
 

MC  

Kérdés Melyik állítás igaz? 

Kép  

Válasz A Java használatához mindenképpen szükségünk van NetBeans 

környezetre. 
HIBAS 

Válasz A Java programok hordozhatók. HELYES 

Válasz A Javában írott programok futtatásához szükséges a JRE környezet. HELYES 

Válasz A Java megvalósítja a többszörös öröklést. HIBAS 

 

IH  

Állítás A NetBeans integrált fejlesztői környezet nem platformfüggetlen, de 

többféle platformon is elérhető. 
Igaz 

 

SC  

Kérdés Mely állítások helyesek az alábbiak közül? 

Kép  

Válasz Egy int típusú változónak adhatunk valós értéket, ilyenkor mindig a 

kerekített érték lesz a változó értéke. 
HIBAS 

Válasz Egy double típusú változónak adhatunk egész értéket. HELYES 

Válasz Egy char típusú változó értéke lehet egy egy karakter hosszúságú 

sztring. 
HIBAS 

Válasz Egy char típusú változó értéke lehet az üres sztring. HIBAS 

 

IH  

Állítás Helyes-e ez az értékadás: int a = b = c = 10; Igaz 

 

SC  

Kérdés Mi lesz az a értéke? 

int a = 5; 

a*=++a; 

Kép  

Válasz semmi, mert hibás a kifejezés HIBAS 

Válasz 25 HIBAS 

Válasz ez fordítóprogramtól függően változhat HIBAS 

Válasz 30 HELYES 

 

SC  

Kérdés Mit ír ki az alábbi utasítás? 

System.out.println("Abc"+"Efg"+123+5); 

Kép  

Válasz semmit, mert hibás az utasítás HIBAS 

Válasz AbcEfg128 HIBAS 

Válasz AbcEfg1235 HELYES 

Válasz ez fordítóprogramtól függ HIBAS 

 



SC  

Kérdés Mi lesz az a és a b változó értéke? 

int a = 5; 

boolean b = ++a == a++; 

Kép  

Válasz a = 6, b = false HIBAS 

Válasz a = 6, b = true HIBAS 

Válasz a = 7, b = false HIBAS 

Válasz a = 7, b = true HELYES 

 

IH  

Állítás Magas szintű programozási nyelv-e az assembly? Hamis 

 

IH  

Állítás A JavaScript a Java programozási nyelvnek a böngészőprogramok által 

interpretált változata. 
Hamis 

 

MC  

Kérdés Az alábbiak közül melyek lehetnek azonosítók egy Java nyelvű programban? 

Kép  

Válasz 123abc HIBAS 

Válasz abc123 HELYES 

Válasz goto HIBAS 

Válasz valósSzámNégyzete HELYES 

 

IH  

Állítás Helyes-e a következő utasítássorozat?  

final int a = 10; 

a = a + 1; 

Hamis 

 

IH  

Állítás Minden probléma megoldására létezik algoritmus. Hamis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Mit ír ki az alábbi kódrészlet a képernyőre? 

int a = 5; 

switch (a) 

{ 

case 1: 

case 2: 

case 3: System.out.println("Nem elég"); 

case 4: System.out.println("Elég"); 

} 

Kép  

Válasz le sem fut a program, mert hibás a kód HIBAS 

Válasz semmit HELYES 

Válasz Elég HIBAS 

Válasz Nem elég HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen kulcsszót kell a b változó deklarációja elé írni (a csillagok helyére), hogy 

helyes legyen az alábbi kódrészlet? 

******** int b = 2; 

switch (kifejezés) 

{ 

... 

case b: System.out.println("valami"); 

... 

} 

Kép  

Válasz semmilyet, mert ez a kód így is helyes HIBAS 

Válasz public HIBAS 

Válasz static HIBAS 

Válasz final HELYES 

 

IH  

Állítás A fordítóprogram (compiler) nem feltétlenül generál azonnal futtatható 

kódot egy forráskódból. 
Hamis 

 

IH  

Állítás Egy interpretált nyelv esetében előfordulhat olyan eset, hogy egy 

szintaktikai hiba csak futásidőben derül ki. 
Igaz 

 

IH  

Állítás Java nyelvben a kis- és nagybetűk határozottan megkülönböztetettek az 

azonosítók tekintetében is. 
Igaz 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Az alábbiak közül melyik szükséges feltétlenül ahhoz, hogy egy Java nyelvű 

programot futtatni tudjunk? 

Kép  

Válasz JRE HELYES 

Válasz Java EE HIBAS 

Válasz Java SE HIBAS 

Válasz Java ME HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi az eredménye a 14.5 % 2 műveletnek? 

Kép  

Válasz semmi, mert hibás a kifejezés HELYES 

Válasz 0.5 HIBAS 

Válasz .5 HIBAS 

Válasz ez attól függ, milyen környezetben áll ez a kifejezés HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi lesz az int c = a / b; kifejezésnek az eredménye az int a = 27, b = 6; deklaráció 

és értékadás esetén? 

Kép  

Válasz c = 4; HELYES 

Válasz c = 3; HIBAS 

Válasz c = 3.5; HIBAS 

Válasz semmi, mert hibás a kifejezés HIBAS 

 


