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A verzió 
1. feladat (2 pont) 
Valamennyi osztály legyen a zh1110527 csomagban 2p 
 
2.feladat (10 pont) 
Definiáljon a szokásos konvenciók betartásával egy NyiroExeption kivétel osztályt, ami egy 
hibakódot (egész) tartalmaz adattagként. Az adatokat csak az adott osztályban szeretnénk 
használni 

3p 

Definiáljon két osztályszintű nyilvános konstanst, OUT es ERR néven, 100 es 101 értekkel 2p 
Definiáljon konstruktort, amely beállítja az adattagot a paramétere alapján, es szintén betartja a 
konvenciókat 

3p 

Definiálja felül a toString metódust, ami az álabbi üzeneteket adja vissza: 
-"Kifogyott a benzin", ha az adattag értéke OUT-tal egyezik meg 
-"Tönkrement a motor", ha az adattag értéke ERR-el egyezik meg 
- üres stringet egyéként 

2p 

 
3.feladat (13 pont) 
Definiáljon Funyiro  osztályt, aminek van markaja (String), üzemanyag mennyisége (double, 
literben), fűgyüjto kapacitása (double, kg-ban), lenyírt fű mennyisége (double, kb-ban). Az 
adatokat csak az adott osztályban szeretnénk használni 

2p 

Definiáljon konstruktort, amellyel a marka, az üzemanyag mennyisége , a fűgyüjto kapacitás 
beállítható, a lenyírt fű mennyisége pedig nulla kg 

1p 

Definiáljon metódust amely visszaadja a lenyírt fű mennyiségét 1p 
Definiálón egy nyírás metódust, ami paraméterében a fűnyírásra szánt perceket kapja, es 
megkísérel annyi ideig füvet nyírni, az álabbi szabályok szerint : 
A fűnyíró minden percben 0.1%-os valószínűséggel romoljon el, es akkor dobjon egy kivételt a 
megfelelő hibakóddal, a kivételosztály megfelelő statikus konstansának használatával! 
A nyíráskor mindent percben 25 dkg-mal növekedjék a fűgyűjtőben tálalható fű súlya es 5ml 
benzint fogyasszon el . (ha kifogy a benzin, szinten dobjon megfelelő kivételt) 
Figyelem: teli gyűjtővel a gép ne működjön, ürítse ki a gyűjtőt, mielőtt tovább dolgozna! 

3p 
 
2p 
 
2p 
 
1p 

Segítségül a véletlen érték előállításához használja a java.util.Random osztály egy példányát! 
Az osztálynak van paraméter nélküli konstruktora. 
public int nextInt(int n) 

 

 
4 feladat (6 pont) 
Írjon egy Park osztalyt amely futtatható 1p 
Hozzon létre egy Funyiro objektumot, tetszőleges adatokkal 1p 
Írja ki, hogy 120 perc alatt hány kg füvet nyírt le a gép! Ha a fűnyírás idő előtt befejeződik, írja 
ki az okát! A feladatot kivételek lekezelésével oldja meg! 

 

 
Csak a feladatban kért adattagok és metódusok definiálhatóak! 



Megoldások 
 

1. feladat 
package zh1110527; 
 
public class NyiroExeption extends Exception{ 
 
  private int hibakod; 
  public final static int OUT = 100; 
  public final static int ERR = 101; 
  
  public NyiroExeption (int hiba){ 
   this.hibakod = hiba; 
  } 
   
  public String toString() { 
   if(hibakod == OUT) return "Kifogyott a benzin"; 
   else if (hibakod == ERR) return "Tonkrement a motor"; 
   else return; 
  } 
} 
 
 
 
2.feladat 
package zh1110527; 
 
import java.util.Random; 
 
public class Funyiro{ 
 private String marka; 
 private double uzemanyag; 
 private double fugyujto_kapacitas; 
 private double lenyirtfu; 
  
 Random veletlen = new Random(); 
  
  
 public Funyiro (String marka, double uz, double fgyk){ 
  this.marka = marka; 
  this.uzemanyag = uz; 
  this.fugyujto_kapacitas = fgyk; 
  this.lenyirtfu = 0; 
 } 
  
 public double getFu (){ 
  return lenyirtfu; 
 } 
  
  
 public void nyiras (int perc) throws NyiroExeption{ 
  double gyujto=0; 



  for(int i=0; i<perc; i++){ 
   if((veletlen.nextInt(10000))%10==0) throw new NyiroExeption(100); 
   if(gyujto < fugyujto_kapacitas) gyujto += 0.25; 
    else gyujto = 0; 
   if(benzin > 0) benzin-=0.025; 
    else throw new NyiroExeption(101); 
    
  } 
 } 
} 
 
3.feladat 
package zh1110527; 
 
public class Park{ 
  public static void main (String [] args){ 
  
  Funyiro rozi = new Funyiro("Rozi2000", 5, 6); 
 
  try{ 
   rozi.nyiras(120); 
   System.out.println(rozi.getFu()); 
  } 
   
  catch(FunyiroExeption f){ 
   System.out.println(f); 
  } 
   
  finally{ 
   System.out.println("Kesz!"); 
  } 
 } 
} 

 

A feladatot legépelte és megoldotta: Huzynets Erik 


