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Tematika 

 

Oktatási hét A gyakorlat tananyaga 

 

1. Algoritmus tervezés, egyszerű folyamatábrák, pszeudokódok készítése.  

 

2.-3. A C# nyelv alapelemei és szintaktikája. 

Változók, kifejezések, operátorok (relációs, aritmetikai, logikai), értékadás. 

Elágazás és ciklus utasítások alkalmazása.  

Input –output. 

4.-5. Feladatok ciklusokra, elágazásokra. 

Szintaktikai konvenciók, beépített típusok.  

Tömbök és sztringek kezelése. 

6.-7. Egyszerű sztring és tömb algoritmusok. 

Példák az alapvető programozási tételekre. 

8.-9 A függvény fogalma, szerkezete, hívása. 

Paraméterátadás. Érték- és címszerinti paraméterek. 

10-12. Összetett feladatok megoldása és a programozási tételek megvalósítása függvények 

alkalmazásával.  

ZH (évfolyamszintű tantermes zh 1.5 órában) 

13. Számítógépes ZH. 

PÓT-ZH (évfolyamszintű tantermes zh 1.5 órában) 

14. Számítógépes ZH pótlása. 

 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 

 

12. ill. 13. A gyakorlatok anyagából 1.5 órában tantermes zh ill. pótlás. 

13. ill. 14. Számítógépes zh, ill. pótlás.  

 

9. ill. 12. Házi feladat kiadása ill. az elkészített feladat beadása.  

 
 

  



 

 

Az előadások tananyaga 

Oktatási cél: A tárgy keretében a hallgatók bevezetést kapnak az imperatív és objektumorientált programozás 

alapjaiba, valamint megismerkednek a legfontosabb adatstruktúrákkal és algoritmusokkal. 

Tematika:  

Ld. a részletezést. 

 

Ütemezés: 

Oktatási 

hét 

Témakör 

1. A számítógépes problémamegoldás modellezésének módszerei. 

Programozási elvek és módszerek: imperatív, strukturált, moduláris, objektumorientált programozás. 

Programozási nyelvek. A programozás menete 

2. Az algoritmus fogalma és ábrázolásának módjai. 

Vezérlési és D-gráf, blokkdiagram, stuktogram, pszeudokód. 

Adatszerkezetek 

3. Alapvető programozási tételek (N-1): összegzés, számlálás, maximumkeresés, lineáris keresés, 

logaritmikus keresés. Tömbök. Eljárások, függvények 

4. Alapvető programozási tételek (N-N): szétválogatás, halmazműveletek 

5. Programozási tételek összeépítése 

6. Rendezések. 

7. További algoritmusok (1): Horner elrendezés, Coxeter algoritmus stb 

 Zárthelyi írás az aláírás megszerzése érdekében 

8. Állami ünnep 

9. Az objektumorientált programozási paradigma: modellezési alapelvek, programozási megoldások 

fejlődése, OO paradigma és OO program 

10. Az OO paradigma alapelemei: objektum, osztály, osztályok közötti kapcsolatok. 

11. Az OOP megvalósítások általános jellemzői (1): egységbezárás és adatrejtés, láthatóságok, osztály 

szintű tagok, tulajdonságok 

12. Rektori szünet 

13. Az OOP megvalósítások általános jellemzői (2): öröklődés és többalakúság kód-újrafelhasználás 

14. További algoritmusok (2): Labirintus, játékok stb 

Pótlás 

Félévközi követelmények  
A hallgatók a 3. héttől kezdődően 7 alkalommal a gyakorlatok elején kis zh-t írnak, melyekkel 35 pont 

szerezhető. A gyakorlaton két gépes zh–t írnak. Ezekkel 50 pont szerezhető. A beadott házi feladatokra 10 pont 

kapható.  

Az előadások anyagából 25 pontos tantermes ZH-t írnak, így a szorgalmi időszakban összesen 120 pont 

szerezhető. 

Az aláírás megszerzésének feltétele:  

A működőképes házi feladatok beadása a kiírt időben, és legalább 60 pont (50%) megszerzése, a ZH-k legalább 

40%-os teljesítése. Letiltásra kerülnek azok a hallgatók, akik nem tudnak legalább 30 pontot megszerezni. 

 

A vizsgán további 120 pont érhető el. A hozott pontszám a vizsga pontszámához hozzáadódik. 

Osztályozás: 

190-240 jeles 

163-189 jó   

142-162 közepes 

121-141 elégséges 

Pótlás módja 

A kis zh nem pótolható! A tantermes és a számítógépes zh pótlása a szorgalmi időszakban, 

valamint a vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikén, ismételt vizsga jelleggel, 1-1 

alkalommal lehetséges. 
 Irodalom: 

Kötelező: A helyi hálózatra feltett segédletek. 
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