
Instrukcja wybory switch(), jak sama nazwa wskazuje, że coś się w niej wybiera. 

Inaczej mówiąc, ona ma w sobie jakby pogrupowane instrukcje if. I można ją 

zastąpić if'ami. Switch stosuje się np. ; do budowania menu, w którym się 

umieszcza instrukcje lub poszczególne fragmenty programu. Wtedy użytkownik może 

wybrać, która część programu ma się wykonać. 

Składnia switch. 

 

 

Składnia switch. 

 

switch(zmienna) 

{ 

case 1: jakaś instrukcja do wykonania; 

break; 

case 2: jakaś instrukcja do wykonania; 

break; 

case 3: jakaś instrukcja do wykonania; 

break; 

default: jakaś instrukcja alternatywna do wykonania; 

} 

 

W switch(zmienna) w nawiasie umieszczamy zmienną, o dowolnej nazwie. Potem 

między nawiasami klamrowymi umieszczamy listę case i break na przemian. Po case 

umieszczamy liczbę lub znak. W zależności od tego z jakiej klawiatury chcemy 

dokonywać wyboru, Czy to ma być z klawiatury numerycznej, czy alfabetycznej. 

Powiedzmy że dokonujemy wyboru z klawiatury numerycznej. Więc po case dajemy 

liczbę 1, a po niej dwukropek. Następnie instrukcję, jaka ma się wykonać i na 

końcu niej średnik. Jeśli jest, to więcej instrukcji pod jednym case, to umieszczamy je 

dodatkowo między nawias klamrowy np.: 

 

 

case 1: 

{  

jedna instrukcja; 

druga instrukcja; 

} 

 

Break służy do przerwania, dalszego przeszukiwania listy złożonej z case, jeśli 

program trafi na właściwy wybór. 

Default służy do uruchomienia alternatywnego programu, czy wyświetlenia 

komunikatu, w przypadku gdy wprowadzona cyferka, lub literka przez użytkownika nie 

będzie spełniała żadnego warunku, czyli jeśli mamy 3 case i do każdego po kolei 

ustawimy warunek 1,2 i 3, a użytkownik wciśnie inna liczbę niż 1, 2 lub3, np.: 4 czy 

6, obojętnie jaką większa od trzech, to program nie mógłby się wykonać, gdyby nie 

było default, inaczej mówiąc default działa, jak elsew if. Z tą różnicą, że może być 

tylko jeden, na całą listę złożoną z case. Poniżej mamy przykład, który to wyjaśnia. 

 

 

#include <iostream> 



#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 

int za; 

cout<<"podaj liczbe : 1, 2 lub 3"<<endl; 

cin>>za; 

 

switch(za) 

{ 

    case 1: cout<<" liczba 1"; 

    break; 

    case 2: cout<<" liczba 2"; 

    break; 

    case 3: cout<<" liczba 3"; 

    break; 

  default : cout<<"znak lub inna liczba niz 1, 2 lub 3"; 

 

} 

 

getch(); 

return 0; 

} 

 

W przykładzie powyżej, jeśli wciśniemy 1, to program przejdzie do realizacji case 1, 

bo warunek jest spełniony. Następnie natrafi na polecenie break i zakończy 

przeszukiwanie dalszych case, wypisując komunikat na ekranie(liczba 1 ). Jeśli 

wciśniemy 2 ,to program najpierw sprawdzi case 1, warunek nie będzie spełniony, więc 

przejdzie dalej do sprawdzenia case 2, tu będzie warunek spełniony, więc wyświetli 

komunikat (liczba 2). Natomiast, jak wciśniemy większą liczbę od 3 lub literkę (znak). 

Program sprawdzi wszystkie case, po kolei i stwierdzi brak spełnionego warunku, 

następnie przechodzi do realizacji default. W tym przypadku wypisze komunikat (znak 

lub inna liczba niż 1, 2 lub 3). Jeśli chcemy użyć klawiatury alfabetycznej, do wyboru 

to musimy umieścić znak ( literkę), w apostrofach i zadeklarować wcześniej zmienną typu 

char. np.: 'd'. 

 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 

char zach; 



int za,zb,zc; 

 

cout<<"jesli chcesz dodac wcisnij: d\n\nodjac wcisnij: o\n\npomnozyc wcisnij: 

m"<<endl<<endl; 

 

 

cin>>zach; 

 

 

switch(zach) 

{ 

    case 'd':{ 

        cout<<"podaj pierwsza liczbe : "; 

         cin>>za; 

        cout<<"podaj druga liczbe : "; 

         cin>>zb; 

        zc=za+zb; 

        cout<< endl<<za<<"+"<<zb<<"="<<zc; 

    } 

    break; 

    case 'o':{ 

        cout<<"podaj pierwsza liczbe : "; 

         cin>>za; 

        cout<<"podaj druga liczbe : "; 

         cin>>zb; 

        zc=za-zb; 

        cout<< endl<<za<<"-"<<zb<<"="<<zc; 

    } 

break; 

    case 'm':{ 

        cout<<"podaj pierwsza liczbe : "; 

         cin>>za; 

        cout<<"podaj druga liczbe : "; 

         cin>>zb; 

        zc=za*zb; 

       cout<< endl<<za<<"*"<<zb<<"="<<zc; 

    } 

 

    break; 

  default : cout<<"nie ma takiego wyboru"; 

 

} 

 

getch(); 

return 0; 

} 

 

Program powyżej daje możliwość wyboru, dla użytkownika, który chce 

uruchomić blok instrukcji, Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Jak 

widać blok instrukcji jest ujęty w nawiasy klamrowe{} po case. 


