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Języki Programowania
a oratoria nr

wersja .

Temat: Try raficzny i o słu a zdarze ( ).

Zadanie 1.
Działanie programu: 1. Wy wietlenie okna zawieraj ce o

– ole tekstowe do w rowadzania licz
– rzewijaln ole z list aktualnie w rowadzonych licz
– wykres kołowy składaj cy si z r żnokolorowych wycink w, z kt rych każdy ro

centowo od owiada wielko ci kolejnej licz y z listy
– rzyciski Dodaj, Usuń i Edytuj służ ce do modyfikacji listy licz .

2. aci ni cie rzycisku Dodaj dodaje licz z ola tekstowe o i aktualizuje wykres.
3. aci ni cie rzycisku Usuń usunwa licz wskazan na li cie i aktualizuje wykres.
4. aci ni cie rzycisku Edytuj zmienia licz wskazan na li cie na licz z ola teksto

we o i aktualizuje wykres.
Wymagania: Pro ram ma działa w try ie raficznym, wykorzystuj cym klasy AWT lu Swing.

ziałanie ro ramu ma wykorzystywa o słu zdarze i wyj tk w.
ktualizacja wykresu nie może owodowa zmiany kolor w wycink w koła.

Zadanie 2.
Działanie programu: 1. Wy wietlenie okna zawieraj ce o

– l tekstowych do w rowadzania licz
– l wy oru ⊠ skojarzonych z tymi olami tekstowymi
– wykres słu kowy składaj cy si z r żnokolorowych słu k w dla tych licz z l

tekstowych, kt rych ole wy oru jest zaznaczone.
2. aznaczenie ola wy oru rzy danej licz ie dodaje od owiadaj cy jej słu ek do wy

kresu i rzeskalowuje wykres.
3. dznaczenie ola wy oru rzy danej licz ie usuwa od owiadaj cy jej słu ek z wykresu

i rzeskalowuje wykres.
4. miana licz y w olu tekstowym, kt re o ole wy oru jest zaznaczone, aktualizuje jej

słu ek na wykresie i rzeskalowuje wykres.
5. Przeskalowanie wykresu ole a na

– dostosowaniu wysoko ci najwyższe o słu ka do wysoko ci wykresu i ro orcjonal
nie wysoko ci ozostałych słu k w

– dostosowaniu szeroko ci słu k w, szeroko ci odst wmi dzy słu kami i ołożenia
słu k w do licz y wy wietlanych słu k w i szeroko ci wykresu.

Wymagania: Pro ram ma działa w try ie raficznym, wykorzystuj cym klasy AWT lu Swing.
ziałanie ro ramu ma wykorzystywa o słu zdarze i wyj tk w.
ktualizacja wykresu nie może owodowa zmiany kolor w słu k w.

Pocz tkowo żadne ole wy oru nie jest zaznaczone, wi c na wykresie nie ma żadnych słu k w.
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