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PROGRAMOWANIE W JĘZYKU SCALA 

Moduł 3: Programowanie Funkcyjne 

Ćwiczenie 1: Funkcje wyższych rzędów 

Treść: 

Zdefiniuj funkcję calculate, która wykonuje proste obliczenia. Parametrami funkcji powinny 

byd dwie liczby typu double oraz funkcja wykonująca daną operację (dodawanie, mnożenie). 

Zdefiniuj także funkcje dodawania i mnożenia przyjmujące jako parametry dwie liczby typu 

Double. Wyświetl na ekranie wynik działania funkcji calculate dla dodawania i mnożenia. 

Instrukcja rozwiązania: 

1. Zdefiniuj funkcję calculate przyjmująca jako parametry dwie liczby typu 
Double i funkcję, która również przyjmuje dwa parametry Double oraz zwraca 
Double. 

2. Zdefiniuj funkcje obliczające multiply i sum (obie przyjmują dwa parametry 
Double i zwracają Double) 

3. Wywołaj funkcję calculate podając jako parametry liczby rzeczywiste oraz 
funckję liczącą 

 

Rozwiązanie: 
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scala> def calculate(a:Double, b:Double, func: (Double, 

Double) => Double):Double = { 

     | func(a,b) 

     | } 

calculate: (a: Double, b: Double, func: (Double, Double) => 

Double)Double 

 

scala> def sum(a:Double, b:Double) = a + b 

sum: (a: Double, b: Double)Double 

 

scala> def multiply(a:Double, b:Double) = a * b 

multiply: (a: Double, b: Double)Double 

 

scala> println(calculate(2,1,sum)) 

3.0 

 

scala> println(calculate(2,4,multiply)) 

8.0 
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Ćwiczenie 2: Zastosowanie list 

Treść: 

Zdefiniuj case klasę Car z polami name, year, price. Zdefiniuj listę elementów typu Car oraz 

wypełnij ją pięcioma elementami. Za pomocą operacji na listach, wyświetl na ekranie: 

wszystkie nazwy samochodów, łączną cenę samochodów, nazwy i roczniki samochodów, 

które są starsze niż 5 lat. 

Instrukcja rozwiązania: 

1. Zdefiniuj case klasę Car. 

2. Zdefiniuj listę elementów typu Car wypełniając ją danymi. 

3. Użyj odpowiednich operacji na zdefiniowanej liście oraz println, aby wyświetlid 
odpowiednie dane na ekranie. 

Rozwiązanie: 

 

 

scala> val list = List(Car("opel", 2009, 40000), 

Car("ford", 2003, 20300), Car("honda", 1999, 6500), 

Car("mercedes", 2006, 35000), Car("skoda", 2011, 80000)) 

list: List[Car] = List(Car(opel,2009,40000.0), 

Car(ford,2003,20300.0), Car(honda,1999,6500.0), 

Car(mercedes,2006,35000.0), Car(skoda,2011,80000.0)) 

scala> list.foreach(car => println(car.name)) 

opel 

ford 

honda 

mercedes 

skoda 

 

scala> list.map(_.price).reduce(_ + _) 

res9: Double = 181800.0 

 

scala> list.filter(_.year < 2007).foreach(car => 

println(car.name + " " + car.year)) 

ford 2003 

honda 1999 

mercedes 2006 
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Ćwiczenie 3: Pattern Matching 

Treść: 

Zdefiniuj abstrakcyjną klasę Car oraz dziedziczące po niej case klasy Honda i Ford z polami 

year i price. Zdefiniuj funckje: isHonda – przyjmującą parametr typu Car i zwracający true, 

jeśli jest typu Honda, isOlderThan – przyjmującą parametr typu Car oraz Int, zwracający true 

jeżeli samochód jest starszy niż podany jako parametr rok. Stwórz kilka przykładowych 

obiektów i wykorzystaj je w zdefiniowanych funkcjach. Wyniki wyświetl na ekranie. 

Instrukcja rozwiązania: 

1. Zdefiniuj klasę abstrakcyjną Car i pochodne case klasy Honda oraz Ford. 

2. Zdefiniuj wymagane funkcje wykorzystując pattern matching. 

3. Stwórz kilka przykładowych obiektów klas Honda i Ford. 

4. Użyj funkcji wykorzystując stworzone obiekty wyświetlając wyniki za pomocą 
println. 

Rozwiązanie: 
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scala> abstract class Car 

defined class Car 

scala> case class Honda(year:Int, price:Double) extends Car 

defined class Honda 

scala> case class Ford(year:Int, price:Double) extends Car 

defined class Ford 

scala> def isHonda(car:Car) = car match { 

     | case c:Honda => true 

     | case _ => false 

     | } 

isHonda: (car: Car)Boolean 

scala> def isOlderThan(car:Car, year:Int) = car match { 

     | case Honda(y, _) if (y < year) => true 

     | case Ford(y, _) if (y < year) => true 

     | case _ => false 

     | } 

isOlderThan: (car: Car, year: Int)Boolean 

 

scala> val mustang = Ford(1999, 12312) 

mustang: Ford = Ford(1999,12312.0) 

scala> val civic = Honda(2011, 70000) 

civic: Honda = Honda(2011,70000.0) 

scala> val accord = Honda(1995, 4000) 

accord: Honda = Honda(1995,4000.0) 

scala> println(isHonda(accord)) 

true 

scala> println(isHonda(mustang)) 

false 

scala> println(isOlderThan(mustang, 2000)) 

true 

scala> println(isOlderThan(civic, 2012)) 

true 

scala> println(isOlderThan(accord, 1990)) 

false 

 


