
 

SC  

Kérdés Melyik függvénnyel tudunk a MySQL adatbázishoz csatlakozni? 

Kép  

Válasz mysql_connect() HELYES 

Válasz mysql_query() HIBAS 

Válasz mysql_select_database() HIBAS 

Válasz mysql_open() HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik PHP utasítással tudunk külső állományt beszúrni a kódba? 

Kép  

Válasz insert() HIBAS 

Válasz paste() HIBAS 

Válasz include() HELYES 

Válasz put() HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik függvénnyel tudjuk vizsgálni, hogy van-e értéke egy változónak? 

Kép  

Válasz isset HELYES 

Válasz isuse HIBAS 

Válasz isempty HIBAS 

Válasz use HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyes formája annak a paraméternek, aminek van alapértelmezett értéke? 

Kép  

Válasz fuggveny($param = 0) HELYES 

Válasz fuggveny($param == 0) HIBAS 

Válasz fuggveny($param:0) HIBAS 

Válasz fuggveny($param) HIBAS 

 

SC  

Kérdés Miért nem egy táblában tároljuk a vásárlókat és az adminisztrátorokat? 

Kép  

Válasz Két táblában jobban átláthatóak az adatok HIBAS 

Válasz Mivel nem minden esetben ugyan azokat az adatokat kell letárulnunk HELYES 

Válasz Azért mert nem ugyan abban a pozícióban vannak HIBAS 

Válasz Azért mert az adminisztrátor nem vásárolhat HIBAS 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Ki vagy kik tudnak új vásárlót rögzíteni? 

Kép  

Válasz Csak az adminisztrátorok HIBAS 

Válasz Csak a vevők HIBAS 

Válasz A webáruház fejlesztője HIBAS 

Válasz Adminisztrátor és vevő egyaránt HELYES 

 

SC  

Kérdés Hol tudjuk hasznát venni, a könyv méretének vagy súlyának? 

Kép  

Válasz Fizetésnél, hogy a rendszer tudjon számolni a különböző postaköltségekkel HELYES 

Válasz Szállításnál, hogy milyen gépjárművel tudjuk elvinni HIBAS 

Válasz Felvitelnél, hogy a megfelelő raktárba kerüljön HIBAS 

Válasz Raktározásnál, hogy a megfelelő polcra tudjuk tenni HIBAS 

 

SC  

Kérdés Könyvek módosításánál kötelező új képet feltölteni? 

Kép  

Válasz Igen, mert a módosításnál, ha nem töltjük ki, akkor üres marad HIBAS 

Válasz Nem, mert nem törlődik módosításnál HELYES 

Válasz Igen, mert kötelező mező HIBAS 

Válasz Igen, mert amikor módosítjuk a könyv adatait, akkor valójában töröljük, 
majd újra felvesszük 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Honnan tudhatjuk meg a kiválasztott könyv kategóriáját? 

Kép  

Válasz Lekérdezzük a könyv kategória azonosítóját, és megkeressük az 
azonosítóhoz tartozó nevet 

HELYES 

Válasz Megnézzük a könyv gerincét HIBAS 

Válasz Bibliográfiai adatbázisból HIBAS 

Válasz Cédulakatalógusból HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik függvénnyel lehet formázni az árak kiírását? 

Kép  

Válasz money_format HIBAS 

Válasz number_format HELYES 

Válasz string_format HIBAS 

Válasz inttostr HIBAS 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Miért adatbázisban tároljuk a kosár tartalmát, és nem munkamenetben vagy 

sütiben? 

Kép  

Válasz a süti és a munkamenet nem megbízható HIBAS 

Válasz az adatbázisban megmaradnak a kosárba tett termékek HELYES 

Válasz a süti hamar elfogy HIBAS 

Válasz a munkamenetben már a felhasználó azonosítója van letárolva HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen adatok jelennek meg a kosárban egy könyvről? 

Kép  

Válasz Kép, szerző, cím, alcím, egységár, mennyiség, bruttó ár HELYES 

Válasz szerző, cím, darabszám, ár HIBAS 

Válasz kép, szerző, cím, darabszám HIBAS 

Válasz szerző, cím, áfa, egységár, darabszám HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik fájllal tudjuk szabályozni a fájlokhoz, könyvtárakhoz való hozzáférést? 

Kép  

Válasz index.php HIBAS 

Válasz .htaccess HELYES 

Válasz php.ini HIBAS 

Válasz access.php HIBAS 

 

SC  

Kérdés Ki az ún. harmadik személy a digitális tanúsítványoknál? 

Kép  

Válasz jogi személy HIBAS 

Válasz a tanúsító szervezet HELYES 

Válasz a felhasználó HIBAS 

Válasz a rendszergazda HIBAS 

 

SC  

Kérdés Bankkártyás fizetés esetében honnan kapjuk az interfészt? 

Kép  

Válasz sehonnan, nekünk kell megírni HIBAS 

Válasz a bank szolgáltatja nekünk HELYES 

Válasz be kell regisztrálni, egy erre a célra fenntartott oldalra HIBAS 

Válasz ez a PHP része HIBAS 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés A termékek összesítésénél milyen fontosabb adatokat kell megjelenítenünk? 

Kép  

Válasz a termék neve, darabszáma, egységára, ára, végösszeg HELYES 

Válasz a termék képe, darabszáma, áfa tartalma HIBAS 

Válasz a termék neve, áfa összesítő HIBAS 

Válasz a mai dátum, a termék összes adata, végösszeg HIBAS 

 


