
W pewnym trójboju zawodnicy startują w trzech konkurencjach. Dla każdej konkurencji mierzy się czas, który 

jest zapisywany. Liczba zawodników jest zmienna. Zdefiniuj klasę Zawody, przechowującą dla każdego 

zawodnika czasy uzyskane w każdej z trzech konkurencji. Czasy mają być przechowywane w chronionej, 

dwuwymiarowej tablicy liczb rzeczywistych (double). Wiersze opowiadają zawodnikom, kolumny 

odpowiadają czasom. Założenie: numeracja zawodników oraz czasów startuje od 1. Tablica ma posiadać 

czwartą kolumnę, w której – dla każdego zawodnika -- będą przechowywane łączne czasy z wszystkich 

konkurencji. Proszę zdefiniować: 

 Konstruktor Zawody( int lbZawodników ), parametr lbZawodników określa ile wierszy ma mieć 

tablica, konstruktor tworzy tablicę oraz wypełnia wszystkie jej elementy wartością 0. 

 Funkcję składową boolean wstawCzas(int nrZawodnika, int nrKonkurencji, double czas) 

wstawiającą czas do elementu tablicy odpowiadającego zawodnikowi o numerze przekazanym 

parametrem nrZawodnika, parametr nrKonkurencji określa której konkurencji ten czas dotyczy. 

Rezultatem funkcji ma być wartość true, jeżeli wstawienie się powiodło, false w przeciwnym 

przypadku (nieprawidłowe wartości parametrów). 

 Funkcję składową double pobierzCzas( int nrZawodnika, int nrKonkurencji ) pobierającą 

czas z elementu tablicy odpowiadającego zawodnikowi o numerze przekazanym parametrem 

nrZawodnika, parametr nrKonkurencji określa o którą konkurencję chodzi. Rezultatem funkcji ma 

być odpowiedni czas lub -1 gdy przekazane parametry są nieprawidłowe. Funkcja ma pozwalać 

również na pobieranie czasów w czwartej kolumny, zawierającej łączne czasy. 

 Funkcję składową void wyznaczLaczneCzasy() wstawiającą do czwartej kolumny łączny czas dla 

każdego zawodnika. Dla każdego zawodnika (wiersza) czas ten jest sumą czasów z trzech pierwszych 

kolumn. 

0 12.5 11 22 45.5 

1 11 12.6 33 56.6 

2 18 23 47 88 

 

 Funkcję składową void zapiszDoPlikuTekstowego( String nazwaPliku ) zapisującą czasy z 

tablicy do pliku tekstowego o nazwie przekazanej parametrem nazwaPliku. Pierwsza linia pliku ma 

zawierać liczbę zawodników, kolejne linie trójki liczb, określające czasy każdego z zawodników — 

jedna linia jeden zawodnik. Czwarta kolumna jest pomijana. Przykładowy dla trzech zawodników: 

Tablica:  Plik: 

0 12.5 11 22 45.5 

1 11 12.6 33 56.6 

2 18 23 47 88 
 

 

 

3 

12.5 11 22 

11 12.6 33 

18 23 44 

 

Zdefiniuj klasę WynikiZawodów, będącą klasą pochodną klasy Zawody (dziedziczenie). Klasa ta rozszerza 

możliwości klasy Zawody tylko o jeden element — funkcję składową int najlepszyZawodnik(), której 

rezultatem jest numer zawodnika, który osiągnął najlepszy wynik — suma czasów uzyskanych we wszystkich 

konkurencjach jest największa. Należy pamiętać o zdefiniowaniu odpowiedniego konstruktora. 


