
 

 

IH  

Állítás A NetBeans integrált fejlesztői környezet ingyenesen használható. Igaz 

 

IH  

Állítás A JavaScript a Java programozási nyelvnek a böngészőprogramok által 

interpretált változata. 
Hamis 

 

MC  

Kérdés Melyik értékadás helyes? 

Kép  

Válasz String a = '\n'; HELYES 

Válasz char b = '\n’; HELYES 

Válasz char c = a; // ahol az a változó értéke a fentieknek megfelelő HIBAS 

Válasz egyik sem HIBAS 

 

IH  

Állítás Helyes-e a következő utasítássorozat?  

final int a = 10; 

a = a + 1; 

Hamis 

 

IH  

Állítás Ha az x változó értéke 5, egyenértékűek-e az alábbi utasítások? 

System.out.println("Az x-nél eggyel nagyobb érték a "+++x); 

System.out.println("Az x-nél eggyel nagyobb érték a "+ ++x); 

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 

 

IH  

Állítás A gépi kód hordozható programozási nyelv. Hamis 

 



IH  

Állítás A fordítóprogram (compiler) nem feltétlenül generál azonnal futtatható 

kódot egy forráskódból.  
Igaz 

 

IH  

Állítás A Java nyelvű programokban csak akkor használhatunk magyar 

ékezetes karaktereket, ha a majdani futtató számítógép operációs 

rendszere magyar nyelvű. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Java nyelvben a kis- és nagybetűk határozottan megkülönböztetettek az 

azonosítók tekintetében is. 
Igaz 

 

IH  

Állítás Javában az = és az == operátor ugyanazt jelenti, a kétféle jelölés csak a 

C++-szal való kompatibilitás miatt maradt meg. 
Hamis 

 

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 Hányszor fut le az alábbi ciklus magja? 

while (1 == 2) 

{ 

… 

} 

Kép  

Válasz ez végtelen ciklus HIBAS 

Válasz egyszer sem, ez üres ciklus HELYES 

Válasz egyszer sem, a program le sem fut, mert hibás a kódrészlet HIBAS 

Válasz csak egyszer HIBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Hányszor fut le az alábbi ciklus magja? 

do  

{ 

… 

} while (1==2) 

Kép  

Válasz ez végtelen ciklus HIBAS 

Válasz egyszer sem, ez üres ciklus HIBAS 

Válasz egyszer sem, a program le sem fut, mert hibás a kódrészlet HIBAS 

Válasz csak egyszer HELYES 

 

MC  

Kérdés Milyen nyelvek esetében feladata a programozónak az, hogy meghatározza az 

elvégzendő feladathoz szükséges adatszerkezeteket és a probléma algoritmusát? 

Kép  

Válasz funkcionális nyelvek esetében HIBAS 

Válasz objektumorientált nyelvek esetében HELYES 

Válasz logikai nyelvek esetében HIBAS 

Válasz imperatív nyelvek esetében HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás helyes? 

Kép  

Válasz Az objektumok az osztályok típusaiként foghatók fel. HIBAS 

Válasz Az osztályok az objektumok típusaiként foghatók fel. HELYES 

Válasz Az objektumalapú nyelvek alapeszköze az öröklődés. HIBAS 

Válasz A Java objektumorientált programozási nyelv. HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás helyes? 

Kép  

Válasz Az egyszerűbb feladatokat megoldó Java programok végrehajtható 

utasításait nem muszáj osztályokba szervezni. 
HIBAS 

Válasz A Java nyelven írott alkalmazások forráskódjában kötelező a main 

metódus használata, Java appletek esetében viszont nem kötelező main 

nevű metódust készíteni. 

HELYES 

Válasz Egy Java alkalmazás forrásfájljának ugyanazt a nevet kell adnunk, 

mint a forrásfájlban annak az osztálynak a neve, amely a main 

metódust tartalmazza. 

HELYES 

Válasz A main metódus a program futásának „kezdőpontja”. HELYES 

 

IH  

Állítás Helyes-e az alábbi Java nyelvű utasítás: 

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

 



SC  

Kérdés Mi lesz a c változó értéke az alábbi kódrészlet lefutása végén? 

int a = 10; 

int b = 15; 

int c = a++ * ++b; 

Kép  

Válasz 150 HIBAS 

Válasz 160 HELYES 

Válasz 165 HIBAS 

Válasz 176 HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Mi lesz az a változó értéke ennek a deklarációnak és értékadásnak az 

eredményeképpen? 

int a++ = 5; 

Kép  

Válasz 6 HIBAS 

Válasz 5 HIBAS 

Válasz ez fordítóprogramtól függően változhat HIBAS 

Válasz semmi, mert hibás a kifejezés HELYES 

 


