej „wyrafinowany” 

sposób. Jako parametry podajemy łańcuch oraz inne parametry, które chcemy połączyć z 

poprzedzającym je łańcuchem.  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        string napis1 = "pierwszy"; 

        string napis2 = "drugi"; 

        int ilosc = 3; 

 

        System.Console.WriteLine("Ten łańcuch zawiera {0} oraz {1} 

parametr. Wszystkich parametrów jest {2}.",  napis1, napis2, ilosc); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Pomiędzy nawiasy „{}” wstawiamy numer parametru, liczony od 0, który chcemy wstawić do 

łańcucha. A oto wynik wykonania działania programu. 

 

Oprócz wstawiania parametrów w odpowiednie miejsce łańcucha, możemy je odpowiednio 

formatować, dodając do numeru parametru znak formatowania. 

Lista znaków formatujących (można także używać małych liter): 

C – formatowanie waluty, 

D – liczby dziesiętne, określa minimalną ilość cyfr (brakujące wypełnia zerami), 

E – notacja wykładnicza, 

F – formatowanie z ustaloną liczbą miejsc po przecinku, 

G – ogólne formatowanie, 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image005.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image006.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image005.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image006.png


56 
 

N – podstawowy format liczbowy, 

X – format heksadecymalny. 

Poniżej przedstawiam przykład, który ilustruje typy formatowania. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z C: {0:C}", 777.7777); 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z D2: {0:D2}", 777); 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z D9: {0:D9}", 777); 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z E: {0:E}", 777.7777); 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z F2: {0:F2}", 777.7777); 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z F9: {0:F9}", 777.7777); 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z G: {0:G}", 777.7777); 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z N: {0:N}", 777.7777); 

        System.Console.WriteLine("Formatowanie z X: {0:X}", 7779); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

 

Znak nowej linii 

Jak wcześniej wspomniałem, znak nowej linii nakazuje przejście do nowego wiersza. Dzięki 

temu nie musimy dla każdego wiersza wywoływać metody „WriteLine()”, a jedynie w 

łańcuch znakowy wpleść znaki nowej linii. Znak ten zapisuje się następująco „\n”. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("To jest długi napis, \nktóry dzielimy na 

\nkilka linijek"); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Jak łatwo zauważyć, znaki „\n” nie pojawią się na ekranie, tylko wypisywanie tekstu 

przejdzie do nowej linii. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image007.png
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Inne ważne znaki specjalne: 

\a – „dzwonek”, wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy, 

\b – „backspace”, skasowanie ostatniego znaku i cofnięcie o jeden znak, 

\r – powrót karetki, powrót do początku linii, 

\t – tabulacja (odstęp) w poziomie, 

\v – tabulacja w pionie, 

\’ – znak cudzysłowu (łańcuchy zawieramy w znakach cudzysłowu, a czasami jest potrzeba 

wypisania na ekranie tego znaku, należy wtedy użyć znaku specjalnego), 

\\ - znak „backslash”, czyli „\”. 

Ćwiczenie 

Napisać program, który pyta użytkownika o imię, wiek, pensję. Następnie wypisuje te dane za 

pomocą jednego wywołania metody „WriteLine()”. Należy użyć parametrów, formatowania i 

znaków specjalnych. 

10. Typy proste i referencyjne 

W C#, tak jak w innych językach obiektowych, mamy typy proste i referencyjne.  

Do typów prostych należą dane liczbowe takie jak: „int”, „float”, itd., a także typy 

wyliczeniowe oraz struktury („string” to struktura, a więc jest typem prostym). Przypisując do 

jednej zmiennej prostej jakąś wartość lub wartość z innej zmiennej prostej, tworzy się 

kopia.  W  przypadku referencji nie powstaje kopia danych, lecz kopiuje się tzw. wskaźnik na 

dane, czyli wskazanie na jakie dane zmienna wskazuje. Spróbuję to zobrazować przykładami. 

Najpierw przyjrzyjmy się operacjom na typach prostych. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int x = 2; 

        int y = x; 

        x = x + 8; 

 

        System.Console.WriteLine("Wartość x: " + x); 

        System.Console.WriteLine("Wartość y: " + y); 

        System.Console.ReadLine(); 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/9/image008.png
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    } 

} 

Na początku przypisujemy wartość 2 do zmiennej “x”, następnie kopię wartości “x” (w 

zasadzie wartości 2 znajdującej się w zmiennej “x”) zmiennej “y”. Na koniec zwiększamy 

wartość zmiennej „x” o 8 i wypisujemy zawartości obu zmiennych na ekranie.  

 

Widać, że zmiana wartości zmiennej „x” nie miała wpływu na wartość zmiennej „y”.  

Zupełnie inaczej jest w przypadku zmiennych referencyjnych.  

class KlasaPomocnicza 

{ 

    public int x; 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        KlasaPomocnicza obiekt1 = new KlasaPomocnicza(); 

        KlasaPomocnicza obiekt2 = new KlasaPomocnicza(); 

 

        obiekt1.x = 2; 

        obiekt2 = obiekt1; 

        obiekt1.x = obiekt1.x + 8; 

 

        System.Console.WriteLine("Wartość x w obiekcie pierwszym: " + 

obiekt1.x); 

        System.Console.WriteLine("Wartość x w obiekcie drugim: " + 

obiekt2.x); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Wynik wykonania powyższego programu może być zaskakujący. 

 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/10/image001.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/10/image002.png
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Zwiększaliśmy wartość „x” tylko w obiekcie pierwszym, jednak zwiększyła się też wartość 

„x” w obiekcie drugim. Stało się tak dlatego, ponieważ obiekty to typy referencyjne. W linijce  

obiekt2 = obiekt1; 

określiliśmy, że obydwa obiekty wskazują na to samo miejsce w pamięci, a więc każda 

zmiana danych wskazywanych przez jeden z obiektów, powoduje zmianę danych 

wskazywanych przez drugi (jest to oczywistem, ponieważ są to te same dane). 

Rzutowanie 

Typy „z tej samej rodziny” możemy rzutować jeden na drugi. Np. typ „long” na „int”  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        long x = 2; 

        int y = (int)x; 

    } 

} 

lub „int” na „long” 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int x = 2; 

        long y = (long)x; 

    } 

} 

Jednak pierwszy przypadek jest niepoprawny, ponieważ typ „long” jest dokładniejszy od 

„int” i podczas rzutowania możemy utracić poprawność danych. 

Konwersja między typami 

Konwersja służy do konwertowania typów z jednego na drugi. W części kursu poświęconej 

łańcuchom znakowym konwertowaliśmy wartości liczbowe na typ „string” podczas łączenia 

łańcuchów za pomocą operatora „+”. Była to konwersja niejawna, czyli taka, której sami nie 

wywołaliśmy. Kompilator sam rozpoznał, że musi skonwertować typ liczbowy na „string”. 

Napiszmy krótki program konwertujący łańcuch znakowy na typ liczbowy. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Podaj liczbę."); 

        string napis = System.Console.ReadLine(); 

        int x = int.Parse(napis); 

        int wynik = x * 2; 

        System.Console.WriteLine("Liczba " + x + " pomnożona przez 2 " + 

"równa się " + wynik); 
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        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

„Int” posiada statyczną metodę „Parse(string parametr)”, która jako parametr przyjmuje 

łańcuch znakowy, który następnie konwertuje na typ całkowitoliczbowy. 

 

Jeśli łańcuch znakowy nie będzie liczbą, (np. podamy zamiast liczby literę „s”) otrzymamy 

błąd podczas wykonania programu. 

W .NET mamy bardzo przydatna klasę „Convert”, która posiada wiele metod statycznych do 

konwersji typów. Działanie tych metod możemy zobrazować poniższym przykładem. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Podaj liczbę."); 

        string napis = System.Console.ReadLine(); 

        int x = System.Convert.ToInt32(napis); 

        int wynik = x * 2; 

        System.Console.WriteLine("Liczba " + x + " pomnożona przez 2 " + 

"równa się " + wynik); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Wynik jaki otrzymamy powinien być taki sam, jak w poprzednim programie. 

Proste typy danych w C# 

Warto poznać kilka z wbudowanych prostych typów danych w C#. 

bool – typ logiczny, oznaczający prawdę („true”) lub fałsz („false”), używany do operacji 

logicznych, 

short – 16-bitowa liczba całkowita, 

int – 32-bitowa liczba całkowita, 

long – 64-bitowa liczba całkowita, 

float – 32-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa, 

double – 64-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa, 

char – pojedynczy znak zapisany w formacie Unicode, 

string – łańcuch znakowy, zbiór znaków w formacie Unicode. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/10/image003.png
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Stałe 

Stałe to dane, których wartości nie możemy zmieniać. W pewnym uproszczeniu możemy 

sobie wyobrazić, że są to zmienne, których wartości są zawsze takie same. Ze stałymi 

związane jest słówko „const”, które definiuje nam stałą. 

class KlasaGlowna 

{ 

    public const double PI = 3.14; 

    public const double E = 2.74; 

 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Liczba PI ma warość: " + PI); 

        System.Console.WriteLine("Liczba e ma wartość: " + E); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Wygodniej jest stworzyć klasę ze stałymi, którą możemy wykorzystać w wielu innych klasach 

(a nawet programach). 

class Liczby 

{ 

    public const double PI = 3.14; 

    public const double E = 2.74; 

} 

 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Liczba PI ma warość: " + Liczby.PI); 

        System.Console.WriteLine("Liczba e ma wartość: " + Liczby.E); 

        System.Console.ReadLine(); 

    } 

} 

Ponieważ „PI” oraz „E” są stałymi, nie musimy tworzyć obiektów klasy „Liczby” – wartości 

tych stałych będą zawsze dostępne i niezmienne.  

A oto wynik działania obydwu powyższych programów. 

 

11. Wartości logiczne 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/10/image004.png
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Wartości logiczne to „prawda”(true) oraz „fałsz”(false). Zmienne, które mogą przechowywać 

takie wartości są typu „bool”. Wartości logiczne są wynikami operacji logicznych. '[ 

„true” określa, że jakieś wyrażenie jest prawdziwe, natomiast „false” że nieprawdziwe. 

Załóżmy, że mamy zmienna „x” typu „int”. Wyrażeniem logicznym będzie przyrównanie tej 

zmiennej do jakiejś liczby. 

Np. czy „x” wynosi 2? Jeśli tak to wynikiem będzie „true”, jeśli nie „false”. 

Znamy już operator „=”, służący do przypisywania wartości zmiennym. Istnieje bardzo 

podobny operator „==”. Niedoświadczeni programiści często mylą obydwa operatory, co 

powoduje wiele błędów w programach.  

Poniższy fragment programu przypisuje do zmiennej „x” wartość 2. 

int x; 

x = 2; 

Natomiast następny fragment przyrównuje zmienną “x” do 2. 

bool czyRowneDwa; 

czyRowneDwa = x == 2; 

Napiszmy krótki program z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Dla poprawy czytelności 

wstawmy nawiasy obejmujące wyrażenie przyrównania. Nawiasy okrągłe, tak jak w 

matematyce, wymuszają kolejność wykonywania operacji. W tym wypadku wyrażenie 

logiczne i tak wykonałoby się jako pierwsze, ale warto używać nawiasów jeśli poprawia to 

czytelność programu. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            int x = 2; 

            bool czyRowneDwa; 

            czyRowneDwa = (x == 2); 

 

            System.Console.WriteLine("Czy x jest równe 2? " + czyRowneDwa); 

            System.Console.ReadLine(); 

      } 

} 

Wynik działania programu mówi nam czy “x” jest równe 2 czy nie. 

 

Wynikiem jest „true”, a więc „x” jest równe 2. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/11/image015.jpg
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Instrukcje warunkowe 

 Najbardziej znaną instrukcją warunkową jest instrukcja „if ... else”. Służy ona do 

warunkowego wykonania kodu. Jej składnia wygląda następująco: 

„if(wyrażenie logiczne) kod programu”. 

Najpierw wykonywane jest „wyrażenie logiczne” zawarte w nawiasach. Jeśli zwraca wartość 

„true” (warunek jest prawdziwy), to wykonywany jest kod programu znajdujący się za 

warunkiem. Kodem programu, którego wykonanie zależy od prawdziwości warunku, może 

być jedna instrukcja bądź większa ich ilość, ujęta w nawiasy klamrowe „{}”. 

Czas więc na przykład: 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            int x = 1; 

            if(x == 2) 

                  System.Console.WriteLine("x jest równe 2"); 

            System.Console.ReadLine(); 

      } 

} 

“x” jest równe 1, więc wyrażenie “x == 2” zwróci nam “false” i metoda „WriteLine()” nie 

wykona się. 

 

W poniższym programie za instrukcją „if” umieściłem kilka metod. Tak więc mimo, że 

warunek nadal nie będzie prawdziwy, nie wykona się tylko metoda znajdująca się 

bezpośrednio za „if”. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            int x = 1; 

            if(x == 2) 

                  System.Console.WriteLine("x jest równe 2"); 

            System.Console.WriteLine("Ta metoda zawsze sie wykona."); 

            System.Console.ReadLine(); 

      } 

} 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/11/image016.jpg
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Jeśli chcielibyśmy, aby wykonanie większej ilości instrukcji zależało od warunku logicznego, 

to musimy ująć je w nawiasy klamrowe. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            int x = 1; 

            if(x == 2) 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x jest równe 2"); 

                  System.Console.WriteLine("Wykonanie tej metody jest 

zależne od prawdziwości warunku."); 

            } 

            System.Console.ReadLine(); 

      } 

} 

 

Zmieńmy nasz program tak aby warunek był prawdziwy. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            int x = 2; 

            if(x == 2) 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x jest równe 2"); 

                  System.Console.WriteLine("Wykonanie tej metody jest 

zależne od prawdziwości warunku."); 

            } 

            System.Console.ReadLine(); 

      } 

} 
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Praktyczne wykorzystanie instrukcji warunkowych. 

Za pomocą instrukcji „if” możemy stworzyć prosty interfejs użytkownika, za pomocą którego 

program będzie komunikował się z użytkownikami. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            string x; 

 

            System.Console.WriteLine("Wybierz jedną z opcji:\n1) 

Wprowadzenie imienia i nazwiska.\n2) Wprowadzenie wieku."); 

            x = System.Console.ReadLine(); 

            if(x == "1") 

            { 

                  System.Console.WriteLine("Podaj imię i nazwisko."); 

                  System.Console.Read(); 

            } 

            if(x == "2") 

            { 

                  System.Console.WriteLine("Podaj wiek."); 

                  System.Console.Read(); 

            } 

      } 

} 

Najpierw program wypisuje możliwe opcje i prosi o wybranie jednej z nich. Użytkownik 

wprowadza tekst i potwierdza klawiszem „Enter”. Następnie dwie instrukcje warunkowe „if” 

sprawdzają czy wybrano liczbę „1” czy liczbę „2” i w zależności od wyboru wykonują się 

odpowiednie instrukcje.  
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Wraz z „if” łączy się słówko „else”. W prostym tłumaczeniu można powiedzieć, że program 

sprawdza warunek i jeśli jest on prawdziwy to wykonuje się kod pod instrukcją „if”, jeśli nie 

to wykonuje się kod znajdujący się poniżej słówka „else”. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            int x = 1; 

 

            if(x == 2) 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x równa się 2"); 

            } 

            else 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x nie równa się 2"); 

            } 

            System.Console.Read(); 

      } 

} 

 

Ćwiczenie 

Napisz program działający jak prosty kalkulator. Program będzie prosił o podanie dwóch 

liczb a następnie o wybranie działania. Na koniec wyświetlany będzie wynik. 

12. Inne operatory logiczne 

Oprócz operatora „==” w C# istnieją inne operatory porównujące wartości. Tak jak w 

matematyce mamy operatory większości/mniejszości: 

„<” mniejsze niż, 

„>” większe niż, 

„<=” mniejsze lub równe, 

„>=” większe lub równe, 

oraz „!=” nie równe (operator odwrotny do „==” ). 

Poniżej przykładowy program z wykorzystaniem kilku operatorów. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 
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      { 

            int x = 1; 

            if(x > 1) 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x jest większe niż 1"); 

            } 

            if(x < 1) 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x jest mniejsze niż 1"); 

            } 

            if(x != 2) 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x nie jest równe 2"); 

            } 

            System.Console.Read(); 

      } 

} 

 

 Operator “!” służy do zaprzeczania, czyli jeśli jakieś wyrażenie jest prawdziwe, to 

umieszczenie przed nim operatora „!” zmienia jego wartość na  przeciwną.  

Prosty przykład: 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            int x = 1; 

            if(!(x == 1)) 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x jest różne od 1"); 

            } 

            else 

            { 

                  System.Console.WriteLine("x jest równe 1"); 

            } 

            System.Console.Read(); 

      } 

} 
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Instrukcja „if ... else if ...” 

Ta wersja instrukcji warunkowej pozwala nam na uniknięcie zagnieżdżonych instrukcji 

warunkowych. Przykładowo jeśli byśmy chcieli sprawdzić czy liczba jest większa od 0 i 

mniejsza od 10 oraz czy jest podzielna przez 2, to moglibyśmy użyć instrukcji 

zagnieżdżonych. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            double x; 

            System.Console.WriteLine("Podaj liczbę."); 

            x = double.Parse(System.Console.ReadLine()); 

  

            if(x > 0) 

            { 

                  if(x < 10) 

                  { 

                        if(x % 2 == 0) 

                        { 

                             System.Console.WriteLine("x jest w przedziale 

od 0 do 10 i jest podzielne przez 2"); 

                        } 

                        else 

                        { 

                             System.Console.WriteLine("x jest w przedziale 

od 0 do 10 ale nie jest podzielne przez 2"); 

                        } 

                  } 

                  else 

                  { 

                        if(x % 2 == 0) 

                        { 

                             System.Console.WriteLine("x jest równe lub 

większe 10 oraz jest podzielne przez 2"); 

                        } 

                        else 

                        { 

                             System.Console.WriteLine("x jest równe lub 

większe 10 ale nie jest podzielne przez 2"); 

                        } 

                  } 

            } 

            else 

            { 
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                  if(x % 2 == 0) 

                  { 

                        System.Console.WriteLine("x jest równe lub mniejsze 

od 0 i jest podzielne przez 2");                  } 

                  } 

                  else 

                  { 

                        System.Console.WriteLine("x jest równe lub mniejsze 

od 0 ale nie jest podzielne przez 2"); 

                  } 

            } 

            System.Console.Read(); 

      } 

}  

Zamiast zagnieżdżonych instrukcji warunkowych można użyć instrukcji „if ... else if...”. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            double x; 

            System.Console.WriteLine("Podaj liczbę."); 

            x = double.Parse(System.Console.ReadLine()); 

 

            if(x <= 0) 

            { 

                  if(x % 2 == 0) 

                  { 

                        System.Console.WriteLine("x jest równe lub mniejsze 

od 0 i jest podzielne przez 2"); 

                  } 

                  else 

                  { 

                        System.Console.WriteLine("x jest równe lub mniejsze 

od 0 ale nie jest podzielne przez 2"); 

                  } 

            } 

            else if(x >= 10) 

            {             

                  if(x % 2 == 0) 

                  { 

                        System.Console.WriteLine("x jest równe lub większe 

10 oraz jest podzielne przez 2"); 

                  } 

                  else 

                  { 

                        System.Console.WriteLine("x jest równe lub większe 

10 ale nie jest podzielne przez 2"); 

                  } 

            } 

            else 

            {                

                  if(x % 2 == 0) 

                  { 

                        System.Console.WriteLine("x jest w przedziale od 0 

do 10 i jest podzielne przez 2"); 

                  } 

                  else 

                  { 

                        System.Console.WriteLine("x jest w przedziale od 0 
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do 10 ale nie jest podzielne przez 2"); 

                  }      

            } 

            System.Console.Read(); 

      } 

} 

Wynik wykonania obydwu programów jest taki sam. 

 

Instrukcja switch 

Inną instrukcją warunkową jest instrukcja „switch”. Za jej pomocą można sterować 

wykonaniem programu poprzez złożone instrukcje warunkowe. W uproszczeniu można 

powiedzieć, że najpierw definiujemy jakaś zmienną i przypisujemy jej wartość. Następnie w 

zależności jaka wartość znajduje się w zmiennej wykonujemy odpowiednie instrukcje. 

Poniżej przykładowy program. 

class KlasaGlowna 

{ 

      static void Main() 

      { 

            string x; 

            System.Console.WriteLine("Wybierz cyfrę: 1 lub 2."); 

            x = System.Console.ReadLine(); 

  

            switch(x) 

            { 

                  case "1": 

                        System.Console.WriteLine("Wybrałeś 1."); 

                        break; 

                  case "2": 

                        System.Console.WriteLine("Wybrałeś 2."); 

                        break; 

                  default: 

                        System.Console.WriteLine("Nie wybrałeś ani 1 ani 

2."); 

                        break; 

            } 

            System.Console.Read(); 

      } 

} 

Najpierw deklarujemy zmienną “x”. Następnie program prosi o podanie liczby, która zostanie 

przypisana do zmiennej „x”. W dalszej kolejność określamy zmienną, którą bierzemy pod 
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uwagę w naszej instrukcji warunkowej, poprzez umieszczenie jej w nawiasach po instrukcji 

„switch”. Po słówku „case” sprawdzamy co znajduje się w zmiennej i czy jest równe wartości 

znajdującej się po „case”. Jeśli tak to wykonywane są instrukcje znajdujące się bezpośrednio 

za tą instrukcją aż do słówka „break”, które przerywa naszą instrukcję warunkową. Instrukcje 

znajdujące się po „default” są wykonywane tylko wtedy jeśli żadne ze sprawdzeń po 

słówkach „case” nie było prawdziwe. Słówko „default” jest opcjonalne, czyli można go nie 

umieszczać w instrukcji „switch”. 

Poniżej kilka różnych przypadków wykonania wcześniejszego programu. 

 

Jeśli nie wybraliśmy ani 1 ani 2 wykonają się instrukcje znajdujące się po instrukcji „default”. 

 

13. Instrukcje iteracyjne (tzw. pętle) - cz. I 

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia iteracja. Można powiedzieć, że jest to jedno wykonanie 

wielokrotnie powtarzającej się czynności. Wyobraźmy sobie sytuację, w której musimy 

napełnić 3 kufle piwem. Wykonując  to zadanie powtórzymy 3 razy te same czynności: 

1. - przygotować kufel, 

- otworzyć butelkę, 

- nalać piwo do kufla, 

2. - znowu przygotować kufel,  

- ... 

Nasze zadanie składa się, więc z 3 iteracji. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/12/image004.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/12/image005.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/12/image004.png
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/12/image005.png


72 
 

Co mają wspólnego iteracje z programowaniem? Bardzo dużo, ponieważ instrukcje iteracyjne 

pozwalają nam zmniejszyć ilość kodu źródłowego oraz wykonać zadania, w których dopiero 

podczas działania programu wiadomo ile instrukcji wymagają.  

Instrukcje iteracyjnie potocznie nazywa się pętlami. 

Potęgowanie 

Potęgowanie może być dobrym przykładem instrukcji iteracyjnej.  

Bez instrukcji iteracyjnych nie jest łatwo napisać metodę potrafiącą potęgować (należałoby 

skorzystać z rekurencji, której nie poznaliśmy). Jednak używając pętli oraz operatorów „+” 

oraz „*” możemy osiągnąć ten cel. 

Algorytm wyglądałby mniej więcej tak: 

 podajemy podstawę potęgi, 

 podajemy wykładnik, 

 korzystając z pętli mnożymy podstawę przez siebie tyle razy ile wynosi wykładnik 

pomniejszony o 1. 

Pętla for 

Jest to prawdopodobnie najczęściej stosowana instrukcja warunkowa. Jej budowa (składnia) 

wygląda następująco: 

for( liczba całkowita ; warunek logiczny ; instrukcja) 

{ 

    ciało pętli 

} 

„for” to słowo kluczowe rozpoczynające pętle. Wewnątrz nawiasów znajdują się trzy części 

oddzielone średnikami. Pierwsza zawiera instrukcje wykonującą się na początku każdej 

iteracji. Zazwyczaj deklaruje się w niej liczbę, która będzie nam służyła jako indeksator 

iteracji, czyli w uproszczeniu określi ile razy ciało pętli ma się wykonać. Druga będąca 

warunkiem logicznym decyduje o zakończeniu wykonania pętli, jeśli warunek jest prawdziwy 

rozpocznie się następna iteracja w przeciwnym wypadku pętla zakończy się. Trzecia ostatnia 

część to instrukcja wykonująca się na końcu każdej iteracji. Zazwyczaj zmieniana jest tam 

wartość indeksatora. 

Czas na prosty przykład. Napiszmy program wypisujący na ekranie trzy liczby od 1 do 3 na 

dwa sposoby: bez użycia oraz z użyciem instrukcji iteracyjnych. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int a = 1; 

        int b = 2; 

        int c = 3; 
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        System.Console.WriteLine(a); 

        System.Console.WriteLine(b); 

        System.Console.WriteLine(c); 

        System.Console.Read(); 

    } 

} 

Wynik wykonania: 

 

Teraz użyjmy instrukcji “for”. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        for (int indeksator = 1; indeksator <= 3; indeksator++) 

        { 

            System.Console.WriteLine(indeksator); 

        } 

  

        System.Console.Read(); 

    } 

} 

Wynik będzie identyczny jak po wykonaniu poprzedniego programu. Ktoś może się spytać po 

co, więc używać instrukcji warunkowych jeśli poradziliśmy sobie bez nich. Po pierwsze to nie 

zawsze jest to możliwe, a po drugie co wtedy jeśli mielibyśmy wypisać tysiąc kolejnych 

liczb? 

Należy wiedzieć, że pętla „for” nie musi zawierać wszystkich trzech części wewnątrz 

nawiasów. Dozwolona jest na przykład taka konstrukcja: 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        for (; ; ) 

        { 

            System.Console.WriteLine("Hello"); 

        } 

    } 

} 

Wynik niestety nie będzie zbyt sensowny, ponieważ w nieskończoność wypisywane na 

ekranie będzie słowo “Hello”.  
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Za to poniższy kod jest jak najbardziej poprawny: 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int indeksator = 1; 

  

        for (; indeksator <= 3; indeksator++) 

        { 

            System.Console.WriteLine(indeksator); 

        } 

  

        System.Console.Read(); 

    } 

} 

Wynik będzie taki sam jak podczas wykonania programów z początku rozdziału,  a więc 

wypisane zostaną trzy kolejne liczby od 1 do 3. 

Jednak powinno się unikać takich konstrukcji i używać pętli „for” w standardowy sposób. 

Przejdźmy teraz do potęgowania. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Podaj podstawę."); 

        string podstawa = System.Console.ReadLine(); 

        System.Console.WriteLine("Podaj wykładnik"); 

        string wykladnik = System.Console.ReadLine(); 

        int wynik = 1; 

  

        for (int i = 0; i < int.Parse(wykladnik); i++) 

        { 

            wynik *= int.Parse(podstawa); 

        } 

  

        System.Console.WriteLine("Wynik wynosi: " + wynik); 

        System.Console.Read(); 

    } 

}  

Najpierw podajemy dwie liczby będące podstawą i wykładnikiem. Następnie określamy 

wynik jako „1”. W pętli wynik mnożymy przez podstawę tyle razy ile wynosi wykładnik. 

Jeśli wykładnik wynosi „0” to nie wykona się żadna iteracja pętli i wynik będzie wynosił „1”, 

czyli tyle ile powinien (liczba podniesiona do potęgi „0” daje nam „1”). Zmienne „podstawa” 
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oraz „wykladnik” są typu string, ponieważ pobieramy ich wartości za pomocą metody 

„WriteLine()”, która zwraca typ tekstowy jako wynik. Dlatego w dalszej części programu 

musimy konwertować te zmienne z typu tekstowego na całkowitoliczbowy za pomocą 

metody „Parse()”. A oto wynik działania naszego programu: 

 

Ćwiczenie 

Za pomocą instrukcji „for” napisz program obliczający silnię.  

14. Instrukcje iteracyjne (tzw. pętle) - cz. II 

Instrukcję „for” wykorzystuje się zazwyczaj wtedy, gdy wiadomo ile iteracji ma się wykonać 

np. i < 10. Instrukcje „while” oraz „do ... while” zazwyczaj wtedy, gdy większe znaczenie ma 

prawdziwość warunku, a nie ilość wykonań. Jest to subtelna różnica, którą zaczyna się 

wyczuwać wraz ze zdobytym doświadczeniem.  

Pętla while 

Pętla ta ma następującą budowę: 

while( warunek ) 

{ 

ciało pętli 

} 

Najpierw sprawdzany jest warunek znajdujący się pomiędzy nawiasami. Jeśli jego wynik jest 

prawdziwy to wykonują się instrukcje znajdujące się wewnątrz pętli, a więc jej ciało. W 

przeciwnym wypadku wykonanie programu omija pętle i wykonuje się instrukcja znajdująca 

się bezpośrednio za pętlą. Wykonywanie pętli jest kontynuowane dopóki warunek jest 

prawdziwy, tak więc jeśli nie chcemy aby iteracji nie była nieskończona ilość musimy 

odpowiednio wpłynąć na prawdziwość warunku (w pewnym momencie musi być 

nieprawdziwy aby instrukcja „while” zakończyła się).  

 

Napiszmy program, który zapyta nas o hasło. Jeśli podamy poprawne (w tym wypadku jest 

nim wyraz „tajne”) to wyświetli się komunikat powiadamiający nas o tym, w przeciwnym 

wypadku program zawiadomi nas o błędzie i poprosi o ponowne wprowadzenie hasła. Dopóki 

nie podamy poprawnego, program będzie powtarzał pytanie w pętli.  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.Write("hasło: "); 
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        string haslo = System.Console.ReadLine(); 

  

        while (haslo != "tajne") 

        { 

            System.Console.WriteLine("Podałeś; złe hasło. Spróbuj jeszcze 

raz."); 

            System.Console.Write("hasło: "); 

            haslo = System.Console.ReadLine(); 

        } 

        System.Console.WriteLine("Brawo! Podałeś; poprawne hasło."); 

        System.Console.Read(); 

    } 

Na początku pobieramy hasło za pomocą instrukcji „ReadLine()” i przypisujemy jego 

zawartość do zmiennej „haslo”. Następnie w instrukcji „while” sprawdzamy czy podane hasło 

nie jest równe wyrazowi „tajne”. Warunek jest prawdziwy jeśli podaliśmy niepoprawne hasło, 

dlatego wykona się ciało pętli. Wewnątrz pętli znowu pobieramy hasło i zanim wykona się 

następna iteracja, ponownie sprawdzamy prawdziwość warunku. W momencie gdy podamy 

poprawne hasło, warunek zwróci wartość „false” (nieprawda), następna iteracja nie wykona 

się i instrukcja „while” zostanie przerwana.  

A oto wynik: 

 

Instrukcja „do ... while” 

Różnica między „while” a „do ... while” jest niewielka. W zasadzie sprowadza się ona do 

tego, że w przypadku „while” warunek sprawdzany jest przed wykonaniem iteracji, a w 

przypadku „do ... while” na końcu. Co nam to daje? 

Wykorzystując pętlę „while” musimy spodziewać się tego, że jest szansa, że nie wykona się 

ani jedna iteracja. Natomiast w przypadku „do ... while” mamy pewność, że wykona się 

przynajmniej jedna.  

Napiszmy program do pobierania hasła jeszcze raz, tym razem używając pętli „do ... while”. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        string haslo; 

        do 

        { 

            System.Console.Write("hasło: "); 

            haslo = System.Console.ReadLine(); 

        } 

        while (haslo != "tajne"); 

  

        System.Console.WriteLine("Brawo! Podałeś poprawne hasło."); 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/14/image001.jpg


77 
 

        System.Console.Read(); 

    } 

rogram pyta się nas o hasło, następnie sprawdza prawdziwość warunku. Jeśli jest prawdziwy 

to wykonuje się następna iteracja, jeśli nie to pętla kończy swoje działanie. Zauważmy także, 

że w przypadku instrukcji „do ... while” należy umieścić średnik zaraz po nawiasie 

zamykającym, znajdującym się po warunku. 

 

Działanie tego programu jest trochę inne niż poprzedniego, ponieważ aplikacja nie 

powiadamia nas o błędnie wprowadzonym haśle. Jeśli chcielibyśmy to zmienić powinniśmy 

dodać wyświetlanie komunikatu o błędzie i wprowadzić dodatkową instrukcję warunkową.  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        string haslo; 

        System.Console.Write("hasło: "); 

        haslo = System.Console.ReadLine(); 

        do 

        { 

            if (haslo != "tajne") 

            { 

                System.Console.Write("hasło: "); 

                haslo = System.Console.ReadLine(); 

            } 

        } 

        while (haslo != "tajne"); 

  

        System.Console.WriteLine("Brawo! Podałeś poprawne hasło."); 

        System.Console.Read(); 

    } 

Powyższe rozwiązanie nie jest idealne, dlatego jeśli chcemy wyświetlać komunikat o błędzie 

lepiej użyć instrukcji “while”, jeśli nie chcemy “do … while”. 

Użycie for oraz while w jednym przykładzie 

Powróćmy do przykładu z poprzedniego rozdziału, a więc potęgowania. Poprzedni program 

obliczał zadanie i kończył swoje działanie. Musieliśmy ponownie go uruchamiać, jeśli 

chcieliśmy znowu coś obliczyć. Dzięki instrukcjom warunkowym możemy sami decydować 

kiedy chcemy aby program się zakończył.  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 
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        string koniec; 

        do 

        { 

            System.Console.WriteLine("Podaj podstawę."); 

            string podstawa = System.Console.ReadLine(); 

            System.Console.WriteLine("Podaj wykładnik"); 

            string wykladnik = System.Console.ReadLine(); 

            int wynik = 1; 

  

            for (int i = 0; i < int.Parse(wykladnik); i++) 

            { 

                wynik *= int.Parse(podstawa); 

            } 

            System.Console.WriteLine("Wynik wynosi: " + wynik); 

  

            koniec = System.Console.ReadLine(); 

        } 

        while (koniec != "k"); 

  

        System.Console.WriteLine("Papa!"); 

        System.Console.Read(); 

    } 

Pętla „do ... while” jest zewnętrzna w stosunku do „for” („for” znajduje się w ciele „do ... 

while”). Program będzie się wykonywał, czyli będzie obliczał dla nas potęgi, do momentu 

gdy wprowadzimy „k” z klawiatury. 

 

Istnieje jeszcze pętla „foreach”, jednak z jej omówieniem musimy poczekać do momentu aż 

poznamy takie typy danych jak tablice czy kolekcje. 

Ćwiczenie 

Napisz kalkulator umożliwiający dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie 

oraz obliczanie silni. Działanie programu ma się kończyć po wciśnięciu klawisza „k”. 

15. Tablice 

Często w programowaniu spotyka się sytuację, w której korzysta się z dużej liczby zmiennych 

tego samego typu. Zamiast deklarować np. kilkanaście (czy kilka tysięcy) zmiennych, 

korzysta się z tablic lub kolekcji.  

Czym są tablice? 

To zbiory wielu zmiennych tego samego typu. Możemy zadeklarować zmienną typu 

tablicowego i przechowywać w niej np. sto liczb całkowitych. W tablicach i kolekcjach 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/14/image003.jpg
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możemy przetrzymywać także klasy i struktury. Dokładniej rzecz ujmując tablica to obiekt 

zawierający zbiór referencji do innych zmiennych.  

Jako prosty przykład napiszmy program, w którym zadeklarujemy tablicę o rozmiarze 3 (tyle 

elementów będzie mogła przechowywać), a następnie przypiszemy jej trzy liczby całkowite i 

wypiszemy je na ekranie w innej kolejności.  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

  

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int[] tablicaLiczb = new int[3]; 

        tablicaLiczb[0] = 11; 

        tablicaLiczb[1] = 22; 

        tablicaLiczb[2] = 33; 

        System.Console.WriteLine("Liczby znajdujące się w tablicy:"); 

        System.Console.WriteLine(tablicaLiczb[0] + " " + tablicaLiczb[1] + 

" " + tablicaLiczb[2]); 

        System.Console.WriteLine("Te same liczby ale wypisane w innej 

kolejności:"); 

        System.Console.WriteLine(tablicaLiczb[1] + " " + tablicaLiczb[2] + 

" " + tablicaLiczb[0]); 

        System.Console.Read(); 

Indeksowanie rozpoczyna się zawsze od liczby „0”, więc pierwszy element znajduje się pod 

„tablica[0]”, a nie jakby się mogło wydawać pod „tablica[1]”. 

W naszym programie najpierw przypisujemy wartości kolejnym zmiennym, a następnie 

wypisujemy je w różnej kolejności. 

Wynik działania programu: 

 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int[] tablicaLiczb = { 11, 22, 33 }; 

        System.Console.WriteLine("Liczby znajdujące się w tablicy:"); 

        System.Console.WriteLine(tablicaLiczb[0] + " " + tablicaLiczb[1] + 

" " + tablicaLiczb[2]); 

        System.Console.WriteLine("Te same liczby ale wypisane w innej 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/15/1.jpg
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kolejności:"); 

        System.Console.WriteLine(tablicaLiczb[1] + " " + tablicaLiczb[2] + 

" " + tablicaLiczb[0]); 

        System.Console.Read(); 

Wynik działania jest identyczny jak w poprzednim programie. 

Automatyczna inicjalizacja elementów 

W C# podczas powoływania tablicy do życia (stworzenie obiektu typy tablicowego), 

wszystkie elementy są wypełniane wartościami domyślnymi, czyli dla „int” będzie to „0”, 

dla „string” łańcuch pusty „”, dla obiektów „null” itd. 

class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int[] tablicaInt = new int[3]; 

        string[] tablicaString = new string[3]; 

  

        System.Console.WriteLine("Liczby znajdujące się w tablicaInt:"); 

        for (int i = 0; i < 3; i++) 

        { 

            System.Console.WriteLine(tablicaInt[i] + " "); 

        } 

        System.Console.WriteLine("\nNapisy znajdujące się w 

tablicaString:"); 

        for (int i = 0; i < 3; i++) 

        { 

            System.Console.WriteLine(tablicaString[i] + " "); 

        } 

  

        System.Console.Read(); 

    } 

Wynik 

 

Praktyczne wykorzystanie tablic 

Bardziej przydatnym programem jest aplikacja, która najpierw poprosi użytkownika o 

podanie rozmiaru tablicy, a następnie o wprowadzenie tylu liczb ile wynosi podany przez nas 

rozmiar. Liczby zostaną umieszczone w tablicy. W każdej chwili będziemy mogli wskazać, 

która liczbę chcemy wyświetlić. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/15/2.jpg
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class KlasaGlowna 

{ 

    static void Main() 

    { 

        System.Console.WriteLine("Podaj rozmiar tablicy."); 

        string rozmiarTablicy = System.Console.ReadLine(); 

        int[] tablicaLiczb = new int[int.Parse(rozmiarTablicy)]; 

        for (int i = 0; i < int.Parse(rozmiarTablicy); i++) 

        { 

            System.Console.WriteLine("Podaj liczbę o indeksie " + i + "."); 

            tablicaLiczb[i] = int.Parse(System.Console.ReadLine()); 

        } 

  

        System.Console.WriteLine("Liczby znajdujące się w tablicy:"); 

        for (int i = 0; i < int.Parse(rozmiarTablicy); i++) 

        { 

            System.Console.Write(tablicaLiczb[i] + " "); 

        } 

  

        string koniec = "n"; 

  

        do 

        { 

            System.Console.WriteLine("\nKtórą liczbę wyświetlić?"); 

            string indeks = System.Console.ReadLine(); 

            System.Console.WriteLine("Element tablicy o indeksie " + indeks 

+ 

                " ma wartość: " + tablicaLiczb[int.Parse(indeks)]); 

            System.Console.WriteLine("Koniec? (t\\n)"); 

            koniec = System.Console.ReadLine(); 

        } 

        while (koniec != "t"); 

    } 

} 

Wynik wykonania programu: 

 

Ćwiczenie 

Napisz program pobierający od użytkownika 5 liczb całkowitych i wypisujący je na ekranie 

od najmniejszej do największej. 

 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/15/3.jpg
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16. Kolekcje 

Wiemy już do czego służą tablice. Czas poznać ich bliskich znajomych – kolekcje. 

Przestrzenią nazw, której będziemy musieli użyć jest „System.Collections”. Najbardziej znaną 

i najczęściej stosowaną kolekcją jest „ArrayList”. Jest to lista, w której tak jak w tablicy 

możemy przechowywać wiele elementów, jednak jest łatwiejsza w obsłudze.  

Czemu więc używać zwykłych tablic? 

Mają one kilka zalet, których nie posiada „ArrayList”. 

Po pierwsze, podczas deklarowania tablicy określamy jakiego typu będą elementy w niej 

przechowywane. Dzięki tej deklaracji unikamy błędów już na etapie kompilacji polegających 

na dodawaniu do tablicy elementu o innym typie niż się spodziewaliśmy (kompilator 

wygeneruje błąd). Dodatkowo tablice działają szybciej niż „ArrayList”.  

Kiedy więc używać kolekcji? 

Kolekcje dają nam większa swobodę kosztem wydajności. Nie musimy ustalać rozmiaru listy 

tak jak to się robi w tablicach. Po prostu dodajemy bądź usuwamy kolejne elementy. 

„ArrayList” posiada wiele metod, które upraszczają jej obsługę oraz udostępniają dodatkową 

funkcjonalność. W poprzednim ćwiczeniu tworzyliśmy tablicę wypełnioną liczbami a 

następnie sortowaliśmy je. Używając „ArrayListy” sortować możemy za pomocą metody 

„Sort()”. Elementy dodajemy do kolekcji wykonując metodę „Add()”. W tym momencie 

kolekcja dodaje referencję do tego elementu traktując go jak obiekt klasy „object”. 

using System; 

using System.Collections; 

  

namespace Kolekcje 

{ 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

ArrayList lista = new ArrayList(); 

lista.Add(2); 

lista.Add(11); 

lista.Add(-2); 

lista.Add(4); 

  

Console.Write("Elementy nieposortowane: "); 

for (int i = 0; i < 4; i++) 

{ 

Console.Write(lista[i] + " "); 

} 

  

lista.Sort(); 

Console.Write("\nElementy posortowane: "); 

for (int i = 0; i < 4; i++) 

{ 

Console.Write(lista[i] + " "); 

} 

  

  

Console.ReadKey(); 
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} 

} 

Wynik: 

 

W następnym programie spróbujemy na liście umieścić elementy będące instancjami klasy, 

którą sami stworzymy. 

Najpierw napiszmy program, w którym umieścimy dwa obiekty naszej klasy pomocniczej na 

liście, a następnie spróbujemy pobrać te elementy i bez rzutowania dostać się do zmiennej 

„Liczba”. 

using System; 

using System.Collections; 

  

namespace Kolekcje 

{ 

class Element 

{ 

public int Liczba; 

  

public Element(int liczba) 

{ 

this.Liczba = liczba; 

} 

} 

  

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Element element_1 = new Element(10); 

Element element_2 = new Element(20); 

  

ArrayList lista = new ArrayList(); 

  

lista.Add(element_1); 

lista.Add(element_2); 

  

int nowaZmienna = lista[0].Liczba; 

  

Console.ReadKey(); 

} 

} 

} 
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Powyższy program nie skompiluje się, ponieważ po pobraniu elementu z listy nie 

zrzutowaliśmy go na typ „KlasaPomocnicza”. Element więc jest traktowany jako instancja 

klasy „object”, która nie posiada zmiennej „Liczba”.  

Error 1 'object' does not contain a definition for 'Liczba' 

Poniżej poprawnie działający program, wykonujący rzutowanie. 

using System; 

using System.Collections; 

  

namespace Kolekcje 

{ 

class Element 

{ 

public int Liczba; 

  

public Element(int liczba) 

{ 

this.Liczba = liczba; 

} 

} 

  

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Element element_1 = new Element(10); 

Element element_2 = new Element(20); 

  

ArrayList lista = new ArrayList(); 

  

lista.Add(element_1); 

lista.Add(element_2); 

  

int nowaZmienna = ((Element)lista[0]).Liczba; 

  

Console.ReadKey(); 

} 

} 

} 

Kod ((Element)lista[0]).Liczba najpierw wykonuje rzutowanie elementu o indeksie „0” na typ 

„Element”, a następnie pobierana jest wartość zmiennej „Liczba”. Nawiasy określają 

kolejność wykonania operacji. W przypadku ich braku (Element)lista[0].Liczba kompilator 

chce rzutować nie element „lista[0]” lecz zmienną „Liczba”, a ponieważ w tym momencie 

element jest traktowany jako obiekt klasy „object”, wygenerowany zostanie błąd ponieważ 

klasa „object” nie posiada zmiennej „Liczba”. 

Napiszmy teraz program, w którym przechowywać na liście oraz w tablic będziemy obiekty 

klasy „Element”. 

using System; 

using System.Collections; 

  

namespace Kolekcje 

{ 
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class Element 

{ 

public int Liczba; 

  

public Element(int liczba) 

{ 

this.Liczba = liczba; 

} 

} 

  

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Element[] tablica = new Element[2]; 

tablica[0] = new Element(10); 

tablica[1] = new Element(20); 

  

ArrayList lista = new ArrayList(tablica); 

  

Console.Write("Elementy na liście: "); 

for (int i = 0; i < lista.Count; i++) 

{ 

int liczba = ((Element)lista[i]).Liczba; 

Console.Write(liczba + " "); 

} 

  

Element nowyElement = new Element(123); 

lista.Insert(1, nowyElement); 

Console.Write("\nElementy na liście: "); 

for (int i = 0; i < lista.Count; i++) 

{ 

int liczba = ((Element)lista[i]).Liczba; 

Console.Write(liczba + " "); 

} 

  

lista.RemoveAt(0); 

Console.Write("\nElementy na liście: "); 

for (int i = 0; i < lista.Count; i++) 

{ 

int liczba = ((Element)lista[i]).Liczba; 

Console.Write(liczba + " "); 

} 

  

Console.ReadKey(); 

} 

} 

} 

Najpierw zdefiniowaliśmy sobie naszą klasę. Następnie stworzyliśmy tablicę dwuelementową 

i dodaliśmy do niej dwa obiekty. Posiadając wypełnioną tablicę, przekazaliśmy ją jako 

parametr do konstruktora „ArrayListy” i stworzyliśmy nową kolekcję na podstawie 

elementów znajdujących się w tablicy.  

Metoda „Insert()” umieszcza element w kolekcji. Jako parametry podajemy indeks, który 

określa nam miejsce w kolekcji, w które chcemy wstawić element oraz drugi parametr to 

wstawiany obiekt.  

Zmienna „Count” określa ile elementów zawiera lista, więc dzięki niej możemy użyć pętli 

„for” w celu wypisania wszystkich elementów.  

Jeśli chcemy usunąć jakiś element znając jego indeks (miejsce które zajmuje w kolekcji) 
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możemy użyć metody „RemoveAt()”. Jako parametr podajemy liczbę całkowitą będącą 

indeksem. 

 

„ArrayList” posiada znacznie więcej metod niż przedstawione w tym artykule. Są one dobrze 

opisane w MSDN (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-

us/cpref/html/frlrfsystemcollectionsarraylistclasstopic.asp), tak więc zachęcam do zapoznania 

się z nimi. Przestrzeń nazw „System.Collections” zawiera jeszcze kilka rodzajów kolekcji, 

jednak ograniczone ramy tego kursu nie pozwalają na ich przedstawienie. Jedną z 

ciekawszych jest „Hashtable”, której działanie, przy większej ilości elementów, jest znacznie 

szybsze niż „ArrayListy”. 

Pętla „foreach”. 

Poznaliśmy już tablice oraz kolekcję, więc jesteśmy już w stanie zrozumieć działanie pętli 

„foreach”. Nie omawiałem jej w temacie poświęconym instrukcjom iteracyjnym, ponieważ 

jej działanie opiera się na iterowaniu po elementach znajdujących się w jakimś elemencie 

złożonym (np. tablicy). Dla uproszczenia będę mówił o kolekcjach. Jej składnia wygląda 

następująco: 

foreach(typ tymczasowyElement in kolekcja) 

{ 

//ciało pętli 

} 

Zacznijmy od tego, że po słówku „in” w miejsce słowa „kolekcja” należy wstawić kolekcję 

po której chcemy iterować (dostać się do elementów znajdujących się w danej kolekcji). 

Zamiast „typ” piszemy nazwę klasy, której to instancje znajdują się w kolekcji. Natomiast 

„tymczasowyElement” to element, który pobieramy na czas trwania jednej iteracji. Ponieważ 

w kolekcjach elementy przechowywane są jako instancje klasy „object”, nie moglibyśmy 

używać składowych (metod, zmiennych itd.) obiektów, które znajdują się w kolekcji. Podanie 

typu (w miejscu „typ”) powoduje, że każdy element w poszczególnej iteracji jest rzutowany 

na ten typ. 

Przykład: 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemcollectionsarraylistclasstopic.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemcollectionsarraylistclasstopic.asp
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using System; 

using System.Collections; 

  

namespace Kolekcje 

{ 

class Element 

{ 

public int Liczba; 

  

public Element(int liczba) 

{ 

this.Liczba = liczba; 

} 

} 

  

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Element element_1 = new Element(10); 

Element element_2 = new Element(20); 

Element element_3 = new Element(30); 

  

ArrayList lista = new ArrayList(); 

  

lista.Add(element_1); 

lista.Add(element_2); 

lista.Add(element_3); 

  

Console.Write("Elementy: "); 

foreach (Element element in lista) 

{ 

Console.Write(element.Liczba + " "); 

} 

  

Console.ReadKey(); 

} 

} 

Wynik (Ctrl + F5): 

 

Ćwiczenie. 

Napisać program pobierający pięć liczb od użytkownika i dodający je do „ArrayListy”. 

Następnie program usunie element o indeksie 2 oraz posortuje liczby. Należy wyszukać 
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metodę, która zamienia kolejność elementów na odwrotną i wykonać ją na liście. Za pomocą 

pętli „foreach” należy wypisać wyniki po każdej ze zmian. 

17. Typy generyczne (generics) 

W .NET 2.0 Microsoft wprowadził nowe typy danych – typy generyczne. Do tej pory 

wszystkie elementy były przechowywane w kolekcjach jako obiekty klasy „object”. Obecnie 

mamy dostępną nową przestrzeń nazw „System.Collections.Generic”, w której znajdują się 

klasy umożliwiające deklarowanie jakiego typu elementy mają znajdować się w danej 

kolekcji (podobnie jak ma to miejsce w tablicach). Nadal dostępna jest przestrzeń 

„System.Collections”, zawierająca kolekcje niegeneryczne, tzw. ogólne.  

Możemy sami tworzyć typy generyczne oraz metody je wykorzystujące. W tym artykule 

zajmiemy się kolekcjami. 

Zalety 

Główną zaletą jest przyspieszenie działania kolekcji. Podczas dodawania elementu nie jest on 

rzutowany na typ „object” (chyba że tego chcemy), a podczas pobierania elementu z kolekcji 

nie musimy z powrotem rzutować go na odpowiedni typ. Uniknięcie tych operacji przyspiesza 

znacznie działanie naszego programu.  

Następną zaletą korzystania z typów generycznych jest unikanie wielu błędów już na etapie 

kompilacji. Używając np. „ArrayListy” możemy dodawać do niej obiekty różnych typów i 

kompilator nie uzna tego za błąd. Podczas wykonania może dojść do sytuacji, że pobierając 

elementy z listy i rzutując je na ten sam typ, może powstać błąd wykonania, ponieważ 

wcześniej dodaliśmy do listy element innego typu. Natomiast jeśli użyjemy „List” 

(generyczny odpowiednik „ArrayListy”) i zadeklarujemy jakiego typu elementy ma ona 

przechowywać, już na etapie kompilacji wskazany zostanie błąd podczas dodawania elementu 

o nieodpowiednim typie.  

Użycie 

Deklarowanie kolekcji generycznej wygląda następująco: 

Kolekcja instancjaKolekcji = new Kolekcja(); 

Różni się więc od standardowego tym, że musimy podać typ elementów w nawiasach „<>”. 

Wywołując konstruktor musimy podać typ elementów jeszcze raz oraz na koniec, tak samo 

jak ma to miejsce w przypadku typowych elementów, parametry w nawiasach „()”. 

Prosty przykład poniżej: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

  

namespace KolekcjeGeneryczne 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            List<int> lista = new List<int>(); 

            lista.Add(2); 
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            lista.Add(5); 

  

            int suma = lista[0] + lista[1]; 

  

            Console.WriteLine("Suma wynosi: " + suma); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 

} 

Wynik: 

 

Zobaczmy co się stanie jeśli spróbujemy dodać do naszej listy element innego typu niż „int”. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

  

namespace KolekcjeGeneryczne 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            List<int> lista = new List<int>(); 

            lista.Add(2); 

            lista.Add("napis"); 

  

            int suma = lista[0] + lista[1]; 

  

            Console.WriteLine("Suma wynosi: " + suma); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 

} 

Podczas kompilacji zostaniemy powiadomieni o błędzie. 

Dla porównania napiszmy program podobny do jednego z programów, które stworzyliśmy w 

poprzednim artykule ale tym razem z użyciem kolekcji generycznej. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

  

namespace KolekcjeGeneryczne 

{ 

    class Element 

    { 

        public int Liczba; 
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        public Element(int liczba) 

        { 

            this.Liczba = liczba; 

        } 

    } 

  

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Element element_1 = new Element(10); 

            Element element_2 = new Element(20); 

            Element element_3 = new Element(30); 

  

            List<Element> lista = new List<Element>(); 

  

            lista.Add(element_1); 

            lista.Add(element_2); 

            lista.Add(element_3); 

  

            Console.Write("Elementy: "); 

            for(int i = 0; i < lista.Count; i++) 

            { 

                Console.Write(lista[i].Liczba + " "); 

            } 

  

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 

} 

Jak widzimy tym razem nie musimy rzutować pobieranych elementów z kolekcji. Wiadomo 

od razu, że są one typu „Element” i mamy dostęp do atrybutu „Liczba”.  

Wynik: 

 

Dla osób zainteresowanych warto poczytać o tym jak tworzyć własne typy generyczne, jak 

zakładać ograniczenia na typy oraz jak deklarować szablony metod (metody generyczne). 

Ćwiczenie. 

Napisz program pobierający pięć liczb od użytkownika i dodający je do „List”. Następnie 

program sam doda liczbę „12” na miejsce o indeksie 2 oraz wypisze liczby za pomocą pętli 

„for”.  
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18. Przestrzenie nazw (namespaces) 

Do tej pory używaliśmy przestrzeni nazw stworzonych na potrzeby platformy .NET. 

Przypomnijmy czym są owe przestrzenie.  

Są to zbiory zdefiniowanych klas, pogrupowanych w pewnego rodzaju „paczki”. Grupujemy 

klasy po to aby łatwiej je odnaleźć w przyszłości oraz aby uniknąć konfliktów.  

Odpowiednia hierarchia przestrzeni nazw pozwala na łatwe i szybkie odnajdywanie 

potrzebnych klas. Jeśli nasz program używałby klas opisujących rodzaje budynków, 

przestrzenie nazw mogły wyglądać następująco: 

Budynki, 

Budynki.Duze (zawierający klasy Zamek, Wieżowiec, Blok), 

Budynki.Male (zawierająca klasy Lepianka, Domek). 

Kiedy może pojawić się konflikt? 

Wyobraźmy sobie, że mamy dwie różne klasy „Zamek”. Pierwsza definiuje zamek będący 

budynkiem, druga natomiast zamek błyskawiczny. Gdyby nie było przestrzeni nazw, poniższy 

kod nie określałby jednoznacznie o jaką klasę nam chodzi. 

Zamek obiekt = new Zamek(); 

Dlatego należałoby umieści definicje tych klas w różnych przestrzeniach nazw np. 

„Budynki.Duze” oraz „Ubrania.Akcesoria”. Kod należałoby zmodyfikować na następująco: 

Budynki.Duze.Zamek obiekt1 = new Budynki.Duze.Zamek(); 

Ubrania.Akcesoria.Zamek obiekt2 = new Ubrania.Akcesoria.Zamek(); 

  

Wbudowane przestrzenie nazw 

.NET udostępnia nam ogromną ilość zdefiniowanych przestrzeni nazw wraz z klasami. Z 

najważniejszymi powinniśmy się zapoznać. 

System – najważniejsza i najpowszechniejsza przestrzeń, definiuje podstawowe klasy oraz 

jest korzeniem wielu podrzędnych przestrzeni, 

System.Collections – przechowuje klasy będące kolekcjami, 

System.Data – obsługa operacji na danych, głównie do pracy z bazami danych, 

System.Drawing – obsługa grafiki (rysowanie po ekranie), 

System.IO – operacje wejścia/wyjścia, a więc np. operacje na plikach, 

System.Web – klasy służące do tworzenia stron internetowych w technologii ASP.NET, 

System.Windows.Forms – programowanie w Windows, a więc tworzenie okienek, 

przycisków itp. 

Słowo kluczowe „using” 

Do tej pory używaliśmy już niejednokrotnie klas zdefiniowanych w jakiejś przestrzeni nazw 

np. System.Console. Zgodzicie się na pewno ze mną, że ciągłe powtarzanie długiej nazwy 

przestrzeni jest niewygodne, szczególnie gdy często chcemy wypisywać tekst na ekranie. Czy 

nie wygodniej byłoby raz zadeklarować jakich przestrzeni używamy w naszej aplikacji i gdzie 

mają być szukane używane przez nas klasy (w jakiej przestrzeni)? Taki program wyglądałby 

tak: 
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namespace Przestrzenie 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Witam !"); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 

} 

Jednak oczywiście nie zadziała. Jest jednak na to sposób. Po prostu wcześniej musimy 

zadeklarować jakich przestrzeni nazw używamy. Możemy tego dokonać z pomocą słowa 

„using” umieszczanego na samym początku naszego programu. Po słówku tym wypisujemy 

przestrzeń nazw, z której to klas będziemy chcieli używać.  

using System; 

  

namespace Przestrzenie 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Witam !"); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 

}  

I oczekiwany wynik: 

 

Możemy użyć „using” wielokrotnie, w przypadku gdy chcemy użyć kilku przestrzeni nazw. 

using System; 

using System.Collections; 

  

namespace Przestrzenie 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Witam !"); 

            Console.ReadKey(); 

        } 
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    } 

}  

Przestrzeń System.Collections poznamy w następnych artykułach. 

Tworzenie własnych (niestandardowych) przestrzeni nazw 

Podczas tworzenia rozbudowanych aplikacji należy grupować klasy w przestrzenie nazw, 

czyli samemu tworzyć hierarchię przestrzeni. Proces ten warto dobrze przemyśleć zanim 

zaczniemy kodować, ponieważ pomoże to nam w przyszłości „zapanować” nad naszym 

programem i jego architekturą.  

Napiszmy prosty program matematyczny, który zobrazuje nam to zagadnienie. Będziemy 

potrzebowali przestrzeni nazw: 

- zawierającej definicje figur geometrycznych, 

- zawierającej klasę główną naszej aplikacji. 

Pierwszy krok to stworzenie nowej solucji i projektu. 
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Następny to zmiana nazwy pliku na KlasaGlowna.cs (automatycznie zmieni się nazwa klasy 

na KlasaGlowna). 

 

Dodajemy nowy plik z klasą zawierającą definicje figur. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNet/CSharp/18/03.jpg
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNet/CSharp/18/03.jpg


95 
 

 

 

Zmodyfikujmy kod tego pliku, aby wyglądał następująco: 

using DefinicjeFigur; 

  

namespace Figury 

{ 

    class KlasaGlowna 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Figura obiekt = new Figura(); 

        } 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNet/CSharp/18/06.jpg
http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNet/CSharp/18/06.jpg
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    } 

} 

Metodę „Main()” definiuje się tylko w jednej klasie, ponieważ program rozpoczyna swoje 

wykonanie od tej metody. 

19. Modyfikatory dostępu 

W C# wszystkie metody oraz zmienne muszą być składowymi klas lub struktur. Każda ze 

składowych ma określony poziom dostępu. Za określenie tego poziomu odpowiedzialne są 

modyfikatory dostępu, które poprzedzają składowe klasy.  

Modyfikatory oraz ich opis: 

public – czyni składową dostępna dla innych klas, 

private – czyni składową dostępna tylko z klasy, która tę składową zdefiniowała.  

Oprócz dwóch powyższych istnieją jeszcze trzy inne, którymi na razie nie będziemy się 

zajmować – protected, internal, protected internal. 

Czas na przykłady. 

class Echo 

{ 

  public string napis; 

 

  public void Napisz() 

  { 

    System.Console.WriteLine(napis); 

  } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

  static void Main() 

  { 

    Echo obiekt = new Echo(); 

    obiekt.napis = "Zawartość zmiennej napis."; 

    obiekt.Napisz(); 

    System.Console.ReadLine(); 

  } 

}  

 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/19/01.jpg
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Zmienna “napis” to składowa klasy “Echo”. Posiada ona modyfikator „public”, czyli możliwe 

jest zapisywanie do tej zmiennej oraz odczytywanie z niej wartości z poziomu innych klas. 

Linijka:  

obiekt.napis = "Zawartość zmiennej napis.";  

znajduje się w metodzie „Main()” klasy „KlasaGlowna” jednak możemy ją wykonać, 

ponieważ zmienna „napis” ma modyfikator „public”. 

Co się stanie jeśli modyfikator „public” zamienimy na „private”? Przekonajmy się. 

class Echo 

{ 

  private string napis; 

 

  public void Napisz() 

  { 

    System.Console.WriteLine(napis); 

  } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

  static void Main() 

  { 

    Echo obiekt = new Echo(); 

    obiekt.napis = "Zawartość zmiennej napis."; 

    obiekt.Napisz(); 

    System.Console.ReadLine(); 

  } 

}  

Podczas kompilacji otrzymujemy komunikat o błędzie: 

'Echo.napis' is inaccessible due to its protection level 

Błąd został wygenerowany, ponieważ próbowaliśmy “dostać się” do zmiennej z poziomu 

innej klasy niż ta, w której zmienna została zadeklarowana oraz zmienna ta ma modyfikator 

“private”. 

W jakim celu, więc używać modyfikatora „private”? Używamy go po to żeby ograniczyć 

dostęp do jakiejś składowej. Przyjęło się, że zmienne zawsze mają modyfikator „private”, a 

ich wartości ustalamy poprzez publiczne metody (metody z modyfikatorem „public”). Wraz z 

pojawieniem się języka C# zaczęto używać właściwości (properties) – odpowiedników 

publicznych metod do pobierania i ustawiania wartości zmiennym prywatnym (jest to 

zalecany sposób). Na razie jednak używać będziemy metod. 

class Echo 

{ 

  private string napis; 

  public void PrzypiszWartosc(string nowaWartosc) 

  { 

    napis = nowaWartosc; 

  } 

  public void Napisz() 

  { 

    System.Console.WriteLine(napis); 

  } 
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} 

class KlasaGlowna 

{ 

  static void Main() 

  { 

    Echo obiekt = new Echo(); 

    obiekt.PrzypiszWartosc("Przypisany tekst"); 

    obiekt.Napisz(); 

    System.Console.ReadLine(); 

  } 

}  

 

Jeśli nie zadeklarujemy modyfikatora dostępu dla składowej klasy to domyślnie przyjętym 

będzie „private”. Musimy także zapamiętać, że modyfikatorów używamy tylko dla 

składowych klasy a nie dla zmiennych lokalnych, czyli takich które deklarujemy tylko 

wewnątrz jakiejś metody . 

20. Metody statyczne oraz metody instancyjne 

Spotkaliśmy się już z obydwoma typami metod. Metodą statyczną jest np. „Main()”, 

natomiast  

public void PrzypiszWartosc(string nowaWartosc) 

{ 

   napis = nowaWartosc; 

} 

to metoda instancyjna. Metoda „PrzypiszWartosc(string nowaWartosc)” może być wykonana 

w ramach istniejącego obiektu. Np. 

obiekt.PrzypiszWartosc("Przypisany tekst");  

Metody statyczne nie wymagają aby wcześniej tworzyć instancje klas zwierających definicje 

tych metod. Dlatego „Main()” jest statyczna, ponieważ dzięki temu środowisko 

uruchomieniowe nie musi tworzyć obiektu aby program mógł zacząć działać. Przyjrzyjmy się 

przykładowi. 

class KlasaPomocnicza 

{ 

   public void Napisz() 

   { 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/19/02.jpg
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     System.Console.WriteLine("Metoda klasy KlasaPomocnicza"); 

   } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

   static void Main() 

   { 

     KlasaPomocnicza.Napisz(); 

     System.Console.ReadLine(); 

   } 

} 

Ten program się nie skompiluje, ponieważ chcemy wywołać metodę niestatyczną bez 

stworzenia wcześniej obiektu klasy zawierającej definicję tej metody. Możemy ten błąd 

naprawić na dwa sposoby. 

Pierwszy to stworzenie obiektu klasy „KlasaPomocnicza”. 

class KlasaPomocnicza 

{ 

   public void Napisz() 

   { 

     System.Console.WriteLine("Metoda klasy KlasaPomocnicza"); 

   } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

   static void Main() 

   { 

     KlasaPomocnicza obiekt = new KlasaPomocnicza(); 

     obiekt.Napisz(); 

     System.Console.ReadLine(); 

   } 

} 

Drugi natomiast to zadeklarowanie metody „Napisz()” jako statycznej.  

class KlasaPomocnicza 

{ 

   public static void Napisz() 

   { 

     System.Console.WriteLine("Metoda klasy KlasaPomocnicza"); 

   } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

   static void Main() 

   { 

     KlasaPomocnicza.Napisz(); 

     System.Console.ReadLine(); 

   } 

} 

A oto wynik: 
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Zmienne statyczne 

Oprócz metod także zmienne mogą być statyczne. Różnią się one standardowych zmiennych 

tym, że są wspólne dla wszystkich obiektów klasy, w której znajdują się deklaracje owych 

zmiennych.  

Najpierw przyjrzyjmy się programowi nie zawierającemu klas ze zmiennymi statycznymi. 

class KlasaPomocnicza 

{ 

   public string napis; 

   public void Napisz() 

   { 

     System.Console.WriteLine(napis); 

   } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

   static void Main() 

   { 

     KlasaPomocnicza obiekt1 = new KlasaPomocnicza(); 

     KlasaPomocnicza obiekt2 = new KlasaPomocnicza(); 

 

     obiekt1.napis = "Czerwony"; 

     obiekt2.napis = "Zielony"; 

 

     obiekt1.Napisz(); 

     obiekt2.Napisz(); 

 

     System.Console.ReadLine(); 

   } 

}  

Tworzymy dwa obiekty klasy “KlasaPomocnicza”, następnie przypisujemy różne wartości 

zmiennym “napis” każdego z obiektów. Na koniec wypisujemy zawartość każdej ze 

zmiennych na ekran. 

Wynik jest taki jakiego się spodziewamy. 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/20/01.jpg
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Zmodyfikujmy nasz program tak aby wykorzystać zmienne statyczne. 

class KlasaPomocnicza 

{ 

   public static string napis; 

   public void Napisz() 

   { 

     System.Console.WriteLine(napis); 

   } 

} 

class KlasaGlowna 

{ 

   static void Main() 

   { 

     KlasaPomocnicza obiekt1 = new KlasaPomocnicza(); 

     KlasaPomocnicza obiekt2 = new KlasaPomocnicza(); 

 

     KlasaPomocnicza.napis = "Czerwony"; 

     KlasaPomocnicza.napis = "Zielony"; 

 

     obiekt1.Napisz(); 

     obiekt2.Napisz(); 

 

     System.Console.ReadLine(); 

   } 

}  

Tym razem wartości przypisujemy dla klasy a nie dla obiektów. Wynik tym razem jest inny: 

 

 

http://www.centrumxp.pl/Img/Art/dotNET/Csharp/20/02.jpg
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