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OKTV 2019/2020 1. oldal 2. forduló 

A 2019/2020 tanévi  
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második fordulójának feladatai 

INFORMATIKA II. (programozás) kategória 

1. feladat: Bürokrácia (40 pont) 

Egy távoli országban a törvényeknek két fő típusa van: 

 Rendelet, amely bevezet valamilyen szabályozást. 

 Visszavonó határozat, amely egy korábbi törvényt érvénytelenít (ami akár lehet egy vissza-
vonó határozat is). 

Egy törvényt aktívnak nevezünk, ha nincs aktív törvény, amely érvénytelenítené. Készíts progra-
mot, amely a törvények listájának ismeretében meghatározza a jelenleg aktív törvényeket! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a törvények száma (1≤N≤100 000) található. Ezt követi 
N sor, az i-edik sorban az i-edik törvény leírása van, az alábbi két formátum valamelyikében: 

 "R" azt jelenti, hogy ez a törvény egy új rendelet. 

 "V j" azt jelenti, hogy ez egy visszavonó határozat, amely a j-edik törvényt érvényteleníti 

(1≤j<i). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába az aktív törvények számát kell írni! A második sorban le-
gyenek az aktív törvények sorszámai, növekvő sorrendben! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

6 

R 

V 1 

R 

V 2 

V 3 

V 3 

4 

1 4 5 6 

Korlátok 

Időlimit: 0.3 mp. 

Memórialimit: 32 MiB 
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2. feladat: Gyros (30 pont) 

Egy budapesti gyrososnál háromféleképpen lehet kérni a gyrost. Csirkével: aminek elkészítéséhez 
2 adag csirkehús kell; borjúval: amihez 2 adag borjúhús kell; vagy vegyesen: amihez 1 adag csirke- 
és 1 adag borjúhús kell. Összesen T nap üzemel egy hónapban a gyrosos. Az egyes napokon a 
gyrososhoz érkező vendégekről tudjuk, hogy milyen gyrost rendelnek. Minden napra tudjuk, hogy 
hány adag csirkehús és borjúhús áll rendelkezésre. Ezeket a későbbi napokon már nem használhat-
juk fel, ahogy a rendeléseket is csak aznap teljesíthetjük. 

Minden napra adjuk meg, hogy legfeljebb hány vendég rendelését tudjuk elkészíteni! (A rendelése-
ket nem kell sorban teljesíteni, mondhatunk nemet egy rendelésre). 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a napok száma (1≤T≤20) szerepel. A T nap mindegyikét 

két sor írja le. Mindegyik pár első sorában a vendégek száma (1≤Ni≤100 000), a rendelkezésre 

álló csirkehús adagszáma (0≤Ai≤100 000) és a borjúhús adagszáma (0≤Bi≤100 000) szerepel. 
A második sorában Ni karakter van, a megrendelt gyrosok típusai (C = csirke, B = borjú vagy V = 

vegyes). Tudjuk, hogy a T nap folyamán összesen legfeljebb 100 000 rendelés érkezik. 

Kimenet  

A standard kimenet álljon T darab sorból, az i. sor adja meg az i. nap maximálisan elkészí-
tendő gyrosok számát! 

Példa 

Bemenet Kimenet 
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5 5 3 

VBCVC 

2 2 1 

VC 

4 
1 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 50%-a kapható olyan tesztesetekre, ahol minden nap van olyan gyrosféle, amit senki sem 
rendelt. 
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3. feladat: Járda I és L és T alakú járólapokkal (40 pont) 

Egy N*2-es hosszúságú járdát az alábbi háromféle járólappal kell lefedni: 

        

        

Készíts programot, amely megadja, hogy a járdát hányféleképpen fedhetjük le velük! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a járda hossza van (1≤N≤100).  

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a lehetséges járdalefedések számának 20200111-gyel vett 
osztási maradékát kell írni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

3 5 

                   

                   

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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4. feladat: Jegesmedve (50 pont) 

Az északi sark jégtáblákból áll, melyek N sorban és M oszlopban helyezkednek el. Minden jégtáb-
láról tudjuk, hogy milyen hőmérsékleten olvad el, valamint, hogy mennyi hal van rajta. 

Egy jegesmedve él az x. sor y. jégtábláján. Ez a jégtábla semmilyen hőmérsékleten sem olvad el 
(olvadási hőmérséklete -1). A jegesmedvének minden nap meg kell ennie egy halat. Csak akkor 
léphet egy jégtáblára, ha az nincs elolvadva és oldalszomszédos azzal a táblával, ahol éppen áll. Egy 

halat csak egyszer tud elfogyasztani a medve és estére mindig visszaér az x. sor y. jégtáblára. Egy 
nap bármilyen távolságot bejárhat. Az első nap a hőmérséklet 0, azonban ez minden nap 1-gyel 
növekszik. 

Ha a jegesmedve jó sorrendben eszi meg a halakat, hányadik nap lesz az első, hogy biztosan nem 
tud halat enni; 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a sorok (1≤N≤100) és oszlopok (1≤M≤100) száma van. 

A következő N sor mindegyike M számot tartalmaz, az i. sor j. eleme azt mondja meg, hogy az 

i. sor j. jégtáblája milyen hőmérsékleten olvad el (0≤olvij≤10^9). Az x. sor y. eleme -1, 

itt él a jegesmedve. A következő N sor mindegyike M számot tartalmaz, az i. sor j. eleme azt 

mondja meg, hogy az i. sor j. jégtábláján hány hal van (0≤halij≤10^8). 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorában add meg, hogy hányadik nap nem tud már enni sem-

miképpen sem halat a jegesmedve! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

3 4 

0 1 1 1 

0 3 0 0 

5 -1 1 3 

5 2 1 1 

0 1 1 0 

1 1 1 10 

5 

Korlátok 

Időlimit: 0.3 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 25%-a kapható, ha minden jégtábla 0 vagy 1000 hőmérsékleten olvad el. 

További 25% kapható, ha N = 1. 
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5. feladat: Múzeumi őrök (40 pont) 

Egy múzeum az E..U napokra keres teremőröket. N jelentkező érkezett, mindegyik megadta, hogy 
mettől meddig, összesen hány forintért vállalná az őrzést (az intervallumon belül az összeg nem 
függ a napok számától). 

Készíts programot, amely kiszámolja, hogy minimum mennyibe kerül, ha minden napra legalább 1 
őrt szeretnénk alkalmazni! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az őrök száma (1≤N≤100 000), valamint a lefedendő 

intervallum első és utolsó napjának sorszáma (1≤E≤U≤1 000 000) van. A következő N sorban 

az egyes jelentkezések első és utolsó napja sorszáma (E≤Kezdi≤Végi≤U ), valamint az ára 

(1≤Ári≤10 000) szerepel. 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a minimális összeget kell írni, amennyiért minden napra 
lesz legalább 1 őr! A második sorba az ehhez felveendő őrök O száma kerüljön, amit az O őr 
sorszáma kövessen, akiket ehhez fel kell vennünk, növekvő sorrendben, a sorszámozást 1-től 
kezdve! Ha a feladat nem megoldható, akkor az egyetlen sorba -1-et kell kiírni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

5 1 9 

1 8 5 

1 3 9 

4 6 8 

2 9 4 

6 9 7 

9 

2 1 4 

Korlátok 

Időlimit: 0.6 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 50%-a megkapható, hogyha a kimenet első sora helyes 

A pontok 80%-a kapható, hogyha 1≤N≤10000 
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6. feladat: Tom és Jerry 2 (60 pont) 

Tom a macska, és Jerry az egér egy labirintusban él, amely csomópontjait különböző szélességű (1 
vagy 2) járatok kötik össze. Jerry bármilyen szélességű járatban tud menni, Tom azonban csak a 2 
szélességűekben. Azonos sebességgel haladnak, egymást nem látják, ha különböző csomópontban 
vannak. Ismerjük, hogy kezdetben hol van Tom és hol van Jerry (Jerry több helyről is próbálkozik), 
valamint azt is, hogy hol található az egérlyuk, amiben Jerry el tud bújni Tom elől. Jerry-nek ide 
mindenképpen el kell jutnia (ha Tom nem akadályozná, el tudna jutni oda)! Tom nem léphet az 
egérlyuk csomópontba. Tom akkor tudja biztosan elkapni Jerryt, ha előbb, vagy egyidőben oda tud 
menni egy olyan csomópontba, amelyen Jerrynek mindenképpen keresztül kell haladnia, ha el akar 
jutni az egérlyukba. 

Készíts programot, amely megadja, hogy Tom biztosan el tudja-e kapni Jerryt! Ha el tudja kapni, 
akkor adj meg egy olyan csomópontot, ahol elkaphatja! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a csomópontok száma (1≤N≤30 000), a járatok száma 

(1≤M≤100 000), Tom pozíciója (1≤T≤N), Jerry kezdőpozíciói száma (1≤DB≤N), valamint az egér-

lyuk pozíciója (1≤E≤N) van. A következő M sorban az egyes járatok két végpontjának sorszáma 

(1≤Ai≠Bi≤N ) és a járat szélessége (1≤Si≤2) szerepel. Az utolsó sorban Jerry DB darab kezdőpo-

zíciója van (1≤Ji≠T≤N) 

Kimenet  

A standard kimenet i. sorába egy olyan csomópont sorszámát kell írni, ahol Tom biztosan 
elkaphatja az i. kezdőpozíciójáról induló Jerry-t. Több megoldás esetén bármelyik megadható. Ha 
Tom nem tudja biztosan elkapni Jerry-t, akkor 0-t kell kiírni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

8 8 5 2 1 

1 2 1 

1 3 1 

2 4 1 

3 4 2 

4 5 2 

4 6 2 

6 7 1 

6 8 1 

7 4 

4 
0 

Korlátok 

Időlimit: 0.44 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 15%-a jár olyan tesztekre, ahol N≤100 

A pontok további 15%-a jár olyan tesztekre, ahol N≤1000 
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7. feladat: Utazás keletre (40 pont) 

Két barát, Aladár és Béla Japánba utaznak repülővel, átszállásokkal. A hosszú utazást egy játékkal 
teszik érdekesebbé. Felváltva választanak, hogy a tartózkodási helyükről melyik járattal repülnek 
tovább. Ha nem tudnak tovább repülni, az azt jelenti, hogy megérkeztek Japánba. A játékot az 
nyeri, aki az utolsó repülőjáratot választotta. Mindig Aladár választ először. Minden járat, amelyet 
választhatnak az indulási helytől keletre megy, és nem Japánból indulnak.  

Készíts programot, amely több kiindulási városra is megadja, hogy ki fogja nyerni a játékot, feltéve, 
hogy mindketten optimális stratégiával játszanak! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a városok száma (1≤N≤100 000), a közöttük kelet felé 

haladó repülőjáratok száma (1≤M≤200 000) és a játékok száma (1≤Q≤10 000) található. A má-

sodik sorban Q város sorszáma van (1≤Si≤N), amelyekből indulnak az egyes játékok. A további M 

sor mindegyike egy-egy repülőjárat indulási és érkezési városa sorszámát tartalmazza (1≤u≠v≤N). 

Kimenet  

A standard kimenet pontosan Q sort tartalmazzon, az i-edik sorban az i. kezdővárosból 

induló játék nyertesének kezdőbetűje ("A" vagy "B") legyen! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

7 7 3 

6 4 7 

2 5 

7 1 

4 2 

6 2 

1 6 

6 3 

7 6 

A 
B 
A 

Korlátok 

Időlimit: 0.3 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤10. 

A pontok további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol Q=1. 




