
 

MC  

Kérdés Mely szavak illeszkednek a következő mintára? „(a|b)\d-[a-z]?[A-Z]{2}” 

Kép  

Válasz a1-A1 HIBAS 

Válasz b5_CFG HIBAS 

Válasz a5-AZ HELYES 

Válasz c2-aZ HIBAS 

Válasz b2-gHJ HELYES 

 

MC  

Kérdés Hogy tudnánk leírni a magyarországi gépjárművek rendszámának mintáját (az első 

3 karakter nagybetű, aztán kötőjel és 3 számjegy követi)? 

Kép  

Válasz [A-Z]{3}-\\d{3} HELYES 

Válasz [A-Z]{3}-[0-9]{3} HELYES 

Válasz [A-Z]{1,3}-[0-9]{3} HIBAS 

Válasz [A-Z]{3,}-[0-9]{3,} HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik metódust használhatjuk teljesítmény méréséhez (pl. egy függvény 

végrehajtási ideje)? 

Kép  

Válasz System.time() HIBAS 

Válasz System.getSystemPerformance() HIBAS 

Válasz System.currentTimeMillis() HELYES 

 

SC  

Kérdés A new Date().getTime() honnan számítja az eltelt ezredmásodperceket? 

Kép  

Válasz 1970. január 1. HELYES 

Válasz 1900. január 1. HIBAS 

Válasz 1990. január 1. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mire használhatjuk egy könyvtárszerkezet bejárásakor a SimpleFileVisitor 

osztályt? 

Kép  

Válasz a bejárás során a fájlok metaadatait tudjuk lekérni HIBAS 

Válasz a visitFile, preVisitDirectory, postVisitDirectory és a visitFileFailed 

metódusokat implementálja 
HELYES 

Válasz a bejárás során az állományok tartalmához készít egy FileInputStream 

objektumot 
HIBAS 

 

 



SC  

Kérdés Hogyan tudjuk leírni GLOB szintaxissal azon fájlok nevét, amelyek egy 

nagybetűvel kezdődnek, egy számjeggyel folytatódnak, majd egy aláhúzásjel, utána 

tetszőleges számú karakter állhat és txt a kiterjesztése. 

Kép  

Válasz [A-Z[0-9]]_*.txt HIBAS 

Válasz [A-Z][0-9]_?.txt HIBAS 

Válasz [A-Z][0-9]_*.* HIBAS 

Válasz [A-Z][0-9]_*.txt HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyek a generikus programozás előnyei? 

Kép  

Válasz fordítási idejű típusellenőrzés HELYES 

Válasz egységtesztelésben segít HIBAS 

Válasz a gyűjtemények objektumainál nem kall cast-olni HELYES 

Válasz a program futása sokkal gyorsabb lesz HIBAS 

 

SC  

Kérdés 1. Mi lesz a következő kód kimenete? 

ArrayList<Integer> l=new ArrayList<>(); 

 l.add(1);l.add(2);l.add(2);l.add(3); 

System.out.println(l.indexOf(2)); 

Kép  

Válasz 1 HELYES 

Válasz 2 HIBAS 

Válasz [1, 2] HIBAS 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? XSLT stíluslappal egy XML 

dokumentumból bármilyen szöveges állományt elő lehet állítani, akár 

egy másik XML-t, HTML-t, stb. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? A SAX és a DOM 

eseményvezérelt feldolgozási eljárások. 
Hamis 

 

SC  

Kérdés Mivel tudjuk lekérni a Socket példányunk esetén a kliens címét? 

Kép  

Válasz getLocalAddress HIBAS 

Válasz getClientAddress HIBAS 

Válasz getInetAddress HELYES 

 



IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? Az URLConnection osztály 

segítségével egy http URL-nél lekérhetjük a fejléc mezők értékét. 
Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? A PreparedStatement-nél 

gyorsabb a végrehajtás, mint a Statement esetén. 
Igaz 

 

MC  

Kérdés Mikor lehet módosítani az eredménytáblát? 

Kép  

Válasz ha a lekérdezés visszaadja az elsődleges kulcs oszlopát is HELYES 

Válasz ha a lekérdezés legfeljebb 5 oszlopot tartalmaz HIBAS 

Válasz ha a lekérdezés nem tartalmazza azon oszlopokat, amelyek nem 

lehetnek üresek és nincs alapértelmezett értékük 
HIBAS 

Válasz ha a lekérdezés csak egy táblára vonatkozik HELYES 

 

SC  

Kérdés Mit jelent az, hogy egy betűtípus proporcionális? 

Kép  

Válasz állandó a karakterek szélessége HIBAS 

Válasz változó a karakterek magassága HIBAS 

Válasz változó a karakterek szélessége HELYES 

 

SC  

Kérdés A Graphics osztály mely metódusa használható képmegjelenítéshez? 

Kép  

Válasz drawImage HELYES 

Válasz showImage HIBAS 

Válasz createImage HIBAS 

Válasz displayImage HIBAS 

 

SC  

Kérdés A szálak prioritása egy egész szám, mettől-meddig vehet fel értékeket? 

Kép  

Válasz 0-10 HIBAS 

Válasz 1-5 HIBAS 

Válasz 1-10 HELYES 

Válasz 1-100 HIBAS 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Mi a szinkronizáció lényege? 

Kép  

Válasz amikor egy szál kritikus részhez ér, akkor az összes többi szálat 

felfüggesztjük, amikor a kritikus rész véget ér, akkor a felfüggesztett 

szálakat futtathatóvá tesszük 

HIBAS 

Válasz amikor egy szál egy erőforráshoz próbál hozzáférni, akkor a 

szinkronizáció segítségével a többi szál működését is úgy ütemezi, 

hogy azok szintén hozzá tudjanak férni az erőforráshoz, a másik szállal 

egyideőben 

HIBAS 

Válasz amikor egy szál végrehajtása során egy kritikus részhez ér, akkor egy 

monitort rendel hozzá, egy másik szál csak akkor léphet be a kritikus 

részhez, ha a monitor felszabadul 

HELYES 

 


