1 Podaj definicje metody inline wiekszy. 
Wskaźnik this jest wskaźnikiem na obiekt, którego metodę wywołujemy.
 class punkt 
 {float x,y;
  public: punkt(float a=0, float b=0)
    {x=a; y=b;}
   punkt (punkt&);
   void przesun(float, float);
   /*1*/ punkt wiekszy(punkt& p)
    {if (x < p.x)	return p
    else 		return *this;}
    /*2*/ punkt wiekszy(punkt, int); 




};
Definicja powinna być taka, aby w (/*...*/),  metody wiekszy wywołały skutek podany w komentarzu.
Podaj, czy konstruktor kopiowania jest wywołany w p.1 czy p2 oraz ile razy:

.........................................................
void main()
{punkt p1, p2(2.1.3.4);
//1.czy wynik jest taki sam jak p1=p2;    
  
/*...*/  p1=p1.wiekszy(p2);
 //2.czy wynik jest taki sam jak p2=p1;    
   
 /*...*/ p2=p1.wiekszy(p2,3);
}

2. Zdefiniuj w {   } i podaj we właściwej kolejności wywołane konstruktory:
class punkt 
 {float x,y;
  public: punkt(float a=0,float b=0)
  {                                                       }
  int p_x()  {return x;}
  int p_y()  {return y;}
};
class kolo 
{punkt srodek;
 float r;
public: kolo(float a=0,float b=0,
                     float c=0)
{                                                        }
};
void main()
{ // wywołano kontsruktor/y...........
 punkt p1;
  // wywołano kontsruktor/y...........
 kolo k1;
 // wywołano kontsruktor/y...........
 kolo k2(1.2, 3.5, 4);
}
 3. Podaj definicje konstruktorów z listą argumentów:
class punkt 
 {float x,y;
  public: punkt(float a=0,float b=0):
......................................................

};
class kolo 
{punkt srodek;	 float r;
public: kolo(float a=0,float b=0,
                     float c=0):
..............................................................
};
4. Podaj, jaki konstruktor jest wywołany
(deklaracje klasy punkt w punkcie 2)
void main()
{//.......................
punkt p1;
//........................
punkt p2=p1;
}

5. Podaj, jaki konstruktor jest wywołany
(deklaracje klasy w punkcie 3)
void main()
{//...................................

kolo k1;
//......................................

kolo k2=k1;
}

6. Co należy zrobić, aby definicja funkcji wyswietl1 była poprawna? Co nalezy zrobic, aby wyswietl2 byla metodą?
class punkt 
 {float x,y;
  public: punkt(float,float);
   void przesun(float, float);
   friend void wyswietl1(..              ..);
   void wyswietl2(punkt);
};
wyswietl1(..............     ........ )
 { cout  <<   x <<   y;}


wyswietl2(punkt p)
 { cout << p.x << p.y;}


7. Co należy zrobić w  klasie punkt np. z punktu 6, aby klasa kolo(p. 2) mogła odwołać się bezpośrednio do pól obiektu  srodek.

np 
kolo::wyswietl();
 { cout<<srodek.x;<’ ‘<<srodek.y;}
 8. Napisz definicje operatora == przeciążonego dla klasy punkt wywołanego następująco:
    cout << ( p1 == p2) jako
·	metodę

...............................
·	funkcję zaprzyjaźnioną


9. Podaj definicję  operatora przeciążonego   << w klasie punkt


void main()
{punkt p1;
cout << p1;}

10.Wskaż błędy w funkcji main przez pokreślenie
class punkt 
 {float x,y;
  public: punkt(float,float);
   void przesun(float, float);
   void wyswietl();
};
void main()
{{punkt p1;
  punkt p2(1.2, 3.4);
  p1.x=3;
  wyswietl();
} p2.przesun(3.4,5.4);
}
11. Wskaż błędy przez podkreślenie
class punkt 
 {static int ile_p;
   float x,y;
  public: punkt(float,float);
   int liczba_ile_p();
   void przesun(float, float); 
};
  int  ile_punktow=0;
void  wyswietl();
void  main()
{ punkt::liczba_ile_p();
  { punkt p1(1.2,3.5), p2;
     p1.liczba_ile_p();
     cout << wyswietl();
    }
  p1.odleglosc(2,3);
}
12. Podaj, która metoda  jest wywołana
  class punkt 
 {float x,y;
  public: punkt(float,float);
   /*1*/float odleglosc(punkt&);
  /*2*/ float odleglosc(punkt*);
   /*3*/float odleglosc(punkt, char); 
}; 
void main()
{punkt p1 (2.0,3.7), p2(0,0);
  p1.odlegosc(p2, ‘2’); 	/*...         */
  p1.odleglosc(p1); 	/*.         ..*/
  p2.odleglosc(&p1); }	/*.         ..*/

