
Pętle służą do powtarzania jej zawartości. Czyli instrukcji jakie w niej umieści 

programista. Oczywiście instrukcje umieszczamy między nawiasami klamrowymi {}. 

Jeśli to jest jedna instrukcja, nawiasy klamrowe są zbędne. 

Jako pierwszą wypadało by opisać pętlę for, poniżej widzimy jej składnię. 

 

 

for() 

jedna instrukcja  

  

//przykład drugi. 

For() 

{ 

pierwsza instrukcja; 

druga instrukcja; 

} 

 

 

Pętla for działa, dopóki warunek jest spełniony. Krótki opis i przykład to 

wyjaśni najlepiej: for(a=0; a<20; a++). Jak widać pętla posiada trzy parametry, 

oddzielone średnikiem od siebie, a jest zmienną, która obsługuję pętle, oczywiście nazwa 

zmiennej jest dowolna. W pętlach zawszę trzeba takiej zmiennej nadać wartość 

początkowa, ja dałem jaj zero a=0;, następnie określiłem ile się ma razy 

wykonać a<20;. Trzecim elementem pętli jest licznika++, można go zapisać w ten 

sposób a=a+a;, oba te sposoby są równoważne i nazywają się inkrementacją ( 

zwiększanie o jeden). Pętla For sprawdza warunek na początku, oznacza to, że jeśli bym 

nadał zmiennej a wartość początkową 20, For( a=20;a<20; a++), to pętla by się nie 

wykonała ani razu. 

Jeśli w pętli umieszczamy tylko jedną instrukcje, to nie trzeba stosować nawiasów 

klamrowych. Bo pętla zawszę wykona jedną instrukcję pod nią umieszczoną, a resztę 

zignoruje, żeby tak się nie stało to zamykamy je w nawias klamrowy. 

 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

      int za; 

    for(za=0;za< 20;za++) 

 

       cout<<"X"; 

 

 

    getch(); 

    return 0; 

} 



 

 

 
Pętla najpierw sprawdza wartość początkową zmiennej a i warunek. A następnie 

wyświetla pierwszy X, powodując zwiększenie licznika za++; o 1. A następnie sprawdza 

warunek a<20, czyli mamy 1<20. 1 nadal jest mniejsze od 20, więc pętla powtarza 

dalej swoje czynności, aż do momentu, gdy zmienna za będzie miała wartość 20. Wtedy 

nastąpi zatrzymanie pętli. Żeby to sprawdzić, wystarczy lekko zmodyfikować nasz 

program, dodając następny licznik a1++, który policzy nam ile się wykonała pętla i 

wyświetlić wynik poprzez cout<<endl<<a1;. 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int a,a1; 

    a1=0; 

 

    for(a=0;a<20;a++) 

    { 

      cout<<"X"; // wypisanie X na ekranie. 

 

 

      a1++; 

    } 

 cout<<endl<<a1; // wypisanie wyniku ilości powtórzeń pętli. 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 

 
Widzimy liczbę 20. Trzeba zwrócić uwagę na to, że pętla liczy od 0 do 19, bo od zera 

ją puściliśmy nadając jej wartość początkową a=0;. Można to udowodnić modyfikując 

nasz programik. Wypisując na ekranie jej zliczanie, czyli wyświetlamy zmienną a w pętli, 

poprzez cout<<a; 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 



 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int a,a1; 

    a1=0; 

 

    for(a=0;a<20;a++) 

    { 

      cout<<"X"; // wypisanie X na ekranie. 

      cout<<a; //  wypisanie zmiennej za. 

 

      a1++; 

    } 

 cout<<endl<<a1; // wypisanie wyniku ilości powtórzeń pętli. 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 
Widzimy, najpierw jest X potem 0 i tak dalej na przemian X i liczba aż do momentu 

wypisania liczby 19. Te 20poniżej, to ze zmiennej a1, która nam policzyła ilość 

wykonanych operacji pętli. Bo od 0 do 19 jest 20 razy, powtórzeń pętli. 

Pętle for stosujemy wtedy, najczęściej gdy wiemy ile razy ma się powtórzyć jej 

działanie. 

Mała uwaga, która praktycznie dotyczy każdej pętli, jeśli źle ustawimy 

warunek w pętli, to pętla może się nie zatrzymać. Co skutkuje ciągłą jej praca i 

zajmowaniem pamięci i procesora, w efekcie może z paraliżować prace całego 

systemu operacyjnego. 

Inkrementację a++ możemy puścić co którąś liczbę, czyli a=a+2; będzie zliczać 

co drugą liczbę. 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za,za1; 

    za1=0; 

 

    for(za=0;za<20;za=za+2) 

    { 

      cout<< "X"; // wypisanie X na ekranie. 

      cout<< a; //  wypisanie zmiennej a. 



 

      za1++; 

    } 

 cout<< endl<< a1; // wypisanie wyniku ilości powtórzeń pętli. 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 

 
Wyraźnie widać że pętla wykonała co drugą operację wyświetlenia X, czyli tylko 10 

razy. 

 

 

W pętli for możemy umieścić inną pętlę for lub nie 
koniecznie pętle for. 
 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za,zo; 

 

    for(za=0;za<5;za++) //pierwsza pętla 

    { 

        cout<<"o"; 

 

        for(zo=0;zo<5;zo++) // druga pętla 

            cout<<"X"; 

    } 

getch(); 

return 0; 

} 

 

 
Przy zagnieżdżeniu dwóch pętli, bo może być ich więcej, Najpierw wykonuje się 

raz pierwsza pętla. Później dopiero wykonuje się druga pętla, wykonując swoją 

maksymalną liczbę powtórzeń. W efekcie na ekranie mamy wypisane jedno o a, 



potem pięć razy X i tak dalej się powtarzają sekwencje. Aż do wyświetlenia 25 X i 5 o, 

pomimo że pętla druga wypisująca X, ma się wykonać tylko 5 razy. To jednak jest 

uruchamiana pięć razy, przez pętlę pierwszą. 

A tak można wyświetlić kwadracik z X. 

 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za,zo; 

 

    for(za=0;za<5;za++) //pierwsza pętla 

    { 

        cout<<endl; 

 

        for(zo=0;zo<7;zo++) // druga pętla 

            cout<<"X"; 

    } 

getch(); 

return 0; 

} 

 

 

 

 

 

 

  



Pętla While podobnie jak For, sprawdza warunek na 

początku. Ale różni się od pętli For tym, że posiada tylko jeden 
parametr, którym jest warunek. I stosuję się ją wtedy, kiedy bo 
końca nie wiemy, ile razy ma się wykonać w programie. 
 

 

 

while(jakiś warunek) 

{ 

jakieś instrukcje; 

} 

 

 

Przykład wypisania 20 razy X w wykonaniu pętli While. 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za; 

za=0; 

while(za<20) 

{ 

cout<<"X"; 

za++; // inklementacja 

 

} 

getch(); 

return 0; 

} 

 

 
Pętla While działa dopóki warunek jest spełniony, Podobnie, jak w pętli For. 

  



Pętla Do While różni się od pozostałych tym, że warunek 

sprawdza na końcu, co skutkuje wykonaniem się pętli co 
najmniej raz, jeśli nawet warunek w pętli, nie jest prawdziwy. 

 

Składnia pętli Do While: 

 

do 

{ 

jakieś instrukcje; 

} 

while(jakiś warunek); 

 

I Tym razem na końcu pętli stawiamy średnik. 

Reasumując, pętla działa dopóki warunek jest spełniony, ale najpierw 

wykonuje się, a potem sprawdza warunek. Jeśli jest prawdziwy to dalej się 

powtarza, w innym przypadku kończy swoje działanie. 

 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    int za; 

za=0; 

do   //początek pętli 

{ 

cout<<"X"; 

za++; 

 

} 

while(za<20); //koniec pętli i zawszę tu musi być średnik  na końcu. 

getch(); 

return 0; 

} 

 

 
Jeśli zmiennej za przepisali byśmy wartość początkowa 20 zamiast 0. to pętla by się 

wykonała, tylko raz wypisując jeden X. 

Teraz przedstawię prosty przykład użycia pętli bez licznika. Czyli jej wykonanie się, 

może być różne. Pętla nie ma określonej z góry liczby wykonani. 

 

 



 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

char za; 

int zp; 

 

za=0; 

zp=0; 

 

 

do 

{ 

 

if(zp==1)   // if pierwsze 

cout<<endl<<endl<<"Podales liczbe: "<< za << endl; 

cout<< endl <<"dopoki nie podasz wlasciwej liczby, nie wyjdziesz z 

programu"<<endl<<endl; 

 

    cout<<"Podaj liczbe: 5 jak chcesz wyjsc z programu"; 

za=getch(); 

 

if(za=='5')   // if drugie 

cout<<endl<<endl<<" podales poprawna liczbe: "<<za<<", teraz wcisnij enter, by 

wyjsc z  

 

programu"; 

 

else 

zp=1; 

 

} 

while(za!='5'); 

 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 



 
Komputer realizując ten program, jak już mówiłem rozpoczyna od góry i od lewej 

strony, czyta zawartość kodu. Na początku napotyka na zmienne za i zp i przyjmuje do 

wiadomości, że obie zmienne mają wartość początkową zero. Następnie napotyka na 

pętlę Do while, której nie sprawdza warunku, bo w tej pętli warunek jest sprawdzany na 

końcu, czyli pętla wykonuje się raz, realizując swoją zawartość. Dalej, nie przypadkiem, 

komputer napotyka if pierwszeif(zp==1). Jak da się zauważyć warunek nie jest 

spełniony, bo zp=0, a nie 1. Więc komputer opuszcza te if nie wyświetlając tej 

zawartości, dwóch linii kodu: cout<<endl<<endl<<"Podales liczbe: 

"<<za<<endl; icout<<endl<<"dopoki nie podasz wlasciwej liczby, nie 

wyjdziesz z programu"<<endl<<endl;. Przechodzi dalej, gdzie potyka się o 

drugie cout i wypisuje komunikat na ekranie ("Podaj liczbe: 5 jak chcesz wyjsc z 

programu";). My podajemy mu 6. funkcja getch() przekazuje dla zmiennej za wartość 

wprowadzoną z klawiatury, czyli 6. Następnie napotyka na drugie if(za=='5'), teraz 

nasza zmienna za ma wartość 6, a że 6 nie jest równe 5. To komputer opuszcza te 

instrukcję, nie wyświetlając: cout<<endl<<endl<<" podales poprawna liczbe: 

"<<za<<", teraz wcisnij enter, by wyjsc z programu"; i przechodzi do 

realizacji else. Zostaje przypisane zmiennej zp wartość 1(zp=1;). Dalej napotyka na 

warunek w pętli Do while(za!=5), który jest spełniony, bo 6 jest różne od 5. Więc 

pętla wykonuje się po raz drugi. Komputer znów napotyka na pierwsze if(zp==1), ale 

tym razem warunek jest spełniony, bo zp=1 , a nie 0. więc zostaje wypisany 

komunikat z pierwszego: cout<<endl<<endl<<"Podales liczbe: "<<za<<endl; i 

cout<<endl<<"dopoki nie podasz wlasciwej liczby, nie wyjdziesz z 

programu"<<endl<<endl;. A zaraz po nim drugi komunikat: cout<<"Podaj liczbe: 

5 jak chcesz wyjsc z programu";. Tym razem wprowadzamy 5, po wprowadzeniu 

przez getch() do zmiennej za wartości 5, zostaje sprawdzony warunek w 

drugim if(za=='5'), warunek jest spełniony, bo 5 jest równe 5. Zostaje wypisany 

komunikat: cout<<endl<<endl<<" podales poprawna liczbe: "<<za<<", teraz 

wcisnij enter, by wyjsc z programu";. Następnie zostaje sprawdzony warunek w 

pętli Do while(za!='5');, warunek nie jest spełniony, bo 5 nie jest różne od 5 i 

pętla kończy działanie. Teraz tylko program oczekuje na wciśnięcie dowolnego 

przycisku by zamknąć okno programu. 

W programie pojawiła się nowa funkcja getch(). Funkcja wczytuje znaki z klawiatury 

obojętnie, czy wciśniemy literkę czy cyferkę, jest to wartość typu char. Dla tego w 

pętli do while i w if liczba pięć jest w apostrofach '5'.Getch() nie wymaga 

potwierdzenia enterem. 

Jeśli do powyżej zaprezentowanego programu, dodamy biblioteke #include i przed 

drugim if(za=='5') // if drugie, wstawimy tę linijkę kodu system ("cls"); . To 

będzie nam czyścić ekran z nieudanych prób wyjścia programu. 

Przykład: 

 

 



 

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

#include <cstdlib> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

char za; 

int zp; 

 

za=0; 

zp=0; 

 

 

do 

{ 

 

 

if(zp==1)   // if pierwsze 

cout<<endl<<endl<<"Podales liczbe: "<< za << endl; 

cout<< endl <<"dopoki nie podasz wlasciwej liczby, nie wyjdziesz z 

programu"<<endl<<endl; 

 

    cout<<"Podaj liczbe: 5 jak chcesz wyjsc z programu"; 

za=getch(); 

 

system ("cls"); 

if(za=='5')   // if drugie 

cout<<endl<<endl<<" podales poprawna liczbe: "<<za<<", teraz wcisnij enter, by 

wyjsc z  

 

programu"; 

 

else 

zp=1; 

 

 

} 

while(za!='5'); 

 

    getch(); 

    return 0; 

}  

 

Działanie sprawdźcie sobie sami, porównując działanie tego programu i 

poprzedniego. I wyciągnijcie wnioski, bo na tym polega nauka programowania. Na 

wnikliwej analizie kodu i wnioskach końcowych. 


