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Megye: ......................................................................................................................................... 
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Oktatás i  Hivata l   

 

 

A 2012/2013 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: Tanár (32 pont)  

Egy iskola tanárairól tudjuk, hogy mikor milyen órát tartanak. A tanárokat, a tantárgyakat, 
a hét napjait, a napokon belüli órákat sorszámukkal azonosítjuk. Készíts programot (ta-
nár.pas, …), amely megadja: 

A. minden napra a szabadnapos tanárok számát; 

B. azt a tanárt, akinek a legkevesebb lyukasórája van (lyukasóra: aznap előtte is van órája va-
lamikor és utána is van órája valamikor); 

C. az adott T tanárt egész héten helyettesíteni tudó tanárt (ha lehetséges, akkor úgy, hogy sza-
bad napján senkit ne kelljen behívni az iskolába). 

D. adott T tanárt a hét H. napján helyettesítő tanárokat úgy, hogy minden óráján szakos he-
lyettesítés legyen; 

Az tanár.be szöveges állomány első sorában a tanárok száma (1 N 100), a tantárgyak 
száma (1 M 100), egy tanár sorszáma (1 T N) és egy nap sorszáma van (1 H 5), egy-egy 
szóközzel elválasztva. A következő sorok mindegyikében 4 egész szám van, egy-egy szóköz-
zel elválasztva: tanár sorszáma, tanított tantárgy sorszáma, nap (1 és 5 közötti egész szám), 
óra (0 és 8 közötti egész szám). Például 3 7 2 0 azt jelenti, hogy a harmadik tanár a hetedik 
tantárgyat a hét második napján, a nulladik órában tanítja. 

Az tanár.ki szöveges állományba négy sort kell írni! Az első sorba az A, a másodikba 
a B, a harmadikba a C, a negyedikbe pedig a D részfeladat eredményét. Ha több megoldás 
van, a legkisebb sorszámút kell megadni! Ha nincs megoldás (C és D részfeladatban), akkor 
-1-et kell kiírni! Az első sorban 5 szám szerepeljen, egy-egy szóközzel elválasztva! A negye-
dik sor első száma a helyettesített órák száma legyen, amit a helyettesítő tanárok sorszámai 
követnek, órák szerinti sorrendben, egy-egy szóközzel elválasztva! 
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Példa: 

tanár.be tanár.ki 

3 4 1 1 1 0 2 3 3 

1 1 1 6 2 

1 1 2 2 3 

1 2 1 3 2 2 2 A példában szereplő 3 tanár órarendje: 
2 1 2 3 

2 2 3 1 

3 4 1 2 

3 2 1 4 

3 3 2 1 

 

 

2. feladat: Modul (28 pont)  

Egy programrendszer N darab, önállóan lefordítható modult tartalmaz. Minden modulról 
tudjuk, hogy ki a szerzője, valamint, hogy mely más modulokat használ közvetlenül (ezekre 
mindenképpen szükség van a lefordításukhoz). A modulokat és a szerzőket is sorszámukkal 
azonosítjuk. 

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

A. egy M modul lefordításához mely további modulok lefordítására van szükség (nem csak a 
közvetlenül használtak kellenek), 

B. egy M modul valamely eljárása paraméterei megváltozása miatt mely szerzőket kell felszó-
lítani valamely saját moduljuk megvizsgálására, hogy a modult továbbra is jól használják, 

C. egy olyan szerzőt, aki nem használ mások által írt modult. 

A modul.be szöveges állomány első sorában a modulok száma (1≤N≤1000), a szerzők 
száma (1≤S≤100), az M modulsorszám és a feltételek F száma van egy-egy szóközzel elvá-
lasztva. A második sorban N szám van: az i-edik szám az i-edik modul szerzőjének sorszáma. 
A további F sor mindegyikében két modulsorszám szerepel (1≤I≠J≤N), ami azt jelenti, hogy 
az I-edik modul fordításához szükség van a J-edik modulra. 

A modul.ki szöveges állomány első sorába az A, a másodikba a B, a harmadikba pedig 
a C részfeladat eredményét kell írni! Az első sor első száma a lefordítandó modulok száma, a 
többi szám pedig a lefordítandó modulok sorszámai legyenek, egy-egy szóközzel elválasztva! 
A második sor első száma az értesítendő szerzők száma, a továbbiak pedig az értesítendő 
szerzők sorszámai legyenek, egy-egy szóközzel elválasztva! A harmadik sorba egy szerző 
sorszámot kell írni, ha van megoldás, -1-et, ha nincs megoldás. Több megoldás esetén bárme-
lyik kiírható. 

Példa: 

modul.be modul.ki 

7 3 4 7 1 6 

3 2 1 3 1 2 1 1 2 

1 3  1 

1 4 

2 4 

2 5 

2 6 

4 6 

5 7 

1. tanár 1. nap 2. nap 3. nap 2. tanár 1. nap 2. nap 3. nap 3. tanár 1. nap 2. nap 3. nap 

0. óra    0. óra   T2 0. óra    

1. óra    1. óra    1. óra  T3  

2. óra  T1  2. óra    2. óra T4   

3. óra T2   3. óra  T1  3. óra    

4. óra    4. óra    4. óra T2   

5. óra    5. óra    5. óra    

6. óra T1   6. óra    6. óra    

1 2

3 4 6 5

7

1 1

1

2

2

3

3
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3. feladat: Zebra (30 pont) 

Egy útszakaszra zebrát festettek az ábrának megfelelően. A 
zebrát N sorból és M oszlopból álló négyzetráccsal fedtük le. A 
négyzetrács egyes pontjaiban egyszerre egy ember tartózkodhat. 
Lentről és fentről is K időegységben érkeznek gyalogosok a 
szélső cellákba. Egyszerre 1 cella távolságra léphetnek, azaz legalább N+1 időegység kell az 
úttest túloldalára jutáshoz. A lépésekhez az alábbi szabályokat kell betartani, a leírás sor-
rendjében: 

 ha egy gyalogos előtt legalább 2 szabad hely van, akkor előre léphet egyet (akkor is lép-
het, ha 1 szabad hely és egy vele egy irányban haladó van előtte); 

4.              

3.              

2.              

1.              

 ha valaki előtt vele egy irányba haladó van, és az ellép onnan, akkor a helyére szabad 
lépni; 

4.              

3.              

2.              

1.              

 ha alulról és felülről is ugyanarra a cellára lépne gyalogos, akkor az alulról jövőnek van 
elsőbbsége, ő léphet, míg a felülről jövő helyben marad; 

4.              

3.              

2.              

1.              

 ha két gyalogos szemben áll egymással, akkor az alulról jövő jobbra kitérhet, azaz jobb-
ra léphet egyet, ha arra a cellára abban az időegységben nem lépne más alulról vagy fe-
lülről; ekkor a felülről jövő egyet előre léphet; 

4.              

3.              

2.              

1.              

 ha a két szemben álló közül az alulról jövő nem tud lépni, akkor a felülről jövő jobbra 
kitérhet (nála a jobbra kitérés persze az ábrán a baloldali szomszédra lépést jelenti), ha 
arra a cellára abban az időegységben nem lépne más; ekkor az alulról jövő egyet előre 
léphet; 

4.              

3.              

2.              

1.              

 ha valaki előtt vele egy irányban haladó áll és nem lép el előle, akkor ő sem léphet. 

Készíts programot (zebra.pas, …), amely kiszámítja, hogy az N+1., N+2., …, N+2*K. 
időegységben hány gyalogos ér át az úttest másik oldalára! 

A zebra.be szöveges állomány első sorában a sorok és oszlopok száma (1 N,M 100), 
valamint a vizsgált időegységek száma (1 K N/2) van. A következő K sor mindegyike pon-
tosan M bináris számjegyet (0 vagy 1 karakter) tartalmaz. Közülük az i-edik sor j-edik szám-
jegye akkor 1-es, ha az i-edik időegységben az alsó sor j-edik cellájába alulról lép be gyalo-
gos. A következő K sor ugyanilyen adatokat tartalmaz a felülről érkezőkre. 

4.         

3.         

2.         

1.         
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A zebra.ki szöveges állomány 2*K sorába az N+1., N+2., …, N+2*K. időegységben az 
úttest másik oldalára átérő gyalogosok számát kell kiírni! 

Példa: 

zebra.be zebra.ki 

5 6 2  3 

101011  1 

010101  4 

101010  2 

000000 Az ábrán a 0..7 időegységben mutatja a zebrát és a járdát. A zebra a  

  négyzetrács, a járdán várakozók a négyzetrácson kívül láthatók. 

                            
                            

                            
                            
                            
                            
                            

                            
                            

                            
                            
                            

                            
                           … 

                            
                            
                            
                            

4. feladat: Csoportkép (25 pont) 

Egy nagyszabású rendezvénye sok vendéget hívtak. Minden vendég előre megadta, hogy 
mettől meddig lesz jelen a rendezvényen. A szervezők csoportlépeken akarják megörökíteni a 
résztvevőket. Megbíztak egy fényképészt, hogy készítsen képeket. A fényképész azt vállalta, 
hogy egy-egy alkalommal T ideig marad, ha az F időpontban érkezik, akkor az F,F+1, 
…,F+T-1 időpontokban készíthet felvételt, de legfeljebb D alkalommal. Ha a P időpontban 
készíti a felvételt, akkor azon rajta lesz mindenki, aki akkor jelen van, tehát akinek az E érke-
zési és U távozási idejére teljesül, hogy E P és P<U. A szervezők azt akarják megtudni, hogy 
legkevesebb hány alkalommal kell kihívni a fényképészt, hogy mindenki rajta legyen legalább 
egy képen. 

Készíts programot (fenykep.pas,…), amely kiszámítja, hogy legkevesebb hány alka-
lommal kell kihívni a fényképészt, és azt is megadja, hogy mikor! 

A fenykep.be szöveges állomány első sora három egész számot tartalmaz, a vendégek 
N számát (1 N 200 000), a fényképész egy alkalommal vállalt T tartózkodási idejét (1 T  
10 000) és az egy alkalommal készíthető képek D számát (1 D T). A további N sor mind-
egyike két egész számot tartalmaz, egy vendég E érkezési és U távozási idejét (1 E<U  
20 000). 

A fenykep.ki szöveges állományba M+1 sort kell írni! Az első sorban egy egész szám 
legyen, az a legkisebb M szám, ahányszor ki kell hívni a fényképészt, hogy mindenki rajta le-
gyen legalább egy fényképen! A további M sor mindegyike azokat a fényképezési időponto-
kat tartalmazza növekvő sorrendben (egy-egy szóközzel elválasztva), amikor az adott alka-
lommal fényképet kell készíteni! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
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Példa: 

fenykep.be fenykep.ki 

8 3 2    2 

1 3     2 4 

4 6     8 

1 4  

4 8 

3 6 

8 12 

2 4 

5 9 

5. feladat: Számösszegzés (35 pont)  

Adott a1, … aN N pozitív egész szám. Kiszámítandó, hogy a b1,…,bM egész számok közül 
melyek állíthatók elő az a1, … aN számok közül vett számok összegeként (egy szám akárhány-
szor szerepelhet az összegben). 

Írj programot (szamok.pas,…), amely megoldja a feladatot! 

A szamok.be szöveges állomány első sora két egész számot tartalmaz, az összegként va-
ló előállításban szerepeltethető számok N számát (1 N 100) és az előállítandó számok M 
számát (1 M 10 000). A második sor pontosan N egész számot tartalmaz növekvő sorrend-
ben (egy-egy szóközzel elválasztva), az előállításban szerepeltethető számokat, amelyek 
mindegyikének értéke legalább 1, legfeljebb 30 000. A harmadik sor pontosan M egész szá-
mot tartalmaz növekvő sorrendben, (egy-egy szóközzel elválasztva), az előállítandó számokat, 
amelyek mindegyikének értéke legalább 1, legfeljebb 2 000 000 000. 

A szamok.ki szöveges állomány első és egyetlen sora pontosan M egész számot tartal-
mazzon egy-egy szóközzel elválasztva! Az i-edik szám értéke 1 legyen, ha a bemenet harma-
dik sorában az i-edik szám előállítható a bemenet második sorában megadott számok össze-
geként, egyébként pedig a 0 szám legyen! 

Példa: 

szamok.be    szamok.ki 

4 12       0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

3 7 13 32 

2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1234567890 

Elérhető összpontszám: 150 pont + 50 pont az 1. fordulóból 


