
Deklaratı́v programozás vizsga — Tudnivaĺok

A vizsga ḱet t́argyŕeszb̋ol áll: Prologés SML. Mindkett̋oből háromf́ele ḱerd́est kap a hallgató:

Gy ún. gyakorĺo jelleg̋u kérd́esek, ẗobbnyire olyan fajt́ajúak, mint amilyenek a gyakorlórendszerben
is előfordulnak (7 pont).

E elméleti kérd́es, a (mindḱet t́argyŕeszb̋ol) kiadott list́an szerepl̋o kérd́esek egyike. A megadott
témát kb. 3-5 percben kell ismertetnie,áttekint́est adva az adott anyagrészr̋ol. Ha a t́ema konkŕet
Prolog elj́aŕasokŕol, ill. SML f üggv́enyekr̋ol sźol, akkor – hacsak a feladatlap mást neḿır – a
felkész̈ulés ŕeszeḱent ćelszer̋u ezek k̈ozül legaĺabb egynek a ḱodját feĺırnia (7 pont).

P programoźasi feladat: adott specifikációnak megfelel̋o Prolog elj́aŕast, ill. SML függv́enyt kell
ı́rnia. A programoźasi feladat ḱet ŕeszre van bontva: elősz̈or a seǵedelj́aŕast, ill. seǵedfüggv́enyt
kell meǵırnia (a seǵedelj́aŕas, seǵedfüggv́eny ui. ŕavezet a teljes feladat megoldáśara), majd a
felhaszńaláśaval kell megoldania a teljes feladatot. Ha csak a segédelj́aŕast, seǵedfüggv́enyt
ı́rja meg, akkor legfeljebb 11 pontot kaphat. A segédelj́aŕas, seǵedfüggv́eny meǵıráśaért és a
teljes feladat megold́aśaért maximum 21 pont jár. Ha teljes feladatot ḿas ḿodon, azaz nem az
elő́ırt seǵedelj́aŕas, seǵedfüggv́eny meǵıráśavalés felhaszńaláśaval oldja meg, akkor legfeljebb
16 pontot kaphat.

Mindkét t́argyŕeszb̋ol (Prolog, SML) a vizsga a k̈ovetkez̋oképpen folyik:

• 1. szakasz (kb. 30 perc̈onálló munka):

– Gy feladat megold́asa,

– E kérd́es kidolgoźasa,

– P feladat seǵedelj́aŕaśanak, ill. seǵedfüggv́enýenek meǵırása.

• 1. ellen̋orzés:

– aGy feladatot a vizsǵaztat́o beszedi,

– a hallgat́o ismerteti azE kérd́esre adott v́alaszt,

– a vizsǵaztat́o megbesźeli a hallgat́oval aP feladat tov́abbi megold́asi menet́et.

• 2. szakasz (kb. 25 perc̈onálló munka):

– aP feladat teljes megold́aśanak elḱesźıtése.

• 2. ellen̋orzés

– A vizsgáztat́o ellen̋orzi és pontozza aP feladatŕesz megold́aśat.

• Az egy t́argyŕeszre ford́ıtott idő összesen kb. 60 perc.

Fontos tudnivalók:

• A Gy jelű részt k̈ulön lapráırják!

• A Gy feladat megold́aśat tartalmaźo lapraı́rják ŕa:

– a nev̈uket, neptun-ḱodjukat;

– a feladat sorsźamát;

– azülőhelÿuk sźamát!

• A megold́ast aGy feladattal kezdj́ek!


