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W �wiecie profesjonalnych programistów króluj¹ jêzyki C++ i Java, ale Turbo Pascal 

nadal pozostaje najpopularniejszym jêzykiem w nauczaniu informatyki. Napisane

w Pascalu programy s¹ ³atwe do analizowania i obja�niania, a przede wszystkim 

doskonale nadaj¹ siê do przedstawiania metod rozwi¹zywania zagadnieñ 

informatycznych, czyli do tworzenia algorytmów. Turbo Pascal, mimo up³ywu lat,

nadal jest uwa¿any za jêzyk, od którego naj³atwiej rozpocz¹æ naukê programowania.

Z tych w³a�nie powodów jêzyk ten jest czêsto w³¹czany do programu zajêæ
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Ksi¹¿ka „Turbo Pascal. Przewodnik dla nauczyciela” jest poradnikiem dla wszystkich 

tych, którzy prowadz¹ zajêcia z Turbo Pascala. Sposób przedstawienia materia³u 
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i sposobu analizowania i rozwi¹zywania problemów informatycznych

z zastosowaniem Turbo Pascala. 
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2
Pierwszy kontakt

z Turbo Pascalem

Zanim przejdziemy do programowania, poświęcimy nieco czasu zagadnie-
niom teoretycznym. Już w następnym rozdziale zajmiemy się sposobami
rozwiązywania problemów, czyli algorytmami. Aby jednak nie zaczynać cał-
kiem na sucho (i zaspokoić ciekawość niecierpliwych), rozpoczniemy od bar-
dzo prostego programu. Nie będziemy się na razie wgłębiać w jego budowę
ani szczegółowo omawiać sposobu jego wpisywania i uruchamiania. Na-
szym zadaniem będzie jedynie go wpisać, uruchomić i zobaczyć efekt jego
działania. Celem tego ćwiczenia jest głównie dostarczenie zachęty i motywa-
cji do przebrnięcia przez dwa kolejne, bardziej teoretyczne rozdziały.

Aby nie komplikować sobie życia, poprzestaniemy na programie witają-
cym użytkownika jego imieniem. Oto on:

Ćwiczenie 2.1

Napisz prosty program wypisujący powitanie.

Najprostszy program w Pascalu. Sposób jego wpisania, urucho-
mienia i obejrzenia wyniku.
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Aby wpisać i wykonać program, należy wpierw uruchomić Turbo Pasca-
la poprzez wpisanie polecenia ����� (DOS) lub dwukrotne kliknięcie odpo-
wiedniej ikony (Windows). W wersji 7.0 po uruchomieniu należy otworzyć
nowe okno edytora za pomocą polecenia New z menu File lub kombinacji
klawiszy Alt + F, N (co prawda może się okazać, że IDE otworzy puste okno
automatycznie zaraz po uruchomieniu, ale dla uniknięcia zamieszania naj-
lepiej wymusić otwarcie nowego okna).

Jako że to nasz pierwszy program, najlepiej po prostu wpisać go w edyto-
rze bez jakichkolwiek zmian i dodatków (uważając, by nie popełnić żadnych
błędów). Jedyną modyfikacją, którą można zalecić, jest zmiana imienia An-
drzej na własne. Wyróżnienie niektórych elementów programu w tekście (po-
grubieniem) i na ekranie (kolorem — tylko w Turbo Pascalu 7) najlepiej zi-
gnorować — zajmiemy się tym podczas omawiania struktury programu, na
razie zaś wystarczy przyjąć, że poprawia ono czytelność tekstu.

Nadszedł moment uruchomienia. Dokonuje się tego poprzez naciśnię-
cie klawiszy Ctrl + F9, wydanie polecenia Run z menu Run albo naciśnięcie
sekwencji klawiszy Alt + R, R. Jeżeli mimo ostrożnego przepisywania w pro-
gramie pojawiły się jakieś błędy, informacja o tym zostanie wyświetlona
w najwyższym lub najniższym wierszu okna Turbo Pascala. W takiej sytuacji
najprościej będzie dokładnie porównać treść okna edytora z powyższym
wydrukiem, ustalić, w którym miejscu wystąpiła niezgodność i usunąć ją.
Wyjaśnianie znaczenia komunikatu jest w tej chwili nieco na wyrost, cho-
ciaż ambitniejsi mogą się o to pokusić. Warto też wspomnieć, że błędu nale-
ży zwykle szukać w wierszu poprzedzającym kursor.

Jeżeli program został wpisany poprawnie, jego uruchomienie wyświetli
na ekranie treść powitania. Ponieważ po zakończeniu pracy następuje na-
tychmiastowy powrót do edytora, tekst wyprowadzony na ekran nie będzie
widoczny (program może wręcz wykonać się tak szybko, że użytkownik ni-
czego nie zauważy). Aby wyświetlić zawartość ekranu znajdującego się „pod”
oknem Turbo Pascala, należy nacisnąć klawisze Alt + F5.

(����������"��)	������*�+��,�����-��#�'�./01�/2�3��"����4��	��������"
$������ ����	�&

Powrót do edytora następuje po naciśnięciu dowolnego klawisza.
Po wykonaniu tego prostego ćwiczenia pozostaje opuścić środowisko

Turbo Pascala poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt + X lub wybra-
nie z menu File polecenia Quit (wersja 5.5) bądź Exit (wersje 6 i 7). Na pytanie, czy
zapisać zmiany, należy odpowiedzieć przecząco.



P IERWSZY  KONTAKT  Z  TURBO PASCALEM 19

Wskazówki dla prowadzącego zajęcia

♦ Podczas pracy w środowiskach sieciowych nie należy dopuszczać
do uruchamiania Turbo Pascala 7 bezpośrednio w jego katalogu
macierzystym, gdzie ćwiczący mogą nie mieć uprawnień do
zapisywania plików. W takiej sytuacji próba uruchomienia się
nie powiedzie. W systemach Windows problem ten eliminuje
udostępnienie użytkownikom odpowiednio zdefiniowanych
skrótów.

Wskazówki dla ćwiczących

♦ Podczas pracy w Windows należy zwrócić uwagę, by zamykanie
IDE nie odbywało się poprzez klikanie przycisku zamknięcia okna,
lecz za pomocą klawiszy Alt + X (lub polecenia z menu). Wymuszone
zakończenie pracy poprzez zamknięcie okna powoduje w przypadku
Turbo Pascala 7 pozostawienie w katalogu roboczym plików
tymczasowych (o rozszerzeniu $$$), które później trzeba usuwać
ręcznie.

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

♦ Zmień przykładowy program z ćwiczenia 2.1 tak, by wyświetlał
dzisiejszą datę, zapisaną w postaci ciągu znaków (podobnie jak
nazwisko w oryginalnym przykładzie).


