
Informatyka 3 – Lista B 

Zadanie.1. Zdefiniować klasę CData  zawierającą pola prywatne: int dzien, int miesiac, 

int rok.  Klasa powinna zawierać funkcje dostępowe, pobierające zawartość poszczególnych pól 

(np. podajDzien()  itd.), oraz funkcje pozwalające na ustalanie zawartości pól (np. 

ustawDzien() , itd.). Klasa ma posiadać konstruktor domyślny, zerujący wszystkie pola, oraz 

konstruktor ogólny, otrzymujący trzy parametry, trafiające odpowiednio do pól opisujących dzień, 

miesiąc, rok. 

Zadanie.2. Zdefiniować klasę CCzas zawierającą pola prywatne: int godzina, int minuta, 

int sekunda . Klasa powinna zawierać funkcje dostępowe, pobierające zawartość poszczególnych 

pól (np. podajGodzine()  itd.), oraz funkcje pozwalające na ustalanie zawartości pól (np. 

ustawGodzine() , itd.). Klasa ma posiadać konstruktor domyślny zerujący wszystkie pola, oraz 

konstruktor ogólny, otrzymujący trzy parametry, trafiające odpowiednio do pól opisujących godzinę, 

minutę, sekundę. 

Zadanie.3. Zdefiniować klasę CPunkt , przeznaczona do reprezentowania punków w przestrzeni 

dwuwymiarowej. Klasa powinna posiadać dwa pola prywatne x  oraz y  przeznaczone do 

przechowywania współrzędnych punktu, konstruktor domyślny, zerujący wartości tych pól, 

konstruktor ogólny umożliwiający ustawienie wartości pól (np. w deklaracji Punkt p(10, 20); ). 

Ustawianie i pobieranie wartości pól powinny realizować funkcje dostępowe ustawX(), 

ustawY(), pobierzX(), pobierzY() . 

Zadanie.4. Bazując na klasie CPunkt  (zdefiniowanej w trakcie rozwiązywania zadania nr 3) oraz 

wykorzystując mechanizm dziedziczenia, zdefiniować klasę CPunkt3D , reprezentującą punkt w 

przestrzeni trójwymiarowej. Klasa ta powinna posiadać dodatkowe pole z przechowujące 

współrzędną trzeciego wymiaru, odpowiednie funkcje dostępowe ustawZ(), pobierzZ() , 

własny konstruktor bezparametrowy i parametrowy. 

Zadanie.5. Bazując na klasie CData  (zdefiniowanej w trakcie rozwiązywania zadania nr 1) 

zdefiniować z wykorzystaniem dziedziczenia klasę CDataZKontrola  — w tej klasie należy dokonać 

redefinicji funkcji ustawiających wartości pól, tak by kontrolowały one poprawność wartości 

przekazywanych parametrów (roku, miesiąca, dnia). 

Zadanie.6. Bazując na klasie CCzas (zdefiniowanej w trakcie rozwiązywania zadania nr 2) 

zdefiniować z wykorzystaniem dziedziczenia klasę CCzasZKontrola — w tej klasie należy dokonać 

redefinicji funkcji ustawiających wartości pól, tak by kontrolowały one poprawność wartości 

przekazywanych parametrów (godziny, minuty, sekundy). 

Zadanie.7. Zdefiniować klasy reprezentujące płaskie figury geometryczne CKwadrat, 

CProstokat, CKolo, CTrapez . Klasy powinny posiadać pola przechowujące informacje 

niezbędne do obliczenia pól tych figur. Pola powinny być prywatne, dostęp do nich powinien być 

zapewniany przez odpowiednie metody pobierania i ustawiania wartości. Klasy powinny posiadać 

konstruktor bezparametrowy oraz ogólny, zapewniające inicjalizacje wszystkich pól. Obliczenie pola 

danej figury powinna realizować odpowiednia funkcja składowa o nazwie obliczPole()  — 

wyznaczona wartość pola powinna być jej rezultatem. 



 

Zadanie.8. Bazując na klasach opisu figur płaskich zdefiniowanych w zadaniu nr 7), zdefiniować ich 

klasy pochodne, reprezentujące bryły: CSzescian  (pochodna klasy reprezentującej kwadrat), 

CProstopadloscian  (pochodna klasy reprezentującej prostokąt), CKula  (pochodna klasy 

reprezentującej koło), CGraniastosłup o podstawie trapezu (pochodna klasy reprezentującej 

trapez). W klasach pochodnych należy dodać wszelkie informacje konieczne dla obliczenia pól tych 

brył, oraz należy przedefiniować funkcje składowe obliczania pola (funkcje oblicz pole każdej z klas 

reprezentujących figurę płaska), tak by wyznaczały właściwe pola brył. 


