
A  rendelkezésre álló idő:18 perc 

Programozás alapja 2. 3. ellenőrző dolgozat. 2016.04.18.  Kurz/Terem: G2/ Elért pontszám: 

Név: Neptun:  
 

 

 

1. feladat 4 p 

A Medve osztály felhasználásával hozzon létre egy olyan Jegesmedve osztályt, ami tárolja a medve nevét is 

(String)! Legyen az osztálynak egy hogyVagy() metódusa, ami a standard kimentre kiírja a nevét, majd annyiszor 

brummog, ahány éves! A név legyen külön is lekérdezhető a getNev() tagfüggvénnyel! A Medve osztályt nem 

módosíthatja, de ha szükségesnek látja, a pontozott részre írhat! A laborgyakorlaton elkészített String osztály 

rendelkezésére áll, azt nem kell deklarálnia! Mielőtt megoldja ezt a feladatot, olvassa el a 2. feladatot is! 
class Medve { 

     int kor;  // medve években mért kora 

public: 

      ....... Medve(int kora) :kor(kora) { } 

     virtual void hogyVagy() const {  // annyit brummog ahány éves 

  ..........  for (int i = 0; i < kor; i++) std::cout << "Brumm "; } 

     virtual ~Medve() {} 

}; 

 
Egy lehetséges megoldás: 

class Jegesmedve :public Medve { 

    String nev; // Medve neve 

public: 

    Jegesmedve(int kor, const String& nev) :Medve(kor), nev(nev) {} 

    void hogyVagy() const { std::cout << nev << " "; Medve::hogyVagy(); } 

    String getNev() const { return nev; } 

}; 

 

 

2. feladat 3 p 

Írjon programrészletet, amely a dinamikus memóriában létrehoz 299 db 3 éves Medve példányt és az 5 éves Knut 

nevű jegesmedvét! A feladatot úgy oldja meg, hogy a létrehozott 300 darab objektumpéldány egyetlen 300 elemű 

tömb segítségével legyen elérhető! Hívja meg mind a 300 objektum hogyVagy() metódusát, majd semmisítse meg a 

létrehozott objektumpéldányokat!  

 
 

Egy lehetséges megoldás: 
    Medve* t[300]; 

    for (int i = 0; i < 299; i++) 

        t[i] = new Medve(3);  

    t[299] = new Jegesmedve(5, "Knut");  

    for (int i = 0; i < 300; i++) { 

        t[i]->hogyVagy(); 

        delete t[i]; 

    }; 

 

 

3. feladat 3 pont 

Készítsen egy funktort, ami két Jegesmedve típusú objektumot összehasonlít a nevük alapján! Adjon igaz értéket, ha 

a két név nem egyezik. 

Egy lehetséges megoldás: 
struct JegesmedveCmp { 

    bool operator()(const Jegesmedve& a, const Jegesmedve& b) { 

        return a.getNev() != b.getNev(); 

    } 

}; 
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1. feladat 4 p 

Az Auto osztály felhasználásával hozzon létre egy olyan Versenyauto osztályt, ami a versenyző nevét is (String) 

tárolja! Az osztály info() metódusa a standard kimenetre írja ki az autó márkáját és a versenyző nevét! A versenyző 

neve legyen külön is lekérdezhető a getPilota() tagfüggvénnyel! Az Auto osztályt nem módosíthatja, de ha 

szükségesnek látja, a pontozott részre írhat! A laborgyakorlaton elkészített String osztály rendelkezésére áll, azt nem 

kell deklarálnia! Mielőtt megoldja ezt a feladatot, olvassa el a 2. feladatot is! 
class Auto { 

    String marka;  // autó márkája 

public: 

      ....... Auto(const String& marka) :marka(marka) {} 

     virtual void info() const { std::cout << marka; } 

     virtual ~Auto() {} 

}; 

 
Egy lehetséges megoldás: 

class Versenyauto :public Auto { 

  String pilota; // versenyzo neve 

public: 

  Versenyauto(const String& m, const String& p) :Auto(m), pilota(p) {} 

  void info() const { Auto::info(); std::cout << " " << pilota << std::endl; } 

  String getPilota() const { return pilota; }  

}; 

 

 

 

2. feladat 3 p 

Írjon programrészletet, amely a dinamikus memóriában létrehoz 599 db Mecedes márkájú Auto példányt valamint 

egy Ön által választott márkájú Versenyauto példányt, amit Ön vezet! A feladatot úgy oldja meg, hogy a létrehozott 

600 darab objektumpéldány egyetlen 600 elemű tömb segítségével legyen elérhető! Hívja meg mind a 600 objektum 

info() metódusát, majd semmisítse meg a létrehozott objektumpéldányokat!  

 
Egy lehetséges megoldás: 
    Auto* t[600]; 

    for (int i = 0; i < 599; i++) 

        t[i] = new Auto("Mercedes");  

    t[599] = new Versenyauto("Ferrari", "Jozsi");  

    for (int i = 0; i < 600; i++) { 

        t[i]->info(); 

        delete t[i]; 

    } 

 

 

 

 

3. feladat 3 pont 

Készítsen egy funktort, ami két Versenyauto típusú objektumot összehasonlít a pilóta neve alapján! Adjon igaz 

értéket, ha a két név azonos! 
 

Egy lehetséges megoldás: 
struct VersenyautoCmp { 

    bool operator()(const Versenyauto& a, const Versenyauto& b) { 

        return a.getPilota() == b.getPilota(); 

    } 

}; 

 
 


