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PROGRAMOWANIE W JĘZYKU SCALA 

Moduł 5: Traits oraz niejawne konwersje 

Ćwiczenie 1: Traits 

Treść: 

 

 

Instrukcja rozwiązania: 

1. Zdefiniuj trait Adder z funkcją add przyjmującą dwa parametry typu Int, 
zwracającą wynik dodawania tych parametrów. 

2. Zdefiniuj trait Multiplier z funckją multiply przyjmującą dwa parametry typu 
Int, zwracającą wynik mnożenia tych parametrów 

3. Zdefiniuj klasę Calculator, która dziedziczy po obu traitach i stwórz jej obiekt. 

4. Zdefiniuj obiekt CalcObj, którzy dziedziczy po obu traitach. 

5. Użyj funkcji add i multiply na stworzonych obiektach. 

Rozwiązanie: 
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scala> trait Adder { 

     | def add(a:Int, b:Int) = a + b 

     | } 

defined trait Adder 

scala> trait Multiplier { 

     | def multiply(a:Int, b:Int) = a * b 

     | } 

defined trait Multiplier 

scala> class Calculator extends Adder with Multiplier 

defined class Calculator 

scala> object CalcObj extends Adder with Multiplier 

defined module CalcObj 

scala> val calc = new Calculator 

calc: Calculator = Calculator@4ffb06c9 

scala> calc.add(1,2) 

res0: Int = 3 

scala> calc.multiply(2,3) 

res1: Int = 6 

scala> CalcObj.add(2,3) 

res3: Int = 5 

scala> CalcObj.multiply(3,3) 

res4: Int = 9 
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Ćwiczenie 2: Modyfikacje stosowe 

Treść: 

Zdefiniuj trait Description, zawierający funkcję whoAmI, wypisującą na ekran „I am a car”. 

Następnie zdefiniuj traity Vehicle, Red oraz Sport, dziedziczące po Description dodając w 

funkcji whoAmI odpowiednio napisy „I am a vehicle”, „my color is red”, „I am a sport car”. 

Zdefiniuj także klasę Car dziedziczącą po Vehicle, Red oraz Sport. Wywołanie funkcji whoAmI 

powinno wypisad: „I am a vechicle I am a car I am sport car my color is red”. Zmiana 

kolejności dziedziczenia po traitach Red i Sport powinna zmienid kolejnośd wypisania 

ostatnich dwóch zdao. 

 

Instrukcja rozwiązania: 

1. Zdefiniuj trait Description i funkcję whoAmI wypisującą (print) zdanie „I am a 
car” 

2. Zdefiniuj trait Vehicle, dziedziczący po Description i używając abstract override 
nadpisz funkcję whoAmI, tak aby przed wywołaniem funkcji z traita bazowego 
wypisała „I am a vehicle ”. 

3. Zdefiniuj trait Red dziedziczący po Description i podobnie nadpisz whoAmI, z 
tym że napis „ my color is red” powinien byd wypisany po wywołaniu funckji z traita 
bazowego. 

4. W podobny sposób zdefiniuj trait Sport wypisujący „ I am a sport car” 

5. Zdefiniuj klasę Car dziedziczącą kolejno po Vehicle, Red oraz Sport, stwórz 
obiekt tej klasy i wywołaj na nim funkcję whoAmI. 

6. Powtórz czynnośd z poprzedniego punktu zamieniając kolejnośd traitów Sport 
i Red. 
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Rozwiązanie: 

 

 

scala> trait Description {  def whoAmI = print("I am a 

Car") } 

defined trait Description 

scala> trait Vehicle extends Description { 

     | abstract override def whoAmI = { 

     | print("I am a vehicle ") 

     | super.whoAmI 

     | } 

     | } 

defined trait Vechicle 

scala> trait Red extends Description { 

     | abstract override def whoAmI = { 

     | super.whoAmI 

     | print(" my color is red") 

     | } 

     | } 

defined trait Red 

scala> trait Sport extends Description { 

     | abstract override def whoAmI = { 

     | super.whoAmI 

     | print("a sport Car") 

     | } 

     | } 

defined trait Sport 
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scala> class Car extends Vehicle with Red with Sport 

defined class Car 

scala> val car = new Car 

car: Car = Car@2f22e89e 

scala> car.whoAmI 

I am a vehicle 

I am a Car 

my color is red 

a sport Car 

scala> class Car extends Vehicle with Sport with Red 

defined class Car 

scala> val car = new Car 

car: Car = Car@3ca76306 

scala> car.whoAmI 

I am a vehicle 

I am a Car 

a sport Car 

my color is red 
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Ćwiczenie 3: Niejawne konwersje 

Treść: 

Zdefiniuj niejawną konwersję typu Boolean na String zwracającą wartośd „prawda” dla true 

oraz „fałsz” dla false. Zdefiniuj także funkcję przyjmującą wartośd String i wyświetlającą ją na 

ekranie. 

Instrukcja rozwiązania: 

1. Zdefiniuj niejawną konwersję typu Boolean na String zwracającą wartośd 
„prawda” dla true oraz „fałsz” dla false. 

2. Zdefiniuj funkcję przyjmującą wartośd typu String i wypisującą tę wartośd na 
ekranie. 

3. Użyj funkcji podając jako parametr wartośd typu Boolean 

Rozwiązanie: 

 

 

 

 

scala> implicit def bool2String(value:Boolean):String = if 

(value) "prawda" else "fałsz" 

bool2String: (value: Boolean)String 

scala> def printFunc(value:String) = println(value) 

printFunc: (value: String)Unit 

 

scala> printFunc(true) 

prawda 

 

scala> printFunc(false) 

fałsz 

 


