
Errata do książki: G.P.Korbaś, Podstawy C++ Zbiór zadań z rozwiązaniami, wyd. czytnia.pl, 2011

wersja erraty: nr 9 z dnia 03.12.2014
Najnowsza errata oraz zgłaszanie uwag na stronie http://www.zbiorcpp.gpk.opole.pl 

Uwaga  ogólna: W  programach  wykorzystujących  polecenia:  system,  srand,  rand,  itp.  może  zachodzić  potrzeba
dopisania na początku:
#include <cstdlib>
Niektóre kompilatory dodają tę bibliotekę automatycznie, ale niektóre nie.

• str. 5, 3. wiersz od dołu
Jest:
5. Po przerobieniu [...]

Ma być:
4. Po przerobieniu [...]

• str. 10, 1. wiersz zadania 3.1
Jest:
[...] dwie liczby liczby [...]

Ma być:
[...] dwie liczby [...]

• str. 12, Zad.3.17
Jest:
a)  pobiera  od  użytkownika  liczbę  rzeczywistą  L,  b)
wyznacza  i  wypisuje  ile  kwadratów  kolejnych  liczb
naturalnych należy dodać, aby ich suma przekroczyła L, 
Ma być:

a)  pobiera  od  użytkownika  liczbę  naturalną  L,  b)
wyznacza  i  wypisuje  ile  kwadratów  kolejnych  liczb
naturalnych można dodać, aby ich suma nie przekroczyła
L,

Uwaga: Aby otrzymać  poprawne  rozwiązanie  do  wcześniej  sformułowanej  treści  należy w kodzie  rozwiązania  na
stronie 43 poprawić:
zamiast int L,SUM=0,LICZ=0; wpisać double L; int SUM=0,LICZ=0;
zamiast cout << LICZ-1 << endl; wpisać cout << LICZ << endl;

• str. 27, Roz.1.12, 8. linijka kodu
Jest:
cout << 2*sqrt(x*x*x+M_PI* 
abs(1/x))/cos(x)<<endl;

Ma być:
cout << 2*sqrt(x*x*x+M_PI)* 
abs(1/x)/cos(x)<<' ';

• str. 32, Roz.2.4, 6. linijka kodu
Jest:
int a,b,c,d;

Ma być:
double a,b,c,d;

• str. 33, Roz.2.6. Po kodzie
Jest:
Uwaga: W nawiasach znajdujż się ...

Ma być:
Uwaga: W nawiasach znajdują się ...

• str. 41, Roz.3.12, ostatni wiersz na stronie
Jest:
cout << sil << endl;

Ma być:
if (n<0) cout<<"BŁĄD\n";
  else cout << sil << endl;

• str. 45, Roz.4.5
Jest:
for (int i=0;i<10;i++)
  if (int(T[i].find("e"))>=0 ||
         int(T[i].find("E"))>=0)

cout << T[i] << endl;

Ma być:
for (int i=0;i<10;i++)
  {if (int(T[i].find("e"))>=0)
     cout<<T[i]<<endl;
   if (int(T[i].find("E"))>=0)
     cout<<T[i]<<'*'<<endl; 
  } 

• str. 46, Roz.4.6
Jest:
sr/=L;

Ma być:
sr/=L;
cout<<sr<<endl;



• str. 49, Roz.4.14
Jest:
cout<<Q[i].i<<' '<<Q[i].n<<' ' 
<<Q[i].r<<endl;

Ma być:
cout<<Q[i].r<<' '<<Q[i].n<<' ' 
<<Q[i].i<<endl;

• str. 61, Roz.7.2
Jest:
int L, *TAB = new int[10];

Ma być:
int *TAB = new int[10];

• str. 66, Roz.8.2
Metoda CZY powinna być prywatna, a nie publiczna.
Jest:
class KL2 
  {private:
   char U;
   public:
   char V;
   bool K;
   bool CZY(char,char);
   void WPISZ(char);
  };

Ma być:
class KL2 
  {private:
   char U;
   bool CZY(char,char);
   public:
   char V;
   bool K;   
   void WPISZ(char);
  };

• str. 70, Roz.8.6
Omyłkowo tablicę nazwano TT – powinno być LL.
Jest:
double TT[12];
for (int i=0;i<12;i++)
  cin>>TT[i];
M.SET(TT,12);
for (int i=0;i<10;i++)
  cin>>TT[i];
for (int i=9;i>=0;i--)
  cout<<TT[i]<<endl;
M.GET(TT,6);
for (int i=6;i>=0;i--)
  cout<<TT[i]<<endl;

Ma być:
double LL[12];
for (int i=0;i<12;i++)
  cin>>LL[i];
M.SET(LL,12);
for (int i=0;i<10;i++)
  cin>>LL[i];
for (int i=9;i>=0;i--)
  cout<<LL[i]<<endl;
M.GET(LL,6);
for (int i=6;i>=0;i--)
  cout<<LL[i]<<endl;

• str. 90, środek strony
Jest:
warunek : wartość1 ? wartość2

Ma być:
warunek ? wartość1 : wartość2


