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Oktatási  Hivata l   

 

 

A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második fordulójának feladatai 
 

II. (programozás) kategória 
 

 

Kedves Versenyző! A megoldások értékelésénél csak a programok futási eredményeit 
vesszük tekintetbe. Ezért igen fontos a specifikáció pontos betartása. Ha például a feladat 
szövege adatok valamilyen állományból történő beolvasását írja elő, és a program ezt nem tel-
jesíti, akkor a feladatra nem adunk pontot (akkor sem, ha egyébként tökéletes lenne a megol-
dás); az objektív értékelés érdekében ugyanis a pontozóknak a programszövegekben egyetlen 
karaktert sem szabad javítaniuk, s az előre megadott javítási útmutatótól semmiben nem tér-
hetnek el. A programokat csak a feladatkiírásban leírt szabályoknak megfelelő adatokkal pró-
báljuk ki, emiatt nem kell ellenőrizni, hogy a bemenő adatok helyesek-e, illetve a szükséges 
állományok léteznek-e (sőt ezért plusz pont sem jár). Ha a programnak valamilyen állományra 
van szüksége, akkor azt mindig az aktuális könyvtárba kell rakni. Az állományok neve min-
den esetben rögzített. Csak olyan programokat értékelünk, amelyek 1 percen belül adnak 
végeredményt! 

1. feladat: Falvak (15 pont) 

Ismerjük egy megye települései (falvak, városok) közötti utak hosszát. Zsákfalunak nevez-
zük azt a falut, ahova csak egyetlen út vezet (és onnan tovább már nem lehet menni, csak 
visszafelé). A településeket sorszámmal azonosítjuk. 

Készíts programot (falvak.pas, …), amely megadja: 

A. a leghosszabb zsákfalvakhoz vezető út hosszát, ahol nem lehet más irányba letérni (csak 
visszafordulni); 

B. azokat a településeket, ahova a legtöbb út vezet (ha több ilyen van, akkor mindegyiket); 

C. azt a települést, amelyiktől a legközelebbi szomszédja a lehető legmesszebb van (ha több 
ilyen van, akkor a legkisebb sorszámút). 

A falvak.be szöveges állomány első sorában a települések (2N1000) és az utak szá-
ma van (1M100000), egy szóközzel elválasztva. A következő M sor mindegyikében három 
egész szám van, egy-egy szóközzel elválasztva: egy-egy út két végpontjának sorszáma, vala-
mint a köztük levő út hossza. 

A falvak.ki szöveges állomány első sorába a zsákfalvak számát; a második sorba a 
legtöbb utas települések sorszámát (ha több van, akkor sorszám szerint növekvő sorrendben és 
szóköz válassza el őket egymástól), a harmadikba pedig a település sorszámát kell írni!  

Példa: 

falvak.be falvak.ki 
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2. feladat: Fa (15 pont) 

Minden fát leírhatunk egy karaktersorozattal. Ebben a leírásban X betűk és zárójelek fog-
nak szerepelni. Az X egységnyi hosszúságú ágat jelent, az ágak végi elágazásokat pedig záró-
jelbe tesszük. 

    

XXX XX(X)(X) XX(X(X)(X))(X)(X) X(X(X)(X(X(X)(X)))(XX) 

Írj programot (fa.pas, …), amely megadja:  

A. a fa magasságát (a földtől mlyen messze van a legmesszebb levő ágvég); 

B. a fa elágazásai számát (a törzs nem számít elágazásnak); 

C. a leghosszabb, elágazás nélküli ágszakasz hosszát (a törzs is ágnak számít, az elágazások 
nem tartoznak az ágszakaszhoz)! 

A fa.be szöveges állomány egyetlen sorában a fát leíró szöveg van (hossza legfeljebb 
10000 karakter). 

A fa.ki szöveges állomány első sorába a fa magasságát, a második sorába a fa elágazásai 
számát, a harmadik sorába pedig a leghosszabb ág hosszát kell kiírni! 

Példa: 

fa.be fa.ki  

XX(XXX)(X)(X(X)(X)) 5 

  5 

  3 

3. feladat: Takar (15 pont) 

A síkon, az első síknegyedben elhelyeztünk téglalap alakú épületeket. Az origóból nézve 
ezek adott szögtartományt takarnak. A szögeket az x-tengelytől számítva, fokban adjuk meg. 

Készíts programot (takar.pas, …), amely megadja, hogy mekkora azon szögtartomá-
nyok összege, ahol lehet épületet látni! 

A takar.be szöveges állomány első sorában az épületek száma (1N1000) van. A kö-
vetkező N sorban egy-egy épület által takart szögtartomány kezdete és vége található 
(0Ki,<Vi90). 

A takar.ki szöveges állományba egyetlen sort kell írni, a takart szögtartomány össze-
get! 

Példa: 

takar.be takar.ki 

3  45 

15 30 

55 80 

50 60 

4. feladat: Pakolás (15 pont) 

Egy raktárban egyetlen hosszú sorban ládák vannak. Minden láda kocka alakú, de méretük 
különböző lehet. A ládák egymásra rakásával akarnak helyet felszabadítani. A biztonsági elő-
írás szerint több ládát is lehet egymásra rakni, de minden ládát csak nálánál nagyobbra lehet 
helyezni. Továbbá, az i-edik helyen lévő ládát csak akkor lehet rárakni a j-edik helyen lévő to-
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rony tetejére, ha az i-edik és j-edik helyek között már nincs láda (j lehet akár kisebb, akár na-
gyobb, mint i). Minden ládát legfeljebb egyszer lehet mozgatni! 

Készíts programot (pakol.pas, …), amely kiszámítja, hogy legkevesebb hány toronyba 
lehet a ládákat összepakolni! 

A pakol.be szöveges állomány első sorában a ládák N (2N30000) száma van.  A má-
sodik sor pontosan N pozitív egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel elválasztva, a ládák 
méreteit. A második sorban lévő számok mindegyike 1 és 30000 közötti érték. 

A pakol.ki szöveges állomány első és egyetlen sora egy egész számot tartalmazzon, azt 
a legkisebb M számot, hogy a bementben megadott ládasor összepakolható M számú torony-
ba! 

Példa: 

pakol.be  pakol.ki 

10   2 

1 2 4 6 7 5 3 2 5 3 

5. feladat: Játék (15 pont) 

Tekintsük azt az egyszemélyes játékot, amelyet N sorból és M oszlopból álló négyzetrácsos táblán 
játszanak. A táblán minden mező vagy csapda, vagy valahány gyöngyöt tartalmaz. Egy bábut kell 
mozgatni a táblán. A bábu kezdetben a tábla bal felső sarkában van, és a jobb alsó sarokba kell eljut-
tatni az alábbi lépés-szabályt betartva: 

 Csak olyan mezőre lehet lépni, ahova még nem lépett a bábu. 

 Csapda mezőre nem lehet lépni. 

 Csak a négy szomszédos mező valamelyikére lehet lépni. 

 Egy lépésben csak jobbra, lefelé, vagy felfelé lehet lépni. 

 Minden olyan mezőn lévő gyöngy a játékosé lesz, amely mezőre lép. 

A játék célja, hogy a játékos a lehető legtöbb gyöngyöt megszerezze. 

Készíts programot (jatek.pas, …), amely kiszámítja a megszerezhető legtöbb gyön-
gyök számát, és meg is ad egy olyan lépéssorozatot, amely ezt eredményezi! 

A jatek.be szöveges állomány első sorában két egész szám van, a sorok N és oszlopok 
M száma (1N, M100). A további N sor mindegyike M egész számot tartalmaz egy-egy 
szóközzel elválasztva. A sorban az i-edik szám a sorban az i-edik mezőn lévő gyöngyök szá-
ma, ha a szám nemnegatív. Ha a szám -1, akkor az a mező csapda. Minden szám értéke legfel-
jebb 2000. A bal felső és a jobb alsó mező biztosan nem csapda, és a kiindulási bal felső me-
zőn lévő gyöngyök száma beleszámít az összpontszámba. 

A jatek.ki szöveges állomány első sora egy egész számot tartalmazzon, a megszerez-
hető legtöbb gyöngy számát. Ha nem lehet eljutni a jobb alsó sarokba, akkor a -1 számot kell 
kiírni, és nem kell második sort írni. Egyébként a második sor olyan „J”, „L”, „F” betűkből 
álló lépéssorozatot tartalmazzon, amely legtöbb gyöngyöt eredményez! A második sor szókö-
zöket nem tartalmazhat, és sorvége jellel záruljon. A betűk jelentése: J: jobbra, L: lefelé, F: 
felfelé. 

Példa: 

jatek.be  jatek.ki 

5 6      11 

0 0 0 0 -1 0    LLLLJFFFFJJLLLLJFFFJLLL 

0 1 0 0 2 0 

0 0 -1 1 0 0 

3 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 4 0 

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont az 1. fordulóból  

vargal




