
Követelmény rendszer  
C# nyelvű programozásból 

1. Félév vizsgaidőszakra 

Alapvető követelmények szóbeli felsorolása: 
1. A vizsgázónak ismernie kell a Visual Studio 2013, 2015 vagy 2017 - bármelyik update - 
(VS) fejlesztő rendszer azon elmeit, melyekkel alkalmazást hozhat létre, a Visual Designer 
segítségével definiálhatja a felhasználói felület elemeit, az egyes elemekhez eseményeket rendelhet. 

2. Képesnek kell lennie SDI (Single Document Interface – egy ablakos) alkalmazás 
fordítására, futtatására, az alkalmazás környezet mentésére 

3. Ismernie kell a VS elemi adattípusait, azok deklarálási módját, felhasználásuk korlátait( 
char, bool, byte, int, Int16, Int32, Int64, float, double). 
4. Ismernie kell a VS összetett változóit ( string, array, tömb, struct, file), azok deklarálási 
módját, felhasználás korlátait. 

5. Használnia kell a VS Visual Designer által biztosított elemi vizuális vezérlőket ( Label, 
Textbox, ListBox, Button, PictureBox, FileDialog, Form), azok elemi tulajdonságait, metódusait. 

Mérési – Beszámolási módszer: 
A vizsgázó tudását egy a mintapéldának megfelelő feladat megoldását biztosító alkalmazás 
elkészítésével tehet eleget. 

Értékelési Mátrix: 
1. Értékelhetetlen a feladat ha: 
– A mentett változatból az alkalmazás ( annak designer és forrás fájlja) nem tölthető be a VS-ba. 
– Az elkészült alkalmazás nem produkál képernyőn látható eredményt. 
– Ha a betöltött forrásfájlok nem fordíthatók hibaüzenet (warning megengedett) nélkül 

alkalmazássá. 

2. Az értékelés elégséges: 
– Ha minden szükséges változó deklarációja megtörtént és 
– Minden a szükséges be- és kiviteli vizuális vezérlő szerepel az alkalmazás tervében 

3. Az értékelés közepes: 
– Ha az adatfeldolgozás, az adat beolvasás megtörtént és 
– A feladat által kiszámítandó eredmények legalább 20%-a kiszámításra került és a kimeneti 

vezérlőkbe került 

4. Az értékelés jó: 
– A feladat által kiszámítandó eredmények legalább 60%-a kiszámításra és megjelenítésre került 

5. Az értékelés kiváló: 
– A feladat által kiszámítandó eredmény 80-100% kiszámításra került. 

A szöveges megjelenítés helyett képi, vagy egyéb vizuális megjelenítés kétszeres százalék ponttal 
kerül értékelésre. Például a mély hangrend kiírása helyett egy mély tavat ábrázoló kép 
megjelenítése – az egyértelműség kihangsúlyozása mellett – plusz százalékot jelent. 
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Minta feladatok: 

Terminológia: 
A feladatokban a vizsgázó a programozó, a felhasználó az elkészült alkalmazást éppen használó – 
azaz a vizsgáztató tanár. 

1. A kemelemek.txt (strukturált, tab-bal) fájlból beolvasott adatok alapján jelenítse meg a 
Lantanidasort (58<=Rendszám>=71), az elemek (összes) atomtömegének átlagát, rendezze sorba 
felfedezés ideje szerint. 

2. A gyumolcs.txt (strukturált, tab-bal)  fájlból beolvasott adatok alapján jelenítse meg a 
következő adatokat:   Az ország gyümölcs termelése gyümölcsönként  (két , összetartozó ListBox, 
vagy egy többoszlopos ListBox), rendezze növekvő sorba a megyéket meggytermelés alapján, 
adjon listát azokról a megyékről melyekben állami beavatkozás szükséges mivel a cseresznye 
termelés mértéke meghaladta az uniós kvótát (2000 tonna). 

3. A telepulesek-hu.txt alapján végezze el a következő adatfeldolgozásokat: Hány település 
van Magyarországon, melyik a leghosszabb, illetve legrövidebb nevű település, gyűjtse ki és 
számolja meg hány település névben szerepel keresztnév. A keresztnevek listája bővíthető és 
szűkíthető kell, hogy legyen a felhasználó által. 
  
  


