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1. Írjuk a vonalakra az alábbi utasítások kimenetének sorait!
 (6 pont) 
 
  5 & 12 ___  4 ____ 
 
  5 | 12 ___ 13 ____ 
  a = [2,3,5,7,11,13] 
  a[2...4] _ [5,7]____ 
  a[6] = a[-1]+4; 
                     [2,3,5,7,11,13,17]  
 
  Math.tan(45*Math::PI/180)  ___  1 ____ 
   
  (1...4).each {|i| print i} ___ 123 ___ 
 
 
2. Mit csinál az alább definiált függvény, és mi a válasz a 
meghívásaira? (3 pont) 
 
  def f( tomb, k )  
    tomb.map { |i| i+k } 
  end ___________ 
 
  f( [2,3,4], 5 ) __[7,8,9]__ 
 
  f( [”ker”,”var”], ”t” ) 
                         [”kert”,”vart”] 
 
 
3. Írjunk rekurzív metódust az Integer osztály alá, mely 
kiszámítja az n-edik Fibonacci-szám értékét! 
 (2 pont) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Írjunk rekurzív metódust az Integer osztály alá, mely 
kiszámítja az n-edik Fibonacci-szám értékét, de a 
kiszámított értékeket egy osztályváltozóban tárolja! 
(remember table – memoize) (3 pont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Írjunk egy programot, mely kiír egy véletlen LOTTÓ-
tippet! (4 pont) 
 
A = []; 
n = 0; 
while n < 5 
  r = rand(90) + 1 
  if not a.include? r 
    a[n] = r 
    n += 1 
  end 
end 
 

 
  
6. Írjunk programot egy Kacsa nevű osztályra, melynek 
példányai csodakacsák. Ezek a szolj metódusra válaszul 
megszólalnak (alapéertelmezésben hápognak, egyébként azt 
mondják, amire a tanit nevű metódus paraméterében, 
vagy létrehozásakor megtanítottuk). Használjunk egy 
@mond nevű példányváltozót, aminek értéke az, amit a 
kacsa mond, de ezt csak a tanit metóduson keresztül 
lehessen változtatni!  (6 pont) 
Egy példafuttatás:  
  k = Kacsa.new 
  k.szolj 
  => ”hap-hap” 
  k.tanit( ”ga-ga” ) 
  k.szolj 
  => ”ga-ga” 
  kacsa = Kacsa.new(”kot-kot”) 
  kacsa.szolj 
  => ”kot-kot” 
 
 
class Kacsa 
  attr_reader :mond 
  def initialize(mond="hap-hap") 
    @mond=mond 
  end 
  def szolj 
    @mond 
  end 
  def tanit(mond) 
    @mond=mond 
  end 
end 
 
7. Mit csinál az alábbi programrészlet? Adjunk olyan 
értékeket az x változónak, mely különböző eredményeket 
ad!  (2 pont) 
 
  case x 
  when /^[A-Z]/ 
    ”elso eset” 
  when /[0-9]$/ 
    ”masodik eset” 
  else 
    ”egyeb eset” 
  end 
 
Kiírja, hogy „elso eset”, ha x első karaktere nagybetű, 
hogy „masodik eset”, ha az utolsó karakter szám, egyébként 
„egyeb eset”. 
 


