
  rendelkezésre álló idő:15 perc 

Programozás alapjai 2. 4. beszámoló dolgozat. 2017.03.23.  Kurz/Terem: Gy2/ Elért pontszám: 

Név: Neptun:  
 

 

1. Jelölje (pl. karikázza be), hogy az állítás igaz (I), vagy hamis (H) a C++ nyelvre! Minden bejelölt válasz 1 pont, 

ha helyes, -1 pont, ha hibás! Az esetleges negatív eredmény is összeadódik a többi feladatra kapott pontokkal. A 

teljes dolgozat eredménye azonban nem lehet negatív. (4p) 

Inline függvényben nem lehet ciklus. I H 

Statikus tagfüggvénynek nincs this pointere. I H 

A destruktor mindig meghívja a tartalmazott (beágyazott) objektumok destuktorait. I H 

A destruktor előbb hajtja vére a programozott törzset, és csak ezután hívja a tartalmazott objektumok 

destruktorait. 
I H 

2. A Hivatalnok osztály felhasználásával, annak módosítása nélkül hozzon létre egy Fonok osztályt, ami a 

konstruktorában megadott hivatalnokot tekinti beosztottjának! A főnök mindig csak a beosztottja után ír alá! Ha a 

beosztottnak is van beosztottja, akkor a szabály arra is vonatkozik.   (6p) 

class Hivatalnok { 

    String nev; 

public: 

    Hivatalnok(const char *nev) :nev(nev)  {} 

    virtual void alair() const { std::cout << nev << std::endl; }; 

    virtual ~Hivatalnok() {} 

}; 

 

A Fonok osztályt úgy valósítsa meg, hogy adattagjai közvetlenül ne legyenek elérhetőek, és az alábbi kódrészlet az 

elvárásoknak megfelelően működjön! A megvalósításnál ügyeljen a konstans objektumokra és a végtelen ciklus 

elkerülésére! 
{ 

 const Hivatalnok jeno("Jeno"); 

 Fonok polgar("Polgar Jeno", jeno); 

 Fonok polgarmester("Polgarmester Jeno", polgar); 

 polgarmester.alair();            // Kiírás: Jeno\nPolgar Jeno\nPorgarmester Jeno 

} 

 

// Egy lehetséges megoldás (vagy pointerrel, vagy referenciával kell hivatkozni az ősre, különben szeletelődik):  
class Fonok : public Hivatalnok { 

    const Hivatalnok* beosztott; 

public: 

    Fonok(const char *nev, const Hivatalnok& beosztott)  

                                :Hivatalnok(nev), beosztott(&beosztott)  {} 

    void alair() const { 

        beosztott->alair(); 

        Hivatalnok::alair(); 

    } 

}; 
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1. Jelölje (pl. karikázza be), hogy az állítás igaz (I), vagy hamis (H) a C++ nyelvre! Minden bejelölt válasz 1 pont, 

ha helyes, -1 pont, ha hibás! Az esetleges negatív eredmény is összeadódik a többi feladatra kapott pontokkal. A 

teljes dolgozat eredménye azonban nem lehet negatív. (4p) 

Inline függvényben lehet ciklus. I H 

Statikus tagfüggvénynek van this pointere. I H 

A destruktor sosem hívja a tartalmazott (beágyazott) objektumok destuktorait. I H 

A destruktor előbb hívja a tartalmazott objektumok destruktorait, és csak ezután hajtja vére a 

programozott törzset. 
I H 

2. Irodai hierarchiában a főnök (Boss) azzal védi az állását, hogy csak akkor ír alá, ha látja a közvetlen 

beosztottjának az aláírását. Ha a beosztottnak is van beosztottja, akkor a dolog gördül tovább. A Clerk osztály 

felhasználásával, annak módosítása nélkül hozzon létre egy olyan Boss osztályt, ami a konstruktorában megadott 

hivatalnokot (Clerk) tekinti beosztottjának!  (6p) 

class Clerk { 

    String name; 

public: 

    Clerk(const char *name) :name(name)  {} 

    virtual void sign() const { std::cout << name << std::endl; }; 

    virtual ~Clerk() {} 

}; 

 

A Boss osztályt úgy valósítsa meg, hogy adattagjai közvetlenül ne legyenek elérhetőek, és az alábbi kódrészlet az 

elvárásoknak megfelelően működjön! A megvalósításnál ügyeljen a konstans objektumokra és a végtelen ciklus 

elkerülésére! 
{ 

   Clerk eugene("Jeno"); 

   const Boss citizen("Polgar Jeno", eugene); 

   Boss major("Polgarmester Jeno", citizen); 

   major.sign();                  // Kiírás: Jeno\nPolgar Jeno\nPorgarmester Jeno 

} 

 

// Egy lehetséges megoldás (vagy pointerrel, vagy referenciával kell hivatkozni az ősre, különben szeletelődik):  
class Boss : public Clerk { 

    const Clerk& junior; 

public: 

    Boss(const char *name, const Clerk& junior) 

                                :Clerk(name), junior(junior)  {} 

    void sign() const { 

        junior.sign(); 

        Clerk::sign(); 

    } 

}; 

  

 


