
Instrukcja warunkowa If, jak sama nazwa wskazuje, posiada warunek, który 

musi być spełniony by instrukcja,lub blok instrukcji umieszczony pod if się 

wykonał. W przeciwnym razie instrukcja lub instrukcje zostaną opuszczone, w realizacji 

programu. Inaczej mówiąc program się wykona dalej, ale bez instrukcji umieszczonych 

pod if. Jeśli if zawiera więcej instrukcji niż jedną, to umieszczamy je w nawiasach 

klamrowych {}. 

Składnia if. 

 

 

if(jakiś warunek) 

jakaś instrukcja;  

 

 

Inaczej ma się sprawa, gdy if posiada else. Else jest wykonywane alternatywnie. 

Czyli jeśli w if warunek jest niespełniony to instrukcje pod nim zostają opuszczone, a 

wykonuje się to co jest zawarte pod else i dopiero dalej jest wykonywany program. Jeśli 

pod else znajduje się więcej instrukcji niż jedna, umieszczamy je w nawiasach 

klamrowych{}. 

Składnia if else. 

 

 

if(jakiś warunek) 

Jakaś instrukcja; 

else 

jakaś instrukcja alternatywna; 

 

Do zabawy z instrukcją warunkową, potrzebna jest nam znajomość operatorów, 

które są jej nieodłącznym elementem. Więc czas je poznać. 

Operatory relacji 

 > - większy. 

 < - mniejszy. 

 >= - większy lub równy. 

 <= - mniejszy lub równy. 

Prosty przykład użycia instrukcji if(za<5), za jest zmienna o dowolnej nazwie, 

wcześniej zadeklarowaną w programie. Następnie jest operator relacji lub przyrównania, 

a potem coś do czego ma przyrównać. Może to być inna zmienna lub liczba, ja dałem 

liczbę 5. 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za; 

 za=3; 



 

    if(za<5) 

    cout<<" liczba : "<< za<<" jest mniejsza od: 5"; 

 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 

 

 
W programie, zmiennej za nadałem wartość 3, następnie w if ustawiłem 

warunek If(za<5). Inaczej mówiąc, zapytałem się if, czy zmienna za jest mniejsza 

od 5. A że zmienna za jest mniejsza od 5, to zostaje wykonana instrukcja umieszczona 

pod if, czyli zostaje wypisany komunikat, liczba 3 jest mniejsza od 5. I to jest prawda. 

A jeśli zmiennej za nadał bym większa liczbę od pięciu, np. 6 lub 7, lub jeszcze inną, 

wtedy nie wyświetliło by się nic. Program przejdzie dalej do funkcji getch(), która 

oczekuje na naciśnięcie dowolnego przycisku klawiatury, by zakończyć działanie 

programu. 

Jeśli chcieli byśmy by coś się wykonało, w zamian (konkretna instrukcja, lub blok 

instrukcji), jak warunek nie zostanie spełniony w if, to stosujemy else. Else oznacza w 

przeciwnym razie. Najlepiej wyjaśni to przykładzik. 

 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za; 

 za=6; 

 

    if(za<5) 

    cout<<" liczba : "<< za<<" jest mniejsza od: 5"; 

 

    else 

     cout<<"liczba : "<<za<<" jest wieksza od 5"; 

 

 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 



 
Do poprzedniego programu dopisałem else i umieściłem pod nim komunikat, liczb 

jest większa od pięciu,cout<<"liczba : "<<za<<" jest wieksza od 5";. Również 

zmieniłem zmiennej za wartość z 3 na 6, co poskutkowało że warunek w if, jest 

niespełniony, bo 6 jest większe, a nie mniejsze od 5. Więc instrukcja pod if została 

opuszczona i program przeszedł do realizacji else, czyli wykonał część alternatywną, 

wyświetlając komunikat, w tym przypadku,liczba 6 jest większa od 5. Bo jeśli warunek 

by został spełniony w if, to else by się nie wykonało. A wykonało by się, to co jest pod if. 

 

Operatory przyrównania 

 == - oznacza, czy coś jest równe czemuś. 

 != - oznacza, że coś jest rożne od czegoś. 

Prosty przykład wyjaśniający użycie operatorów przyrównania w instrukcji 

warunkowej if. 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 

 int za; 

 cout<<"wprowadz liczbe:"; 

 cin >> za; 

 if(za==5) // pirwsze if 

    cout << "wprowadziles liczbe  5 " ; 

 

    if(za!=5) // drugie if 

    cout << "wprowadziles rozna liczbe od 5"; 

 

 

    getch(); 

    return 0; 

} 

Program prosi o podanie liczby, podajemy liczbę 5, zmienna za przyjmuje wartość 5. 

Pierwsze if przyrównuje zmienną za do liczby 5 zawartej w warunku, zmienna za=5, 

więc warunek jest spełniony if(za==5), zostaje wypisane komunikat cout << 

"wprowadziles liczbę 5 " ;. Drugie if również zostaje sprawdzony, tam jednak warunek 

pyta się, czy wartość zmiennej za jest różna od 5 i w tym przypadku warunek nie jest 

spełniony if(za!=5), następnie program opuszcza wykonanie tej linii kodu cout << 

"wprowadziles rozna liczbe od 5"; i przechodzi w stan oczekiwania na wciśnięcie 

enter, by zakończyć program. 

Poniżej mamy wynik działania pierwszego if. 



 
Uruchomiłem program ponownie i wprowadziłem liczbę 6, zmienna za=6, 

pierwsze if (za==5) sprawdziło, czy 6 jest równe liczbie 5, stwierdza że nie, warunek 

nie jest spełniony. Program opuszcza, wypisanie tej linii kodu cout << "wprowadziles 

liczbę 5; i idzie dalej do if drugiego, tam stwierdza że 6 jest różne od 5, więc się 

wykonuje instrukcja zawarta pod if drugim cout << "wprowadziles rozna liczbe od 

5";. 

Poniżej mamy wynik działania drugiego if. 

 
A tu przykład, nieco rozbudowanej wersji programu. By lepiej pokazać jak działa if. 

 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za; 

    cout <<"wprowadz pierwsza liczbe : "; 

    cin >> za; 

 

 

    if(za<5)       // pierwszy if 

        cout<<" liczba : "<<za<<" jest mniejsza od: 5"; 

 

     if(za==5)    // drugi if 

        cout<<"liczba : "<<za<<" jest rowna : 5"; 

 

     if (za>5)    // trzeci if 

         cout<<"liczba : "<<za<<" jest wieksza od : 5"; 

 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 

Wciskamy f9 i kompilujemy program. Następnie jak wpiszemy liczbę np.: 2 i 

wciśniemy enter to wyświetli się pierwszy komunikat, wciskamy dwa razy enter, by 

zakończyć program. Następnie wciskamy Ctrl + F10 i uruchamiamy program, bo 

kompilować już go nie trzeba. Teraz możemy podać mu liczbę 5 lub większa od pięciu, a 

wyświetli się stosowny komunikat, drugiego lub trzeciego if. 



Instrukcję warunkowa if else można łączyć, by uzyskać pożądany efekt. 

W else można umieścić następny if lub if else . I tak można wiele razy, ograniczeń nie 

ma. 

 

Składnia zagnieżdżenia if else 

 

 

if(warunek jakiś) // pierwsze if 

 

 else 

{ 

if(warunek jakiś) // drugie if 

instrukcja jakaś; 

} 

 

Przykład zagnieżdżenia if else. 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za; 

    cout<<"wprowadz liczbe : "; 

    cin >> za; 

 

    if(za>5)   //pirwsze if 

    cout<<"liczba "<<za<<" jest wieksza od 5"; // pierwszy komunikat. 

 

else 

{ 

 

if(za>0)  // drugie if 

      cout<<"liczba "<<za<<" jest wieksza od 0, ale mniejsza od 5"; // drugi komunikat. 

 

      else 

         cout<<"liczba "<< za<<" jest ujemna, lub rowna zeru"; // trzeci komunikat. 

} 

 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 

W programie powyżej mamy dwie instrukcje if else, w której drugie if jest 

zagnieżdżone w pierwszym if. Jeśli podamy liczę 6, zostanie wypisany komunikat 



pierwszy (liczba 6 jest większa od 5). I program przejdzie do 

wykonania getch() ignorując resztę instrukcji, czyli będzie oczekiwał na wciśnięcie 

dowolnego klawisza, w celu zamknięcia programu. Jeśli wpiszemy liczbę 2, to pierwsze 

if(za>5) sprawdzi warunek, który będzie nieprawdą i przejdzie do realizacji else. A w 

else mamy zagnieżdżone drugie if (za>0), które sprawdzi warunek, warunek 

będzieprawdą, program wypisze drugi komunikat (liczba 2 jest większa od 0, ale 

mniejsza od 5). Jeśli wpiszemy 0 lub liczbę ujemną, to warunek nie 

będzie spełniony w obu instrukcjach if i zostanie zrealizowane ostatnie else, wypisując 

trzeci komunikat ( liczna jest ujemna, lub równa 0). 

Kolejny przykład. 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

     float za,zb,zc; 

    cout<<"podaj mase cial wyrazona w kilogramach : "; 

    cin>> za; 

    cout<<"podaj wzrost w metrach,zamiast przecinka wpisz kropkę : "; 

    cin>> zb; 

 

zc=za/(zb*zb); 

 

if(zc>20)               //pierwsze if 

if(zc>25)               // drugie if 

cout<<" masz nadwage"; 

 

else                   // pierwsze else 

 cout<<"twoja waga jest w normie"; 

 

 else                // drugie else 

 cout<<"masz niedowage"; 

 

 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 

Program oblicza, stosunek masy do wzrostu podniesionego do kwadratu, podając 

odpowiedni komunikat, czy jest nadwaga lub niedowaga, albo w normie. Oczywiście nie 

uwzględnia różnicy między współczynnikiem dla kobiet, a mężczyzn. Bo program musiał 

by być bardziej skomplikowany. A tu chodzi by był w miarę prosty, by coś wyjaśnić. W 

programie pojawiło się if pod if i dalej dwa else. Teraz drugie else jest do 

pierwszego if, a pierwsze else jest do drugiego if i nie odwrotnie. 



Jeśli mamy taki układ if else. 

 

 

if(warunek jakiś) // pierwsze if 

if(warunek jakiś) // drugie if 

 else 

instrukcja jakaś; 

 

To te else jest do drugiego if, jeśli chcemy zrobić, by należało do pierwszego if. 

To drugie if bierzemy w nawias klamrowy wraz z instrukcjami w nim zawartymi{}, 

poniżej przykładzik. 

 

 

if(warunek jakiś) // pierwsze if 

{ 

if(warunek jakiś) // drugie if 

} 

 else 

instrukcja jakaś; 

 

 

 

 


