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Oktatás i  Hivata l   

 

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő fordulójának feladatai 

 

II. (programozás) kategória 
 

„Kedves Versenyző! A megoldások értékelése automatikusan, online módon történik. 

Be kell adni a forrásnyelvi megoldást Pascal, C/C++, Java vagy C# nyelven, illetve Visual Basic .NET 
exe -t. 

Minden feladatot legfeljebb 20 - szor lehet feltölteni az értékelő szoftvernek, amely minden alkalommal 
tesztesetenkénti értékelést ad a versenyzőnek. 

A megoldáshoz használható nyelvek: 
• FreePascal (2.7.1) 
• C/C++ (gnu 4.6) -std=c++0x fordítási opcióval 
• Java (1.7) 
• C# (mono 3.0.6) 
• VB (exe-t kell beküldeni, mono 3.0.6 alatt futtatva) 

A kiértékelő rendszer működése: 
• A megoldás közben feladatonként 20 változatot lehet a Beküld gombra kattintva kiértékeltetni az on-
line értékelő rendszer segítségével. 
• A beküldéshez forrásnyelvi programot kell használni, kivéve a Visual Basic esetében, ahol exe-t kell 
beküldeni. 
• A beküldött programváltozatokat a rendszer tárolja, ezek közül bármelyik visszatölthető a Visszatölt 
gombra kattintva. 
• Minden beküldött programváltozat azonnal értékelésre kerül, tesztesetenkénti értékelést ad az online 
értékelő rendszer. (A versenyen a végső értékelésnél a kiértékelések során legtöbb pontszámot elért 
eredmény fog számítani.) 

A megoldás során ügyelni kell a következőkre: 
I. Bemenet: 
• a bemenetet standard inputról (Console) kell beolvasni, a kimenetet a standard kimenetre (Console) 
kell kiírni; 
• a beadandó forrásprogram egyetlen fájl lehet, a fájl neve tetszőleges; 
• Java program esetén az egyetlen osztály neve csak "feladat" lehet, ha szükséges, belső osztályokat lehet 
használni; 
• ékezetes karakter (megjegyzésben is) csak UTF-8 kódolással használható! 

II: Kimenet: 
A kimeneti állományt csak akkor értékeli a rendszer, ha az alábbiak mindegyike teljesül: 
• a program 0 hibakóddal fejeződött be; 
• a program végrehajtása időlimiten belül ért véget; 
• a program memóriaigénye nem lépte túl a feladatleírásban megadott memórialimitet. 

III. Az online értékelő szerver Linux (Ubuntu 12.04) operációs rendszer alatt működik, ezért a program 
ne használjon platform-specifikus (pl. windows-os) elemeket, mert az online értékelő rendszer nem tud-
ja lefordítani a programot (ekkor "fordítás sikertelen" üzenetet ad).
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1. feladat: WiFi (20 pont) 

Hosszú utca lakói elhatározták, hogy közösen WiFi szolgáltatást szerveznek. Kedvező ajánlatot kaptak 
olyan hálózati eszközre, amelynek hatósugara H méter. Minden hálózati eszközt valamelyik házba kell 
telepíteni. Minden ház megadta a ház azon pontját, ahova az eszközt telepítené, és amelyet a hatótávol-
ság megállapításánál számításba kell venni. Ezt a pontot referencia pontnak nevezik, és az utcában az el-
ső háztól mért, méterben kifejezett értékkel adják meg.  

Készíts programot, amely meghatározza, hogy hány hálózati eszközt kell venni és azokat hova kell tele-
píteni, hogy minden ház a legközelebbi elérési pont hatótávolságán belül legyen!  

A standard bemenet első sorában két egész szám van, a házak száma (2≤N≤10 000) és a háló-

zati eszközök hatótávolsága (1≤H≤1000). A második sorban pontosan N nemnegatív egész szám van 
növekvő sorrendben, egy-egy szóközzel elválasztva. Az i-edik szám az i-edik ház referencia pontjának 

távolsága méterben az első háztól mérve (0≤Ri, R1=0, RN≤10 000 000). 

A standard kimenet első sorába a minimálisan szükséges hálózati eszközök M számát kell írni! A 

második sor pontosan M egész számot tartalmazzon, sorrendben azon házak sorszámait, ahova elérési 
pontot kell telepíteni, hogy minden ház hatótávolságon belül legyen! Több megoldás esetén bármelyik 
megadható. 

Példa: 

bemenet   kimenet 

7 20   3 

0 10 30 40 60 85 100   2 5 7 

Korlátok: 

Időlimit: 0.3 mp 

Memórialimit: 16 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 50%-ában N≤200 

2. feladat: Sorrend (20 pont) 

Egy osztály tanulóit névsor szerint besorszámoztuk. Olyan sorrendbe szeretnénk átrendezni a tanuló-
kat, hogy senki után közvetlenül ne a névsorban következő (azaz a következő sorszámú) legyen. 

Készíts programot, amely megadja, hogy ez hányféleképpen tehető meg! 

A standard bemenet egyetlen sorában az N értéke van (1≤N≤30). 

A standard kimenet egyetlen sorába azt a számot kell írni, ahányféleképpen az átrendezés elvé-

gezhető! Mivel ez igen nagy szám lehet, értékét MOD 1 000 000 000 kell megadni! 

Példa:  

bemenet kimenet 

4     11 

(A példa bemenet szerinti 11 ilyen sorrend: 1324, 1432, 2143, 2413, 2431, 3142, 3214, 3241, 4132, 4231, 
4321) 

Korlátok: 

Időlimit: 0.1 mp 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 50%-ában N<10 
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3. feladat: Családfa (26 pont) 

Ismerjük egy szigeten élő emberek családi leszármazotti viszonyait, a szüleiket, a szüleik szüleit, … és 
így tovább. Minden embernek vagy mindkét szülőjét ismerjük, vagy egyiket sem. Az embereket sor-
számmal azonosítjuk. 

Készíts programot, amely megadja azokat az embereket, akik a gyermektelen szigetlakók mindegyikének 
ősei! 

A standard bemenet első sorában az emberek száma (2≤N≤10 000) és az ismert szülőjű embe-

rek száma (0≤M<N) van. A következő M sorban egy gyereknek és a két szülőjének sorszáma van 

(1≤Gyerek≠Szülő1,Gyerek≠Szülő2,Szülő1≠Szülő2≤N), egy-egy szóközzel elválasztva. 

A standard kimenet első sorába a gyermektelen szigetlakók összes közös ősének számát, a má-
sodik sorába pedig ezek sorszámát kell írni, növekvő sorrendben, egy-egy szóközzel elválasztva! Ha 
nincs közös ős, akkor az egyetlen sorba egyetlen 0-t kell kiírni! 

Megjegyzés: a tesztek nem valós emberi kapcsolatokra épülnek, csupán egy feltételt vesznek figyelembe: 
saját magának senki sem lehet őse. 

Példa:  

bemenet     kimenet 

20 13     5 

4 3 8     16 17 18 19 20 

5 8 9 

6 11 12 

7 13 15 

3 1 16 

8 2 17 

9 16 10 

11 16 10 

12 17 10 

13 16 14 

15 17 14 

16 18 19 

17 19 20 

Korlátok: 

Időlimit: 0.5 mp 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 60%-ában N<100 

4 5 6 7

3 8 9

16

12 13 15

1 2

3 11

10 17 14

18 19 20
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4. feladat: Egyenletes felsorolás (40 pont) 

Adott M különböző fajtájú tárgy, az i-edik fajtából Dbi számú tárgy van. A tárgyaknak egy felsorolását 
d-egyenletesnek nevezzük, ha az azonos fajtájú tárgyak egymástól d távolságra vannak. Pontosabban fo-
galmazva, ha a felsorolásban az i-edik tárgy fajtája X, és ha van olyan j>i, hogy a j-edik tárgy fajtája is X, 
akkor i+d≤Db és a felsorolásban az i+d-edik tárgy fajtája is X.  

Készíts programot, amely megad egy d-egyenletes felsorolást!  

A standard bemenet első sorában a tárgyak fajtáinak száma (2≤M≤100) és a d érték (1≤d≤3) 

van. A második sorban pontosan M pozitív egész szám van egy-egy szóközzel elválasztva. Az i-edik 

szám az i-edik fajta tárgyak száma (1≤Dbi, 1000Db
M

1i

i 


). 

A standard kimenet első és egyetlen sora egy d-egyenletes felsorolásban levő N tárgy fajtája sor-
számát tartalmazza, egy-egy szóközzel elválasztva! A sorban az i-edik szám a felsorolásban az i-edik 
tárgy fajtájának sorszáma legyen! Több megoldás esetén bármelyik megadható. A megadott bemenetre 
biztosan van megoldás. 

Példa: 

bemenet kimenet 

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

2 5 4 3 1 

Korlátok: 

Időlimit: 0.5 mp 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 50%-ában d<3. 

5. feladat: Körséta (44 pont) 

Turistaváros úthálózata olyan, hogy minden utcája egyirányú. Van egy központi kereszteződés, onnan 
bármely másik kereszteződéshez pontosan egy útvonalon lehet eljutni. Teljesül, hogy bármely kereszte-
ződésből bármely másikba legalább egy, de legfeljebb két útvonalon lehet eljutni.  

Készíts programot, amely megad egy olyan körsétát, amely minden utcát legalább egyszer tartalmaz! 

A standard bemenet első sorában a kereszteződések száma (2≤N≤10 000) és az utcák száma 

(0≤M≤2*N) van. A központi kereszteződés azonosítója 1. A következő M sor mindegyike egy egyirányú 

utcát ad meg P  Q  számpár formájában, ami azt jelenti, hogy a P  kereszteződésből a Q  keresztező-

désbe vezet az egyirányú utca (1≤P≠Q≤N). Bármely két kereszteződés között egy irányban legfeljebb 
egy utca van.  

A standard kimenet első és egyetlen sora egy helyes körsétát tartalmazzon, az útvonal kereszte-
ződéseinek útvonalbeli felsorolásával! A körséta a központi kereszteződés 1 azonosítójával kezdődjön 
és azzal végződjön! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
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Példa: 

bemenet kimenet  

11 16 1 2 3 4 5 3 6 7 3 1 8 9 10 8 9 10 11 9 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 3 

3 6 

6 7 

7 3 

3 1 

1 8 

8 9 

9 10 

10 11 

11 9 

10 8 

9 1 

Korlátok: 

Időlimit: 0.3 mp 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 40%-ában N<1000 

 Ha a megadott körút helyes és legfeljebb M+N utcát tartalmaz, akkor 100% pont jár. Ha Helyes a 
körút, de M+N-nél több utcát tartalmaz, akkor 50% pont jár. 

Elérhető összpontszám: 150 pont + 50 pont a 2. fordulóból 


