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• Podstawowym elementem programowania 
obiektowego jest klasa 

• Klasa zawiera 

Zmienne 
właściwości

Funkcje 
metody 

Klasa



Definiowanie klasy 
• Do definiowania klasy służy polecenie class

class nazwa_klasy {
//definicja (składowa)  klasy 
}
Po słowie kluczowym class podajemy nazwę klasy .

Zaś pomiędzy nawiasami  umieszczamy składowe klasy. Składowymi klasy 
są:

• stałe
• właściwości (nazwane także polami zmiennymi klasy)
• metody

Nazwa klasy może zawierad litery (w tym polskie znaki), cyfry oraz znaki 
podkreślenia, ale nie może zaczynad się od cyfry. Jako nazwy klasy nie można używad 
słów kluczowych php

Kolejnośd definicji klasy może byd dowolna, warto jednak stosowad przyjętą 
konwencję najpierw stałe potem zmienne i na koocu metody 



Właściwości oraz metody klasy poprzedzamy specyfikatorem 

dostępu. Dostępnymi specyfikatorami są:

• private

• public

• procected

private public Procected

Składowe klasy są 
widoczne tylko 
wewnątrz metod danej 
klasy 

Składowe klasy są 
widoczne wszędzie 
zarówno w metodach 
klasy jak i na zewnątrz

Składowe chronione
dostępne są w danej 
klasie jak i jej potomkach 



//utwórzmy klasę osoba zawierającą 2 prywatne 
właściwości imię i nazwisko 2 publiczne właściwości 
wiek oraz płed

class Osoba {

private $nazwisko;
private $imie;
public $plec ='kobieta';
public $wiek =16;

}
//wartościami pól właściwości i mogą byd stałe public 
$plec ='kobieta'; public $wiek =16;nie mogą byd 
wyrażenia np. $wiek = 3*16;



Definiujemy metody 

• Definicja metody nie różni się od definicji funkcji. Należy
pamiętad, że -podobnie jak zwykłe funkcje metody nie
mogą byd przeładowywane. Innymi słowy nazwy metod w
obrębie klasy musza byd unikalne.
W przypadku metod specyfikator dostępu może byd
pomięty

class Osoba {
…….
function setImie($i) {

$this->imie = $i;
}

}



Czym różni się klasa od obiektu 

• Aby zrozumied różnicę pomiędzy klasą a obiektem,
możemy spojrzed na te dwa pojęcia np.

• Mamy dajmy na to osobę. Osoby są różne, mają różny
kolor włosów, wysokośd, imiona, wiek, płed itd.

• Taka właśnie osoba jest klasą - wiemy jakie ma cechy-
parametry, lecz nie znamy ich wartości.

• Spośród wielu osób wybieramy sobie jedną, Chcemy by
taka osoba przykładowo była kobietą o kolorze włosów
czarnych. Ta właśnie osoba jest obiektem - posiada
nadane jakieś wartości i możemy wykonywad na nim
dalsze operacje.



Obiekt jest pojedynczym egzemplarzem klasy

Klasa definiuje

zbiór obiektów

Obiekty-> 
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Definiujemy obiekt 

• Obiekt jest zmienną. Obiekt tworzymy nieco inaczej niż 
zmienne. W przypadku zmiennej wystarczyła instrukcja 
przypisania $imie=‘Jan’;

• W przypadku obiektów stosujemy operator new, po którym 

podajemy nazwę klasy  
• My utworzyliśmy klasę Osoba, więc obiekt przyjmie postad

$tmp = new Osoba; 

$o jest instancją czy egzemplarzem klasy osoba 



• Do składowych obiektu odwołujemy się za 
pomocą operatora -> 

• Jeśli klasa Osoba ma pola $wiek, $plec oraz 
metody setImie(); to po utworzeniu obiektu 
$tmp możemy przypisad wartości do tych pół i 
wywoład metody 

$tmp = new Osoba;

$tmp->wiek=45;

$tmp ->setImie(‘Jan’);

• W ten sposób uzyskujemy dostęp do 
właściwości oraz metod publicznych . Dostęp 
do składowych prywatnych jest niemożliwy 



$this – odwołania do zmiennych składowych 

• $this nazwana jest pseudozmienną
• Dzięki niej możemy wewnątrz metody setImie operowad 

dowolnymi składowymi zarówno metodami jak i polami 
• $this reprezentuje obiekt w zasięgu którego został 

wywołany. Dzięki temu klasa nie musi znad swojej nazwy, 
aby jej metody mogły odwoływad się do wewnętrznych 
zmiennych składowych swojej klasy 

public function setImie($i){
• $this->imie=$i;
• $this->wiek=16;
• $this ->print();
}



Konstruktor 

• Po utworzeniu obiektu jego właściwości nie 
zawierają i nie zwracają żadnych wartości . 

• Jeśli mamy sytuację, że po utworzeniu obiektu 
właściwości powinny mied ustalone wartości , 
to można zastosowad specjalny mechanizm 
nazwany konstruktorem 

• Głównym zadaniem konstruktora jest 
inicjalizacja właściwości obiektu 



Definiowanie konstruktora 

• Polega na utworzeniu w kodzie klasy metody o nazwie 

_construct, w postaci:

Function _construct(){

//treśd konstruktora

}

//składowe klasy 

Konstruktor wywoływany jest automatycznie 
po utworzeniu obiektu klasy 



Destruktor 

• Jest przeciwieostwem konstruktora . 
• Jest to specjalna metoda każdej klasy, wywoływana gdy 

obiekt jest usuwany  pamięci.
• Definiowanie polega na utworzeniu w  kodzie 

klasy/metody o nazwie destruct
class nazwa_klasy {

function desctruct {
//treśd destruktora 
}

Składowe klasy 
}



Dziedziczenie

• Dziedziczenie w php jest realizowane przez 
dodanie w definicji nowej klasy opartej na 
słowie extends

class klasa_potomna extends klasa_bazowa


