
Podstawowe elementy GUI - zadania



LIVE 
DEMO



 Proszę stworzyć prostą 
aplikację do obliczania 
pól figur 
geometrycznych.



 By dodać obrazy do 
folderu drawable, 
kliknij na nim prawym 
przyciskiem myszy i 
wybierz opcję Show in 
Explorer.

 Przekopiuj obrazy do 
otwartego folderu 
drawable.



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<TableLayout

android:layout_width="fill_parent"

android:layout_height="fill_parent"

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

<TableRow>

<ImageView

android:id="@+id/img"

android:layout_width="50dp"

android:layout_height="50dp"

android:src="@drawable/square"

/>

<TextView

android:id="@+id/textView1"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:text="Square area"

android:layout_marginLeft="20dp"

android:layout_marginTop="5dp"

android:textSize="20dp"

/>

</TableRow>

</TableLayout>



Stwórz 
nową 
aktywność 
wybierając 
właściwą 
opcję z 
menu 
kontekstow
ego.



 Nadaj 
nową 
nazwę 
aktywnoś
ci i kliknij 
finish.



package pl.tomaszx.geometry;

import android.content.Intent;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

TextView t1;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

t1 = (TextView)findViewById(R.id.textView1);

View.OnClickListener listener = new View.OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View v) {

Intent i = new Intent(getApplicationContext(), SquareActivity.class);

startActivity(i);

}

};

t1.setOnClickListener(listener);

}

}



 Dodaj kilka komponentów 
(widżetów) do Square
Activity by odtworzyć widok 
pokazany po lewej stronie.

 Używane komponenty to:
◦ TextView

◦ EditText

◦ Button





package pl.tomaszx.geometry;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.TextView;

public class SquareActivity extends AppCompatActivity {

Button calculate;

TextView result;

EditText side;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_square);

calculate = (Button) findViewById(R.id.button1);

side = (EditText) findViewById(R.id.editText1);

result = (TextView) findViewById(R.id.textView1);

calculate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View v) {

result.setText((Double.parseDouble(side.getText().toString())

* Double.parseDouble(side.getText().toString())) + "");

}

});

}

}



 Napisz następujące aplikacje, korzystając z 
podstawowych elementów GUI (Button, 
TextView, RadioButton):
◦ Do symulowania latarki (poprzez zmianę koloru 

tła całej aktywności na jeden z 4 kolorów).

◦ Do konwersji temperatury między Celsjuszem a 
Kelwinem i Fahrenheitem.

◦ Do obliczania średniego spalania paliwa na 100 
km wraz z jego kosztem.



Pamiętać o dodaniu implements OnClickListener



 Hierarchia komunikatów:
◦ Log.v(String, String) - verbose
◦ Log.d(String, String) - debug
◦ Log.i(String, String) - information
◦ Log.w(String, String) - warning
◦ Log.e(String, String) - error



 Napisz następujące aplikacje:
◦ Grę „Zgadnij moją liczbę”. Program losuje liczbę z 

zakresu – 2000 do 2000 a zadaniem użytkownika 
jest ją zgadnąć (na podstawie podpowiedzi „za 
dużo”, „za mało”). Program wyświetla ponadto 
liczbę prób.

◦ Program wyliczający pierwiastki równania 
kwadratowego.

 Zabezpiecz swoje aplikacje korzystając z:
◦ http://developer.android.com/reference/android/te

xt/TextUtils.html (metoda isEmpty)
◦ Integer.parseInt oraz inne metody z Javy

http://developer.android.com/reference/android/text/TextUtils.html


 Napisz aplikację obliczającą współczynnik BMI.

 Liczy się go ze wzoru: 

𝐵𝑀𝐼 =
𝑤𝑎𝑔𝑎

𝑤𝑧𝑟𝑜𝑠𝑡2
[
𝑘𝑔

𝑚2
]

Przykładowo, dla wagi 80 kg i wzrostu 1,76 m 
wychodzi:

𝐵𝑀𝐼 =
80

1,762
=

80

3,0976
= 25,82

 Po kliknięciu na przycisk „Oblicz” wyświetl wynik 
użytkownikowi. Zadbaj o odpowiednie typy pól 
wejściowych (number). W zależności od wyniku, 
zmieniaj kolor tła i/lub czcionkę.



 Napisz prosty kalkulator dodający dwie 
liczby. I zamieniający je na postać dwójkową, 
ósemkową, szesnastkową.

 Dla chętnych – przelicznik na dowolną 
podstawę liczenia


