
Laboratorium 3  
Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności definiowania klas zawierających atrybuty i 

metody oraz tworzenie obiektów, które są zapamiętywane w tablicach. .   
 
Program przykładowy 
 
Plik CzytajDane.java implementuje klasę CzytajDane , która zawiera metody 
statyczne umoŜliwiające wczytywanie prostych danych róŜnych typów elementarnych. 
Pierwsza grupa metod ( getString() , getChar() , getInt() , getDouble()  ) 
umoŜliwia wczytywanie danych ze standardowego wejścia bezpośrednio w oknie konsoli. 
Druga grupa metod ( getStringJFC() , getCharJFC() , getIntJFC() , 
getDoubleJFC()  ) umoŜliwia wczytywanie danych za pomocą okien dialogowych z klasy 
JOptionPane .  

Plik Towar.java  zawiera definicję przykładowej klasy reprezentującej towary zakupione 
w sklepie. KaŜdy towar jest opisany przez nazwę (łańcuch znaków), cenę jednostkową (liczba 
rzeczywista) oraz ilość (liczba całkowita). Wszystkie towary obciąŜone są jednolitą (taką 
samą dla wszystkich towarów) stawką podatku VAT.  
Klasa Towar  zawiera następujące atrybuty prywatne: 

� vat  → stawka podatku VAT podana w procentach, (atrybut jest typu static  co 
oznacza, Ŝe dotyczy całej klasy i istnieje nawet wtedy, gdy nie zostanie utworzony 
Ŝaden obiekt),  

� nazwa  → nazwa towaru, 
� cena  → cena jednostkowa netto, 
� ilosc  → ilość zakupionego towaru. 
 

Klasa zawiera następujące metody: 
� wprowadzStawkeVAT()  → metoda statyczna pozwalająca na odczytanie z 

klawiatury aktualnej stawki podatku VAT 
� Towar()  → domniemany konstruktor obiektu naleŜącego do klasy Towar , 
� Towar(String, double, int)  → konstruktor obiektu naleŜącego do klasy 

Towar , który inicjalizuje atrybuty obiektu. 
� wprowadzDane() → metoda pozwalająca na odczytanie z klawiatury danych o 

zakupionym towarze, 
� obliczWartoscNetto() → metoda obliczająca wartość netto zakupionego 

towaru, 
� obliczVAT() → metoda obliczająca wartość podatku VAT, 
� obliczWartoscBrutto() → metoda obliczająca wartość brutto zakupionego 

towaru, 
� toString() → publiczna metoda, która dokonuje konwersji obiektu klasy Towar 

do postaci tekstowej. Ta metoda jest automatycznie wywoływana przy drukowaniu 
obiektu na ekranie. 

 
W funkcji main  tworzone są dwa obiekty t1  i t2 , które są następnie modyfikowane 
drukowane na ekranie za pomocą powyŜszych metod. 
 



� W pliku ParagonFiskalny.java została zaimplementowana klasa 
PragonFiskalny , której obiekty zawierają informacje o zakupionych towarach. 
Zdefiniowano tu następujące pola statyczne: 

� ROZMIAR → stała statyczna określająca maksymalną liczbę towarów, które moŜna 
wpisać do paragonu, 

� produkty  → statyczna tablica obiektów zawierających informacje o zakupionych 
towarach, 

� ileProduktow  → zmienna statyczna określająca liczbę towarów dodanych do 
tablicy produkty . 

W dalszej części zdefiniowano następujące metody statyczne, które wykonują operacje na 
tablicy produkty : 
 

� toString() → metoda tworzy łańcuch znaków reprezentujący cały „paragon 
fiskalny”. 

� dodajNowyProdukt()  → metoda tworzy nowy obiekt klasy Towar  i wczytuje 
atrybuty tego obiektu za pomocą metody wprowadzDane() . Utworzony obiekt jest 
wpisywany do tablicy produkty . 

� usunProdukt()  → metoda usuwa z tablicy produkty  towar znajdujący się na 
podanej przez uŜytkownika pozycji. 

� drukujParagan()  → metoda drukuje na ekranie „paragon fiskalny” 
� sortujProduktyWedlugNazwy()  → metoda porządkuje towary zapisane w 

tablicy produkty  według nazwy, 
� sortujProduktyWedlugCeny()  → metoda porządkuje towary zapisane w 

tablicy produkty  według ceny. 
 
W funkcji main  program wyświetla menu zawierające opcje umoŜliwiające tworzenie, 
modyfikowanie i wyświetlanie „paragonu fiskalnego”  
 
Zadania  
 
Utwórz klasę reprezentującą jakieś przedmioty np. ksiąŜki, płyty, części komputerowe itp. 
Klasa powinna posiadać kilka prywatnych atrybutów róŜnych typów np.:  
  nazwe  typu String ,   
  cene  typu float  ,   
  liczbeStron  typu int .   
Dla tej klasy zaimplementuj metody, które umoŜliwiają:  

� wczytywanie z klawiatury poszczególnych atrybutów obiektu, 
� transformację obiektu do postaci tekstowej (metodę toString () ) 
� wyświetlanie danych obiektu na ekranie, 

 
2. Utwórz klasę reprezentującą grupę obiektów naleŜących do klasy z zadania 1 np. 

kartoteką ksiąŜek, płyt itp.. W tej klasie  zadeklaruj tablicę obiektów naleŜących do klasy 
z zadania 1 oraz metody wykonujące następujące operacje: 

� dodawanie do tablicy obiektu wczytanego z klawiatury, 
� wyświetlanie wszystkich obiektów pamiętanych w tablicy, 
� wyszukiwanie i wyświetlanie obiektów spełniających jakieś własności (np. cena 

mniejsza niŜ ???),  



� wyświetlanie raportu zbiorczego zawierającego ilość obiektów i np. średnią cenę 
obiektów spełniających jakieś własności, 

� usuwanie obiektów spełniających jakieś własności, 
� sortowanie obiektów według róŜnych kryteriów. 

 
3. Metoda main(…)  powinna wyświetlać proste menu umoŜliwiające wykonywanie 

operacji z punktu 2. 
  
 
 


