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Bevezetés 

A Vizuális Programozás kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a grafikus felületű 
alkalmazások Java nyelven történő készítésének metodikájával. Általánosan elmondható, hogy 
egy grafikus felületű alkalmazás az adatok tárolását és kapcsolatait leíró adatszerkezetből, a 
felhasználói interakciókat kezelő felhasználói felületből, valamint az adatszerkezet és a 
felhasználói felület összekapcsolását végző kontrollerből áll. A szoftverfejlesztő képzésben 
általános tudásanyagnak kell tekinteni a kurzus anyagát, mely épít az Objektumorientált 
programozás kurzus anyagára. 

A kurzus oktatása során párhuzamosan ismerkednek meg a hallgatók a szükséges elméleti és 
gyakorlati tudásanyaggal, az elhangzott elméleti témakörök minden esetben gyakorlati 
feladatokkal vannak prezentálva. A félév során mindkét ismeretanyag számonkérésre kerül: az 
elméleti témakörökből a legfontosabb fogalmak, míg gyakorlati esetben előre kiadott 
feladatokat, valamint a gyakorlati anyaghoz kapcsolódó, de ismeretlen programkiírásokat is 
képesnek kell lennie megvalósítani a hallgatónak. 

A kurzushoz szükséges, főleg gyakorlati tananyag digitálisan megosztásra kerül a résztvevőkkel 
CooSpace-en keresztül is, ami azonban nem elegendő a kurzus teljesítéséhez. Az órai feladatok 
követése és a megoldásukban való részvétel, valamint a kiadott gyakorló feladatok megoldása és 
a rendszeres gyakorlás kritikus részei a tantárgy teljesítésének. Gyakorlati rutin nélkül nehezen 
teljesíthető a számonkérés. 

A kurzus ismeretanyaga átfedésben van Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és 
programozás c. könyvével, aminek tanulmányozása ajánlott a kurzus hallgatóinak számára. 
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1. A tantárgy leírása 

A tantárgy megnevezése: 
Vizuális Programozás 

A tantárgy kódja: 
SZAKKR4 

A tantárgy kredit-értéke: 2 
A tantárgy teljesítési formája: gyakorlati jegy 
A tantárgy típusa: szeminárium 
A tantárgy jellege:  
A tantárgy oktatásának ajánlott féléve: 3. 
A tantárgy meghirdetésének gya- 
korisága: 

évente 

A tantárgy óraszáma: 
- kontakt: 
- egyéni: 

2 kontakt óra 
2 óra egyéni munka 

A tantárgy heti óraszáma: 2 
A tantárgy oktatásának nyelve: magyar 
A tantárgyat meghirdető tanszék/ 
szakcsoport: 

Informatika Alkalmazásai Tanszék 

A tantárgy felelőse és elérhetősége: Békési József 

A tantárgyelem oktatója és elérhetősége: bekesi@jgypk.u-szeged.hu 

 

1.1. Tantárgy tanításának célja 

A kurzus folyamán a hallgató elsajátítja a vizuális programozás fontosabb elemeit és 
témaköreit. A feladatok gyakorlati megvalósítása a Java programozási nyelv segítségével 
történik, a NetBeans fejlesztői környezeten belül. A hallgató képes lesz a megoldandó 
feladathoz szükséges összetett felhasználói felületek és a hozzátartozó adatszerkezet 
megtervezésére, létrehozására, és egy ezeken alapuló program elkészítésére. 
 

1.2. A tantárgy tanulási eredményei 
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 
hozzájárul:  
A tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási eredmények: 

Tudás Képesség Attitűd Autonómia/felelősség 

Ismeri a legfontosabb 
vezérlőszerkezeteket, 
így a szelekciókat és az 
iterációkat. 

Szelekciós és iterációs 
utasításokat alkalmaz az 
elkészített kódban. 

Törekszik a szelekciók 
és iterációk pontos 
megvalósítására. 

Képes önállóan 
szelekciós és iterációs 
utasítások használatára. 

Ismeri a metódusokat, a 
metódusok felépítését, 
azok lokális változóinak 

Rekurzív metódusokat 
alkalmaz. 

Igyekszik a rekurzív 
metódusok pontos 
használatára. 

Betartja a rekurzív 
metódushívás szabályait. 
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szerepét, valamint a 
rekurziót. 
Legyen tisztában az 
osztályok, valamint az 
objektumok 
használatával, 
készítésével.  

Egyszerűbb osztályokat 
és objektumokat készít, 
objektumokat deklarál. 

Törekszik az 
objektumok és az 
osztályok precíz 
használatára. 

A példatár segítségével 
önállóan ellenőrzi a 
munkáját. 

Ismeri a grafikus felület 
fogalmát, felépítését, 
valamint a fontosabb 
vezérlő elemek 
használatát. 

Vezérlő elemek 
használatával grafikus 
felhasználói felületeket 
hoz létre. 

Nyitott különböző 
igényeknek megfelelő 
felhasználói felületek 
létrehozására. 

Önállóan megtalálja 
és javítja a program 
hibáit. 

Ismeri az 
eseményvezértelt 
programfejlesztés 
fogalmát lépéseit. 

Fejlesztőrendszerben a 
vezérlő elemekhez 
eseménykezelő 
metódusokat készít.  

Elkötelezett az esemény 
vezérelt programozási 
irányában.   

Önállóan rendeli hozzá a 
vezérlőelemekhez az 
eseménykezelő 
metódusokat, ezek 
tartalmát pontosan 
kódolja. 

Tisztában van a 
rétegzett 
alkalmazásfejlesztés 
módszereivel.  

Az alkalmazásfejlesztés 
során megérti és 
használja a mások által 
fejlesztett API-kat.  

Törekszik a megfelelő 
API kiválasztására és 
használatára. 
. 

Önállóan meghatározza, 
hogy az 
alkalmazásfejlesztés 
során milyen külső API-
kat használ.  

 

1.3. A tantárgy tanulmányi előfeltétele(i), párhuzamossága(i) 

Előfeltétel(ek): Objektumorientált programozás 
Párhuzamosság(ok): nincs 

1.4. A tantárgy tananyagtartalma (főbb témakörök) – tematikus egységek 

• NetBeans környezet használata 
• Az awt és swing osztályhierarchia 
• Felhasználói interfész felépítése, komponensek és azok tulajdonosi hierarchiája. 

o A JComponent osztály, Container osztály, Window osztály, JFrame osztály 
• A grafikus koordinátarendszer, színek, betűk  
• Elrendezésmenedzserek tulajdonságai 

o FlowLayout, GridLayout, BorderLayout, JPanel 
• Swing komponensek, konstansok, címke, gombok 
• Jelölőmező, rádiógomb, kombinált lista 
• Szövegmező, lista, görgetősáv, ablak,  
• Eseményvezérelt programozás, eseményosztályok 

o Alacsony és magas szintű események, eseménydelegációs modell, 
eseményadapterek 

• Grafika, rajzolás, graphics osztály  
• Menüsor, dialógusablak, időzítő 
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1.5. A tananyagtartalom feldolgozásának időterv 

Kontaktóra Egyéni óra 

Hét Óra Tartalom Óra Tartalom 
1 2 NetBeans környezet használata 2 A NetBeans fejlesztő környezet telepítése, grafikus felületű 

projekt létrehozása. 
2 2 Az awt és swing osztályhierarchia  Az awt és swing osztályhierarchia összehasonlítása 

3 2 Felhasználói interfész felépítése, komponensek és azok 
tulajdonosi hierarchiája; 
A JComponent osztály, Container osztály, Window osztály, 
JFrame osztály 

2 A JFrame osztály használata 

4 2 A grafikus koordinátarendszer, színek, betűk 2 Grafikus koordinátarendszer megismerése, színek és betűk 
használata 

5 2 Elrendezésmenedzserek tulajdonságai, 
FlowLayout, GridLayout, BorderLayout, JPanel 

2 Különböző elrendezések és elrendezés menedzserek 
ismertetése 

6 2 Swing komponensek, konstansok, címke, gombok 2 Swing komponensek, konstansok, címke, gombok használata 

7 2 Jelölőmező, rádiógomb, kombinált lista 2 Jelölőmező, rádiógomb, kombinált lista használata 

8 2 Szövegmező, lista, görgetősáv, ablak 2 Szövegmező, lista, görgetősáv, ablak használata 

9 2 Eseményvezérelt programozás, eseményosztályok, Alacsony 
és magas szintű események, eseménydelegációs modell, 
eseményadapterek 

2 Események kezelése szövegmezők és nyomógombok 
használatakor 

10 2 Grafika, rajzolás, graphics osztály 2 A Graphics2D használata. 

11 2 Menüsor, dialógusablak 2 Dialógusablakok létrehozása, Menüsor létrehozása 

12 2 Időzítő 2 Időzítő események használata grafikus felületen 
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1.6. Az adott tudáselemek átadását illetve elsajátítását segítő 
munkaformák 

A hallgató kétféle módon találkozik a tárgyhoz kapcsolódó tananyaggal: kontaktóra 
keretében, illetve otthoni gyakorlás során. Kontaktóra folyamán az oktatóval közösen 
történik a tananyag feldolgozása, míg az otthoni gyakorlást a hallgató önállóan végzi. 

1.7. Az adott tudáselemek átadását illetve elsajátítását segítő 
munkamódszerek 

Az oktató minden óra elején ismerteti az adott témakört, illetve a hozzá tartozó fontosabb 
fogalmakat. Ezt követően egy példán keresztül szemlélteti ezen tudás gyakorlatba való 
átültetését, amelynek megvalósítását lépésről-lépésre, a hallgatókkal közösen végzi. A 
feladat megvalósítása során a hallgatóknak lehetőségük van kérdések feltételére a 
tananyag részeit illetően. 
Minden tanórához kapcsolódóan gyakorló feladatok kerülnek kiosztásra, melyek 
megvalósítását a hallgatók otthon, önálló munkaként végzik. Az esetlegesen felmerülő 
kérdésekkel kapcsolatban itt is lehetőség van az oktatóval való egyeztetésre, konzultációs 
óra keretében. 

1.8. Évközi tanulmányi követelmények 

A félév során a kontaktórákról két alkalom esetében engedélyezett a hiányzás, kihagyott 
óra pótlására vagy kiváltására nincs lehetőség. A zárthelyi dolgozatok időpontjában 
mindenképpen kötelező a részvétel. 
A kontaktórához kapcsolódóan az óra során otthoni gyakorló feladatok (óránként 
legalább 1) kerülnek kiosztásra a hallgatóknak, melyek elkészítése opcionális. A 
feladatok megoldása kontaktórákon nem kerül elő, de konzultációs óra keretében 
bármikor megbeszélhetőek az oktatóval a félév során. 

1.9. A megszerzett tudás és kompetenciák ellenőrzése és értékelése 

A félév során a kontaktórákon 2 db zárthelyi dolgozat kerül megírásra a 7. és a 13. héten 
a gyakorlat anyagából, melyek egyenként 20-20 pontosak.  A gyakorlat teljesítésének 
feltétele mindkét zárthelyi dolgozatnál egyenként minimum 10 pont elérése. Amennyiben 
valamelyik dolgozatnál nincs meg a minimális pontszám, úgy a félév végén javító 
dolgozat írására van lehetőség a teljes féléves anyagból. Csak egy megírt dolgozat 
javítható ilyen módon. Ha valamelyik dolgozat pontszáma ezek után sem éri el a 
minimális 10 pontot, úgy a gyakorlat értékelése elégtelen. 
Nem megírt dolgozat pótlására nincs lehetőség. 
  
A félév végi értékelés a két dolgozat pontszáma alapján történik: 
  
40-36: jeles (5) 
35-31: jó (4) 
30-26: közepes (3) 
25-20: elégséges (2) 
19- 0: elégtelen (1) 
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1.10. A tantárgy tanításának-tanulásának tárgyi feltételei 

A tantárgy oktatása számítógépes tanteremben történik, ahol minden munkaállomásra 
telepíteni kell a Java JDK aktuális verzióját, valamint az aktuálisan legfrissebb verziójú 
NetBeans fejlesztői környezetet. 
Az otthoni gyakorló feladatok megoldásához szintén számítógépre van szüksége a 
hallgatónak, melyekre ugyanúgy szükséges a telepített Java JDK és NetBeans. Ezek az 
internetről ingyenesen letölthetők és telepíthetők bárki számára. 

1.11. A tantárgy minőségfejlesztési módszerei és fejlesztési politikája 

• Az oktató mindig naprakész a kurzus tananyagához kapcsolódó tudását és 
technológiákat illetően.  

• Az oktató folyamatosan egyeztet az előfeltétel kurzus, valamint a ráépülő 
kurzusok oktatóival a tananyaggal kapcsolatban. Az esetlegesen felmerülő 
igények alapján módosítja a kurzus tematikáját és tartalmát. 

• Az oktató állandó kapcsolatban van a szakmai gyakorlati helyek képviselőivel, és 
az igényeik, valamint a hallgatókra vonatkozó visszajelzéseik alapján módosítja a 
kurzus tematikáját és tartalmát. 

• Az oktató meghallgatja a hallgatók visszajelzéseit, amik alapján esetleges 
módosításokat eszközölhet a kurzus tempóján, beosztásán, valamint az általa 
alkalmazott tanítási módszereken. 
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2. A tantárgy tematikus egységei 

2.1. A NetBeans környezet használata 

2.1.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  
A NetBeans telepítése és használata 

• NetBeans letöltése és telepítése 

• Projektek létrehozása és kezelése 

• Példaprogramok készítése és futtatása 

• Automatikus kiegészítés használata 

A tematikus egység tanulási eredményei: 

A hallgató legyen képes  

• fejlesztői környezetet telepíteni és beállítani, 

• programozási feladatait projektekbe rendezni 

• a fejlesztés során magabiztosan használja a környezet nyújtotta kényelmi lehetőségeket. 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  
Ajánlott: CooSpace-n elérhető tananyag 

• Egyebek: 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 

Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

2 óra Töltse le és telepítse a NetBeans 
fejlesztői környezetet! 

Ismerje meg a grafikus felületű 
projektek létrehozásának módszerét! 

Készítsen egyszerű programot a 
környezet kipróbálására! 

 

A NerBeans-ben a grafikus felületű 
projekteket egyszerű Java 
alkalmazásként hozzuk létre, majd a 
keletkezett Java forráskódokhoz a 
csomagkezelőre kattintva adjunk 
hozzá egy JFrame Formot. Az eredeti 
forrás fájlt pedig töröljük ki.       

2 óra Önállóan hozzon létre egy grafikus 
felületű alkalmazást. A Source 
nézetben nézze meg és próbálja 
megérteni a NetBeans által generált 
Java kódot.  

A Source nézetben a NerBeans 
Genarated Code címkével látja el az 
in incializációs kódrészletet. Ezt csak 
a Design nézetben tudja módosítani.  
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2.1.2. Önellenőrző feladatok 

Ismertesse a grafikus felületű projekt létrehozásának folyamatát! 
A Design nézetben a Palettáról helyezzen fel néhány vezérlő elemet! 
Fordítsa és futtassa a fenti programot! 
 

2.1.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

Képes a projektet elnevezni, JFrame Formot hozzáadni a projekthez. (50 pont) 
Képes különböző vezérlő elemeket a elhelyezni a Form-on (40 pont) 
Képes fordítani és futtatni a programot. (10 pont) 
 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Képes projektet létrehozni, illetve kezelni.   
2. Képes fordítani és futtatni a kész projektet.   
3. Képes a vizuális editort használni.   
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2.2. Az awt és swing osztályhierarchia 

2.2.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  

Az awt és swing osztályhierarchia 

• Awt osztályhierarchia 

• Swing osztályhierarchia 

• Példaprogramok készítése és futtatása 

 

A tematikus egység tanulási eredményei: 

A hallgató  

• ismeri és érti az awt osztályait és azok hierarchiáját, 

• ismeri és érti a swing osztályait és azok hierarchiáját. 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  
Ajánlott: CooSpace-n elérhető tananyag 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

2 óra Vizsgálja meg az awt-hez tartozó 
különböző osztályokat, majd nézze 
meg a swing különböző osztályait is.  

 

Vizsgálja meg, hogyan működnek 
egy adott komponenst megvalósító 
osztályok a különböző csomagokon 
belül.       

2 óra Hozzon létre egy grafikus felületű 
alkalmazást, melyben használjon 
tetszőleges komponenseket.  

Készítsen ilyen alkalmazást awt és 
swing komponensek használatával is. 
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2.2.2. Önellenőrző feladatok 

Ismertesse az awt fontosabb osztályait! 
Ismertesse a swing fontosabb osztályait! 
Készítsen működő programot, ami használja mindkét csomag komponenseit! 
 

2.2.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

Megnevezett legalább 5 awt osztályt. (40 pont) 
Megnevezett legalább 5 swing osztályt. (40 pont) 
Képes fordítani és futtatni a programot. (20 pont) 
 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

4Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Ismeri az awt osztályait.   
2. Ismeri a swing osztályait.   
3. Képes tetszőleges komponenseket a grafikus felületen használni.   
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2.3.  Felhasználói interfész felépítése, komponensek és azok tulajdonosi 
hierarchiája   

2.3.1. Tanulási feladatok 

Tartalom  
Grafikus felhasználói felület fogalma 

• Frame, Component, Container, Window 

• Panel 

• Vezérlő elemek 

Vezérlő elem fogalma 

• Adatbeviteli vezérők 

A tematikus egység tanulási eredményei: 
A hallgató képes legyen: 

• A frame-ek és panelek használatára 

• Adatbeviteli vezérlő elemek felhasználói felületre történő elhelyezésére  

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

2 óra Ismerje a grafikus felhasználói 
felületépítő elemeit. A vizuális 
tervezővel történő felületépítés lépési.  

Legyen képes egyelőre esemény 
kezelés nélkül felhasználói felület 
létrehozására 

 

A Design nézetben az egyes grafikus 
elemre jobb egérgombra kattintva a 
helyi menüben lehetőség van 
módosítani az adott grafikus elem 
tulajdonságait. 

2 óra Hozzon létre egy grafikus felületet 
nyomógombbal (Button) és egysoros 
szövegbeviteli mezővel (Text Field). 
Módosítsa a Frame méretét, 
háttértszínét. Hasonlóképpen 
módosítsa a nyomógomb és a 
szövegbeviteli mező méretét, 
háttérszínét.  

A háttérszínt a helyi menü Properties 
menüpontjánál tudja módosítani. 
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2.3.2. Önellenőrző feladatok 

Sorolja fel a grafikus felhasználói felület főbb alkotó elemeit! 

Hogyan tudjuk az egyes felület elemek méretét, színét változtatni? 

Mondja ki, hogy mely kulcsszó segítségével lehet objektumot példányosítani. 

2.3.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

Megnevezte: Frame, Layout. Panel, Vezérlő elemek (Button, Text Field) (40 pont) 
Megnevezte: Helyi menu, Properties, backgound, size (60 pont) 
 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Ismeri és tudja használni a vizuális tervezőt.    
2. Tudja, hogy mi a különbség a vezérlő elem és a panel között.   
3. Képes az egyes grafikus elemek tulajdonságainak módosítására   
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2.4. A grafikus koordinátarendszer, színek, betűk   

2.4.1. Tanulási feladatok 

Tartalom  
A grafikus koordinátarendszer fogalma, színek, betűk használata 

• A grafikus megjelenítésnél használt koordinátarendszer 

• Color osztály 

• Font osztály 

 

A tematikus egység tanulási eredményei: 
A hallgató értse a grafikus koordinátarendszert, és képes legyen: 

• A Color osztály használatára 

• A Font osztály használatára  

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

2 óra Ismerje a megjelenítéskor használt 
grafikus koordinátarendszert. 

Legyen képes Font és Color 
osztályok használatára. 

 

Figyeljen oda, hogy a képernyő bal 
felső sarka számít a 
koordinátarendszer (0,0) pontjának. 

2 óra Készítsen programot, ahol 
véletlenszerű betűtípussal és 
színezéssel használ címkéket.  

Ne felejtse el importálni a megfelelő 
osztályokat. 
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2.4.2. Önellenőrző feladatok 

Mutassa be a grafikus koordinátarendszer működését! 

Ismertesse, mely osztály használható a színek kezelésére! 

Ismertesse, mely osztály használható a betűtípusok kezelésére!. 

2.4.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

Tudja, hogy a (0,0) pont a bal fölső sarokban van, x értéke jobbra, y értéke pedig lefele nő. (60 
pont) 
Megnevezte: Color (20 pont) 
Megnevezte: Font (20 pont) 
 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Ismeri és tudja használni a grafikus koordinátarendszert.    
2. Ismeri és tudja használni a Font osztályt.   
3. Ismeri és tudja használni a Color osztályt.   
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2.5. Elrendezésmenedzserek tulajdonságai 

2.5.1. Tanulási feladatok 

Tartalom 
Layout fogalma 

• Kijelző méretek és a grafikus felület megjelenése. 

• A Java beépített elrendezésmenedzserei: FlowLayout, GridLayout, BorderLayout, JPanel 

A tematikus egység tanulási eredményei: 

• Érti és alkalmazza a grafikus felület tervezésénél az elrendezés menedzsereket. 

• Képes kiválasztani a feladathoz illő megfelelő elrendezésmenedzsert 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o  CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

2 óra Az elrendezésmenedzser fogalma, 
szerepe a felhasználói felület 
megtervezésében.  

 2 óra Az előző héten készített 
alkalmazásnál a grafikus tervező 
segítségével változtassa meg az 
alapértelmezett elrendezést.  Az 
egyes elrendezésmenedzserrel kapott 
felületeket nézze meg különböző 
képernyő felbontás mellett.    

Az elrendezéseket a helyi menü 
Properties menüpontjánál tudja 
módosítani. 
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2.5.2. Önellenőrző feladatok 

Készítsen grafikus alkalmazásokat különböző elrendezés menedzserekkel!  

2.5.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

A grafikus alkalmazás elkészítése (35 pont) 
Az elrendezés menedzser megváltoztatása (35 pont) 
Az alkalmazás lefordítása (10 pont) 
A kapott jar file konzolból történő sikeres futtatása különböző képernyő felbontás mellett. (30 
pont) 

 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1)  
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Ismeri és tudja alkalmazni az elrendezés menedzsereket   
2. Képes a feladathoz legjobban illeszkedő elrendezés menedzsert 

választani. 
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2.6. Swing komponensek, konstansok, címke, gombok  

2.6.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  
Swing komponensek, konstansok, címke, gombok használata 

• SwingConstants osztály 

• JLabel osztály 

• JButton osztály 

•  

A tematikus egység tanulási eredményei: 

• Ismeri a SwingConstants osztályt és a benne szereplő konstansokat. 

• Képes címkéket létrehozni és használni a JLabel osztállyal. 

• Képes gombok kezelésére a JButton osztállyal. 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

1 óra Ismerje meg a JLabel osztályt és 
hozzon létre címkéket a grafikus 
felületen. A komponensek 
igazításához használja a 
SwingCOnstans osztály. 

 2 óra Készítsen grafikus alkalmazást, 
melyen van címke és gomb is. 
Próbálja ki különböző 
elrendezésekkel a komponensek 
elhelyezését. 

Használja a SwingConstants osztály 
tartalmát a komponensek igazítására. 

1 óra Ismerje meg a JButton osztályt és 
hozzon létre címkéket a grafikus 
felületen. A komponensek 
igazításához használja a 
SwingCOnstans osztály. 

    



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 

2.6.2. Önellenőrző feladatok 

Készítsen programot ami egymás alá több sorba címkéket és a hozzájuk tartozó gombokat vesz 
fel. A címkéket jobbra, a gombokat pedig balra igazítsa.   

2.6.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

Kiválasztotta a megfelelő elrendezésmenedzsert (GridBagLayout) (10 pont) 
Használta a JLabel osztályt címke létrehozására (30 pont) 
Használta a JButton osztályt gomb létrehozására (30 pont) 
Használta a SwingConstants osztály konstansait. (30 pont) 

 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Ismeri, és jól használja a SwingConstants osztályt   
2. Ismeri, és jól használja a JLabel osztályt   
3. Ismeri, és jól használja a JButton osztályt   
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2.7. Jelölőmező, rádiógomb, kombinált lista  

2.7.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  
Jelölőmező, rádiógomb, kombinált lista használata 

• JCheckBox osztály 

• JRadioButton osztály 

• JComboBox osztály 
 

A tematikus egység tanulási eredményei: 

• Képes jelölőmezőt létrehozni a JCheckbox osztállyal. 

• Képes rádiógombot létrehozni a JRadioButton osztállyal. 

• Képes kombinált listák használatára a JComboBox osztállyal. 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

1 óra Ismerje meg a JCheckBox osztályt, és 
hozzon létre több jelölőmezőt. 
Készítsen kombinált listát a 
JComboBox segítségével.  

 2 óra Készítsen grafikus alkalmazást, mely 
rendelkezik jelölőmezőkkel, 
kombinált listával, és legalább 6 
rádiógombbal. A rádiógombok két 
hármas csoportba legyenek elosztva.  

Csoport létrehozására a ButtonGroup 
osztály használható. 

1 óra Ismerje meg a JRadioButton osztályt 
és hozzon létre több rádiógombot egy 
felületre. A gombokat foglalja 
csoportba. 
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2.7.2. Önellenőrző feladatok 

Készítsen programot, ami rendelkezik jelölőmezővel, rádiógombokkal, és egy kombinált listával. 
A rádiógombok legyenek csoportba foglalva.   

2.7.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

Használta a JCheckBox osztályt jelölőmező létrehozására (30 pont) 
Használta a JRadioButton osztályt rádiógomb létrehozására (30 pont) 
Képes gombcsoportok használatára (10 pont) 
Használta a JComboBox osztályt kombinált lista létrehozására. (30 pont) 

 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Ismeri, és jól használja a JCheckBox osztályt   
2. Ismeri, és jól használja a JRadioButton osztályt   
3. Ismeri, és jól használja a JComboBox osztályt   
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2.8. Szövegmező, lista, görgetősáv, ablak  

2.8.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  
Szövegmező, lista, görgetősáv, ablak használata 

• JTextComponent (JTextField, JTextArea) osztályok 

• JList osztály 

• JScrollBar, JScrollPane osztály 
 

A tematikus egység tanulási eredményei: 

• Képes különböző szövegmezők használatára. 

• Képes listákat létrehozni a JList osztállyal. 

• Ismeri és használja a JScrollPane-t, és képest vízszintes és függőleges görgetősávok létrehozására.  

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

1 óra Ismerje meg a JList osztályt, és 
hozzon létre listát. Ismerje meg a 
különböző szövegmezőket. 

 2 óra Készítsen grafikus alkalmazást, mely 
rendelkezik egy listával. Próbálja ki a 
szövegmezők különböző típusait, és 
készítsen görgetősávot egy 
JTextArea-hoz. 

 

1 óra Ismerje meg a JScrollPane 
használatát, és legyen képes 
görgetősávokat és más 
komponenseket csatolni hozzá. 
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2.8.2. Önellenőrző feladatok 

Készítsen programot, ami egy olyan szövegmezővel rendelkezik, aminek van vízszintes és 
függőleges görgetősávja is. A felület rendelkezzen továbbá két különböző listával. 

2.8.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

Komponenseit JScrollPane-en helyezi el (25 pont) 
Használta a JTextArea osztályt szövegmező létrehozására (25 pont) 
Használta a JScrollBar osztályt görgetősáv létrehozására (25 pont) 
Használta a JList osztályt lista létrehozására. (25 pont) 

 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Ismeri, és jól használja a JList osztályt   
2. Ismeri, és jól használja a JTextComponent, JTextField és JTextArea 

osztályokat 
  

3. Ismeri, és jól használja a JScrollPane és JScrollBar osztályokat   
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2.9. Eseményvezérelt programozás, eseményosztályok  

2.9.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  
Eseménykezelés a grafikus felületen 

• Felhasználó által kiváltott események 

• Alacsony és magas szintű események 

• Eseménydelegációs modell 

• Eseményadapterek 

A tematikus egység tanulási eredményei: 

• Érti és megfelelően használja az eseményvezérelt programozás módszereit, használja a megfelelő 
eseményadaptereket 

• Képes a vezérlő elemekhez eseménykezelő rutint írni. 

• Érti az alacsony és magas szintű események közti különbséget 

• Átlátja az eseménydelegációs modellt 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

1 óra Ismerje meg a fontosabb vezérlő 
elemekhez rendelt eseményeket.  

Példákon keresztül ismerje meg, 
hogy hogyan kell az egyes 
eseményekhez eseménykezelő 
metódust készíteni. 

 2 óra Készítsen grafikus alkalmazást, 
melyen egy szövegmező (Text Field) 
és egy nyomógomb (Button) van. A 
nyomógombra kattintáskor a 
szövegmezőbe írt szöveget az 
alkalmazás a Ceasar féle titkosítással 
kódolja/dekódolja. 

 

1 óra Készítsen grafikus alkalmazást, 
melyen egy szövegmező (Text Field) 
és egy nyomógomb (Button) van. A 
nyomógombra kattintáskor a 
szövegmezőbe írt szöveg fordított 
sorrendben íródjon ki a 
szövegmezőbe.   
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2.9.2. Önellenőrző feladatok 

Készítsen egy lottószám generáló programot, mely a gombnyomásra generált számokat egy 
szövegmezőben vesszővel elválasztva növekvő sorrendben írja ki!    

2.9.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

A grafikus alapalkalmazás elkészítése (20 pont) 
Nyomógomb eseménykezelése (20 pont) 
Lottószám generáló metódus (30 pont) 
Lottószámok követelményeknek megfelelő kiírása (30 pont) 

 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Ismeri, és jól használja a felhasználói eseménykezelést   
2. Képes eseménykezelő metódust készíteni   
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2.10. Grafika, rajzolás, graphics osztály 

2.10.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  
A Graphics2D használata  

• grafikus primitívek (egyenes, ellipszis, poligon, képek) 

• színek használata  

A tematikus egység tanulási eredményei: 
A hallgató képes legyen: 

• Megfelelően használni az osztály nyújtotta lehetőségeket. 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

2 óra Ismerje meg a Graphics2D osztály 
használatát. 

Ismerje meg a Graphics2D rajzoló 
metódusait. 

Ismerje meg a grafikus felületen 
használatos koordináta rendszereket.  

 

 2 óra Készítsen grafikus alkalmazást, mely 
gombnyomásra különböző 
alakzatokat (egyes, téglalap, ellipszis, 
kép) rajzol. 
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2.10.2. Önellenőrző feladatok 

Készítsen grafikus alkalmazást, mely gombnyomásra egy szinusz függvényt rajzol a felületre!  

 

2.10.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

A grafikus alapalkalmazás elkészítése (20 pont) 
Nyomógomb eseménykezelése (20 pont) 
Megfelelő koordináta rendszer beállítása (30 pont) 
Szinusz függvényt rajzoló metódus (30 pont) 

 
 
Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Érti a grafikus koordináta rendszereket    
2. Ismeri, és jól használja a rajzoló metódusokat   
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2.11. Menüsor, dialógusablak 

2.11.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  

Menüsor, dialógusablak 

• Menüsor felvétele Swing alatt 

• Dialógusablakok létrehozása 
 

A tematikus egység tanulási eredményei: 
A hallgató képes legyen: 

• Menüsorok készítésére 

• Dialógusablakok létrehozására 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

1 óra Ismerje meg a JDialog osztály 
használatát! 

 1 óra Készítsen grafikus alkalmazást. Az 
alkalmazás rendelkezzen 
dialógusablakkal, ami indításkor 
üdvözli a felhasználót.   

 

1 óra Ismerje meg a JMenuBar és a hozzá 
tartozó osztályok használatát! 

 1 óra Az alkalmazás rendelkezzen 
menüsávval, ahol a dialógusablak 
újra előhívható, vagy a program 
bezárható. 
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2.11.2. Önellenőrző feladatok 

Készítsen grafikus alkalmazást, mely három különböző menüponttal rendelkezik, melyek három 
különböző dialógusablakot jelenítenek meg! Az első dialógusablak egy szövegmezőben kérjen 
bemenetet, amit a program OK gomb lenyomására eltárol. A második dialógusablakban a 
program által tárolt szöveg jelenjen meg, a harmadikban pedig az információ, hogy hányszor 
került dialógusablak megnyitása a program futása során. 

 

2.11.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

A grafikus alapalkalmazás elkészítése (20 pont) 
A menüsáv elkészítése. (20 pont) 
Dialógusablakok létrehozása (20 pont) 
Ablakok közötti kommunikáció (40 pont) 

 
 

Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Képes menüsorok és a hozzájuk tartozó osztályok használatára.   
2. Képes dialógusablakok létrehozására.   
3.  Képes az ablakok közötti kommunikációra.   
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2.12. Időzítő 

2.12.1. Tanulási feladatok 

Tartalom:  
Időzítő események a grafikus felületen 

• A Java Swing időzítőjének használata 
 

A tematikus egység tanulási eredményei: 
A hallgató képes legyen: 

• Az időzítő használatára 

 

Szükséges eszközök, anyagok: 

• A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és 
segédanyagok: 
Kötelező:  

Ajánlott: 

o CooSpace-n elérhető tananyag 
o Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás 2 

• Egyebek: 
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Tanóra (Kontaktóra) 
(1 kontaktóra = 45 perc) 

Egyéni hallgatói munkaóra óra 
(1 egyéni hallgatói munkatóra = 60 perc) 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

Ren-
delke-
zésre 
álló 
idő-

tartam 

Tanulási tevékenység Különleges instrukciók 

2 óra Ismerje meg a Java Swing Timer 
osztálynak használatát! 

 2 óra Készítsen grafikus alkalmazást, mely 
gombnyomásra egy kisméretű 
téglalapot a rajzpanel bal felső 
sarkából a jobb alsóba mozgat 500 
ms időzítéssel! Az időzítésenkénti 
lépéshossz a téglalap átfogója legyen!   
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2.12.2. Önellenőrző feladatok 

Készítsen grafikus alkalmazást, mely gombnyomásra a Brown mozgást szimulálja! 

 

2.12.3. Megoldókulcs az önellenőrző feladatokhoz 

A grafikus alapalkalmazás elkészítése (20 pont) 
Nyomógomb eseménykezelése (20 pont) 
Az időzítő beállítása (20 pont) 
Brown mozgást megvalósító kód (40 pont) 

 
 

Az önellenőrzés értékelése:  
Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. A sikeres teljesítéshez legalább 51%-os (51 pont) 
teljesítés szükséges. 
50 pontig: elégtelen (1) 
62 pontig: elégséges (2) 
75 pontig: közepes (3) 
88 pontig: jó (4) 
100 pontig: jeles (5) 
 
Hallgatói teljesítményértékelő lap 

Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a tematikus egység valamennyi feladatát! Minden kérdésnél 
tegyen egy X-et a leginkább megfelelő rovatba, tehát értékelje saját maga a feladat 
végrehajtását. Ha a felsoroltak közül valamelyik feladat teljesítése nem történt meg vagy 
lehetetlen volt a teljesítése, tegyen X-et a "Nem" oszlopba. 

 
  Nem  Igen 
1. Érti a grafikus időzítő működését   
2. Képes egyszerűbb animáció készítésére   
 

 


