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Oktatás i  Hivata l   

A 2016/2017 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második fordulójának feladatai 

INFORMATIKA II. (programozás) kategória 

1. feladat: Legalább 2 bolygón volt élet (33 pont) 

Egy messzi-messzi galaxisban három szomszédos bolygón többször is kialakult élet. Időszaka-
szoknak nevezzük azokat a lehető leghosszabb időintervallumokat, amikor folyamatosan volt élet, 
azaz az (1,2) pár azt jelenti, hogy az 1. és a 2. évben volt élet. A bemenet ugyanezen bolygóján, il-
letve a kimeneten ezután a (3,3) pár nem szerepelhet, az (1,2) és a (3,3) pár helyett csak az (1,3) a 
helyes. 

Készíts programot (bolygo), amely megadja, hogy mikor volt legalább két bolygón élet! 

A standard bemenet első sorában a három bolygón levő időszakaszok száma van 
(1≤A,B,C≤100 000), amikor volt rajtuk élet. A következő A sorban az első, az azt követő B 
sorban a második, végül az azt követő C sorban a harmadik bolygó időszakaszai találhatók, ami-
kor volt élet, mindegyik növekvő sorrendben: (1≤Kezdi≤Végi≤1 000 000 000). 

A standard kimenet első sorába azon időszakaszok D számát kell írni, amikor legalább két 
bolygón volt élet! A következő D sor ezen időszakaszok kezdeteit és végeit tartalmazza, növekvő 
sorrendben! 

Példa: 

bemenet kimenet 

2 2 1 3 
1 5 3 5 
12 15 8 10 
3 10 12 18 
16 18 
8 20 

                    

                    

                    

Korlátok: 

 Időlimit: 0.3 mp 

 Memórialimit: 32MiB 

 A tesztek 50%-ában A,B,C≤100 és minden Vég≤100 000. 
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2. feladat: Gyémántok (20 pont) 

Egy gyémánt bánya tulajdonosa szét akar osztani a legjobb munkásai között N darab gyémántot. 
Meg szeretné különböztetni a munkásait, ezért úgy döntött, hogy azok a munkások, akik kapnak 
gyémántot, mind különböző számút kapjanak! 

Készíts programot (gyemant), amely megadja, hogy ezt hányféleképpen teheti meg! 

A standard bemenet első sorában a gyémántok száma van (1≤N≤200).  

A standard kimenet egyetlen sorába a lehetséges szétosztások számát kell kiírni!  

Példa: 

bemenet kimenet 

6 4 

Magyarázat: 6=6 vagy 5+1 vagy 4+2 vagy 3+2+1. 

Korlátok: 

 Időlimit: 0.3 mp 

 Memórialimit: 32MiB 

 A tesztek 50%-ában N≤20. 
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3. feladat: Ügyfélkapu (32 pont) 

A körzeti Ügyfélkapu igénybevételére előre lehet jelentkezni. Adott napra egy jelentkezés tartal-
mazza azt az időpontot, amikor a jelentkező megjelenik az ügyét intézni és azt, hogy milyen ügyet 
akar elintézni. A hivatal az ügy alapján megállapítja, hogy az ügy elintézése hány percet vesz 
igénybe. Az érkezési időt a nyitástól számított percben rögzítik, tehát egy jelentkező adata egy 
(Erk,Ugyi) számpár, ami azt jelenti, hogy az ügyfél az Erk időben érkezik és Ugyi percig 
tart elintézni az ügyét. Akinek az ügyét intézik, az ügyintézés alatt már nem számít várakozónak, 
azaz ha pl. valakit azonnal fogadnak, az semmit sem várakozik. 

A hivatal folyamatosan működik egy ügyintézővel, a várakozók közül mindig azt hívja be, akinek 
az ügyét a legrövidebb idő alatt el tudja intézni. Ha több ilyen várakozó lenne, akkor a korábban 
érkezőt választja. Ha ebből is több lenne, akkor a legkisebb sorszámút választja. Ha egy ügyfél 
ügyének intézését a T időben kezdik és U ideig tart, akkor a következő ügyfél ügyének intézése a 
T+U időben kezdődhet.  

Készíts programot (kapu), amely megadja, hogy melyik ügyfél várakozott a leghosszabb ideig és 
mennyi volt az egy időben várakozók maximális száma! 

A standard bemenet első sorában az ügyfelek száma (1≤N≤1000) van. A további N sor 
mindegyikében egy-egy ügyfél érkezési ideje (0≤Erk≤720) és az ügye elintézéséhez szükséges 
idő (1≤Ugyi≤40) van, a jelentkezésük sorrendjében. 

A standard kimenet első sorába a leghosszabb ideig várakozó ügyfél sorszámát kell írni! 
Ha több ilyen van, akkor a legkisebb sorszámút kell kiírni! Ha nem volt várakozó, akkor 0-t kell 
kiírni! A második sorba az egy időben várakozók maximális számát kell írni! 

Példa: 

bemenet kimenet 

6 1 
2 5 2 
3 2 
4 1 
5 1 
1 2 
6 1 

Korlátok: 

 Időlimit: 0.3 mp 

 Memórialimit: 32MiB 

 A tesztek 60%-ában N≤100. 



Informatika II. kategória 

OKTV 2016/2017 4 2. forduló 

4. feladat: Konverzió (30 pont) 

Łukasiewicz lengyel logikatudós vette észre először, hogy az aritmetikai kifejezések leírhatók záró-
jelek nélkül, ha a műveleti jelet nem az argumentumok közé, hanem azok után írjuk. Az ilyen 
írásmódot fordított lengyel jelölésnek, vagy posztfix alaknak is nevezik. Például az  
a+b*(a-b)/(x+y) kifejezés posztfix alakja abab-xy+/*+.  

Készíts programot (konvert), amely kiszámítja egy posztfix alakú aritmetikai kifejezés hagyo-
mányos (infix) alakját! 

A standard bemenet egy legfeljebb 1000 karaktert tartalmazó posztfix alakú aritmetikai ki-
fejezést tartalmaz, amelyben minden váltózó az angol ábécé kisbetűje. A kifejezés csak a +,-,* és 
/ műveleti jeleket tartalmazza, és nincs benne szóköz.  

A standard kimenet egyetlen sorába a bemeneti kifejezés hagyományos (infix) alakját kell 
írni (szóközök nélkül) a lehető legkevesebb zárójel alkalmazásával! A kimenetben az argumentu-
mok sorrendje nem változtatható. 

Példa: 

bemenet kimenet 

abab-xy+/*+ a+b*(a-b)/(x+y) 

Korlátok: 

 Időlimit: 0.3 mp 

 Memórialimit: 32MiB 

 A tesztek 50%-ában N≤100. 
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5. feladat: Kincsek az épületben (35 pont)  

Egy épületben N szint van, minden emeleten egy folyosóról nyílik M ajtó. Az emeletek két végén 
lépcsők vezetnek a szomszédos szintre (0. és M+1. ajtónak felelnek meg). Egyes szobákban kin-
cseket rejtettek el. Egy kincskereső robot a legfelső szint 0. ajtónak megfelelő lépcsőjétől indul, a 
szinteken belül bármerre léphet, a lépcsőn azonban csak lefelé haladhat. Egy ajtónyi távolságot és 
egy szintközti lépcsőt 1 időegység alatt tesz meg. Ha az ajtó mögött kincs van, annak felvétele 
újabb 1 időegységbe kerül. Végül a legalsó szintre kell leérnie, ott azonban bárhol lehet! 

Készíts programot (kincsek), amely megadja, hogy a robot minimum mennyi idő alatt tudja az 
összes kincset összegyűjteni! 

A standard bemenet első sorában az emeletek és az emeletenkénti ajtók száma van 
(2M,N1000). A további N sor mindegyike egy-egy emelet leírását tartalmazza, szint sorszám 
szerint növekvő sorrendben. Minden sor első száma a szinten levő kincsek száma (0DbiM), a 
következő Dbi szám pedig a kincseket tartalmazó szobák sorszáma (1Szi,jM), növekvő sor-
rendben. 

A standard kimenet egyetlen sorába a legrövidebb időt kell írni, ami alatt a robot minden 
kincset összegyűjtve az alsó szintre ér! 

Példa: 

bemenet kimenet 

4 6 23 
0 
2 1 6 
1 1 
2 2 3 

Korlátok: 

 Időlimit: 0.3 mp 

 Memórialimit: 32MiB 

 A tesztek 60%-ában N≤100. 

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