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Előadás anyaga 
Gyakorlat anyaga 

8. 1.  

  
C 
7. 

Függvények. Deklarálás, definiálás, prototípus, formális és aktuális 
paraméterek, értékátadás. Hivatkozás.   
Kétdimenziós tömbök. Kapcsolat a mutatókkal. Változó elemméretű 
tömbök dinamikus helyfoglalással.  
Mintaprogram írása, futtatása a rendezés témakörben. 

 9.  2.  

  
C 
8. 

Vektorokon értelmezett 5. alapalgoritmus: osztályokba sorolás. 
Mintapélda: hisztogram készítése. Mátrix szorzása mátrix-szal 
függvényben. 
Tárolási osztályok, élettartam és láthatóság. A program fordítása. 
Programbelövés, nyomkövetés eszközei. 
Mintaprogram írása, futtatása a rendezés témakörben. 

 10.  3.  

  
C 
9. 

Struktúrák, unionok, az enum típus. 
Fájlkezelés. Bináris és text fájlok. A fájlkezelés függvényei.  
Programok írása, futtatása. Mátrixok, Függvénydefiniálás, 
függvényalkalmazás. Az 1. önálló feladat kiadása. 

 11.  4.  

  
C 

10. 

C könyvtári függvények I.: konverziós függvények.  
C könyvtári függvények II.: karakter- és string-kezelés, matematikai 
függvények. 
Programok írása, futtatása. Mátrixok, Függvénydefiniálás, 
függvényalkalmazás. Az 1. önálló feladat kiadása. 

 12.  5.  
 
 
 

INTERNET 

Számítógépi hálózatok 1. A számítógépi hálózatok jelentősége, 
kialakulása. Hálózati struktúrák. Csomagkapcsolt adattovábbítás. Az 
INTERNET. A TCP/IP protokoll. Elektronikus levelezés. 
Hírcsoportok használata.                                   
Számítógépi hálózatok 2. A Telnet használata. Az FTP lehetőségei. 
WWW. MS Explorer.  
Mintaprogram struct-ra és enum alkalmazásra. Az 1. önálló feladat 
beadása. A 2. önálló feladat kiadása.    

 13.  6. 
 

 
 
 

C++ 
1. 

A C++ nem objektum orientált újdonságai. Szabványos I/O. 
Alapértelmezett függvényargumentumok. Függvény overloading. 
Referencia típus. Dinamikus memóriakezelés new és delete 
operátorral. Utasítások közötti változódefiniálás. 
Objektum orientált programozás C++ nyelven. Az idevezető út. Az 
objektum fogalma. Adatok és műveletek egységben. Az osztály. Az 
egyed. Tagfüggvények definiálása és hivatkozása.  
Mintaprogram struct-ra és enum alkalmazásra. Az 1. önálló feladat 
beadása. A 2. önálló feladat kiadása.    

 



 

 14.  7.  
 
 
 

C++ 
2. 

A this mutató. Konstruktor és destruktor feladata, definiálása. 
Mintaprogram. 
Osztályhierarchia, öröklődés, virtuális függvények. Az osztály 
tagjainak elérési szintjei.  
Mintapélda bináris és text fájl kezelésére, struktúrára.  

 15.  8.  
 
 
 

C++ 
3.  

Objektumok dinamikus létrehozása. Új műveletek hozzárendelése az 
operátorokhoz. Az elrejtés enyhítése: rokonok és barátok. 
Dinamikus adatszerkezetek. A String osztály.      
1. Zárthelyi dolgozat megírása.   
Mintapélda bináris és text fájl kezelésére, struktúrára.  

 16.  9.  
 
 
 

WinC++ 
1. 

C++ programozás Windows környezetben. A Windows üzenetvezérelt 
működése. A programfejlesztő környezet jellemzői. 
Projekt felépítése. Komponens fogalma. Sajátosságok, Metódusok és 
Események. Komponenes paletták. Ablakmodellek, ablaktípusok. 
Mintaprogram egyszerű konstruktor és destruktor alkalmazásra. 
Mintaprogram az örökítés bemutatására. 

 17.  10.  

 
 

Az előadás elmarad. 
Mintaprogram egyszerű konstruktor és destruktor alkalmazásra. 
Mintaprogram az örökítés bemutatására. 

 18.  11.  
 
 
 

WinC++ 
2. 

Vizuális komponensek közös jellemzői: elsődleges Sajátosságok, 
Metódusok és Események. Windows erőforrások alkalmazása: menük 
létrehozása, felbukkanó menük készítése. 
Vezérlők: nyomógombok, kijelölő négyzetek, kiválasztógombok, 
választógomb-csoportok. A program nyomkövetésének lehetőségei. 
Mintaprogram operátorok új művelettel való felruházására. 
Mintapélda dinamikus adatszerkezetre. 
 

 19.  12.  
 
 
 

WinC++ 
3. 

Szöveges vezérlők: címkék, többsoros szövegvezérlők, listadobozok. 
Mintaprogram.       2. Zárthelyi dolgozat megírása.     
Görgetősáv, csúszka, folyamat-állás kijelző, léptető. Mintaprogram.  
Mintaprogram operátorok új művelettel való felruházására. 
Mintapélda dinamikus adatszerkezetre. 
A 2. önálló feladat beadása. 

 20.  13.  
 
 
 

WinC++ 
4. 
 

Rajzolás a Canvas segítségével. Mintaprogram. 
Szabványos párbeszédablakok: FileOpen, FileSave, FileOpenPicture, 
FileSavePicture, Color, Font párbeszédpanelok. Mintaprogram. 
Szünet miatt elmaradt gyakorlat anyagának bepótlása. A 2. önálló 
feladat beadása. 
Pótzárthelyi dolgozat írása.   

 
. 



           
 Oktatási 

feltételek
            

 
Időbeosztás: •    2 óra előadás hetente, látogatása kifejezetten ajánlott, az első zárthelyit elégtelenre 

írók számára az eredményhirdetés után kötelező, a többiek számára kifejezetten 
ajánlott. 

     •  Átlagosan kéthetente 2 óra gyakorlat,  látogatása kötelező. 
  •  A szorgalmi időszak 13 hét.  
 
Követelmények: aláírás, vizsga. 
 
Az aláírás megszerzésének feltételei:  
• Előadáslátogatásra kötelezettek esetében 1-től nem több igazolatlan hiányzás az előadásról. 
• Felkészült részvétel a gyakorlatokon, az esetleges hiányzás igazolása, a mulasztott tananyag 

pótlása. 
• A kitűzött két egyéni feladat kiadáskor közölt elvárásoknak megfelelő önálló elkészítése 

határidőre.  
Az elvárásoknak nem megfelelő, vagy a határidőig be nem adott feladatok pótlása különeljárási 
díj befizetésének egyidejű igazolásával. 

• A két zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges szintű megírása.                                       
Elégtelen zárthelyi egyszeri pótlása a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges. 

 
Az aláírás hiányosságai pótolhatók és az aláírás megszerezhető a vizsgaidőszak első részében, a 
Hallgatói Követelményrendszer feltételei szerint. 
 
A vizsga:  
• A vizsgán csak aláírás birtokában lehet résztvenni. 
•  A vizsga két részből áll:                                                                                                                

- számítógépes teszt, ahol az elégséges szint 66% feletti eredmény. A teszt felöleli az első félév   
   nem programozással foglalkozó anyagát. 
- vizsgazárthelyi dolgozat. A vizsgazárthelyi témája a két félév teszttel számon nem kért anyaga.  
  Az elégséges szint 40% feletti eredmény elérése. 

•  A vizsgajegy meghatározása: ha valamelyik rész elégtelen, a vizsgajegy: elégtelen, és mindkét 
 rész megismételendő. Egyébként a dolgozatjegy  adja a vizsgajegyet. 

•  Sikertelen vizsga a szükséges vizsgadíj megfizetése mellett kétszer  ismételhető a 
vizsgaidőszakban. 

• Megajánlott jeles (5) vizsgajegyet kaphat, akinek a Számítástechnika I. gyakorlati jegye, a jelen 
félévi két feladata és két zárthelyije közül legfeljebb egy jegy jó (4), a többi jeles. 

• Megajánlott jó (4) vizsgajegyet kaphat az, akinek az előző pontban említett öt darab jegye között 
nincs jó (4) jegynél rosszabb. 

 
 
 



         
Ajánlott 

irodalom:
            

 
Az előadásanyagok az előadáson megadott Internet helyről letölthetők. 
 
Könyvek korlátozott számban az egyetem Központi Könyvtárából is kölcsönözhetők. 

Benkő Tiborné - Benkő László - Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven!     
 (beszerzése ajánlott)   ComputerBooks, Budapest, 1996. (~2000 Ft) 

Kondorosi K.-László Z.- Szirmay-Kalos L.: Objektumorientált szoftverfejlesztés   
 (beszerzése ajánlott)    (~3000 Ft)     
   
Pethő Ádám: abC  C programozási nyelvkönyv  
                     Számalk Könyvkiadó, Budapest, 1991. 
 
Thomas Plum: Tanuljuk meg a C nyelvet!  

                   Novotrade Rt. 1989. 

Lengyel Veronika:  Az INTERNET világa   
       ComputerBooks, Budapest, 1995. 
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