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Oktatási  Hivata l   

A 2017/2018 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő fordulójának feladatai 

INFORMATIKA II. (programozás) kategória 

1. feladat: Csatornák (24 pont) 

Egy város csomópontjait csatornahálózat köti össze. Ismerjük az egyes csatornák szélességét. Egy 
vállalkozás Egy vállalkozás A csomópontból B csomópontba szeretne hajóval árut szállítani, a le-
hető legszélesebb hajóval. Ha több útvonalon is haladhatnak ilyen széles hajóval, akkor a lehető 
legkevesebb csatornán át haladó útvonalat választják. A-ból B-be biztosan el lehet jutni. 

Készíts programot, amely megadja legszélesebb hajó szélességét, amely alkalmas a feladatra és az 
ehhez minimálisan bejárandó csatornák számát! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a csomópontok száma (2≤N≤20 000), az csatornák 

száma (2≤M≤100 000), valamint az A és B csomópont sorszáma van (1≤A≠B≤N). A további M 

sorban egy-egy csatorna két végpontjának sorszáma (1≤Xi≠Yi≤N) és szélessége 

(1≤Szi≤1 000 000) van.  

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a legszélesebb hajó szélességét kell írni, amellyel a szállítás 
A-ból B-be megoldható! A második sorba egy ilyen szélességű hajóval megteendő út minimális 
hosszát kell írni! 

Példa  

bemenet kimenet 

5 7 1 5 
1 3 2 
1 2 5 
3 2 7 

2 4 4 
3 4 9 
5 4 6 
5 3 5 

5 
3 

Korlátok 

A tesztek 50%-ában N≤100. 

Időlimit: 0.3 mp.  

Memórialimit: 32 MB 
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2. feladat: Vonatok (24 pont) 

A Kukutyin-Piripócs vasútvonalon N állomás van (a két végállomást is beleértve). Kukutyin az 1, 
Piripócs az N sorszámú. Minden két szomszédos állomás között legalább egy vágány van, de van, 
ahol kettő, ott párhuzamosan mehetnek a vonatok, mindkét vágányon, mindkét irányban. Két 
szomszédos állomás közötti szakaszon egyszerre egyetlen vonat tartózkodhat, annak van elsőbb-
sége, amely hamarabb indulna (egyszerre indulás esetén a Kukutyin felől érkezőnek). Ismerjük vo-
natok indulási idejét valamelyik végállomásról, az egyes állomásszakaszok megtételéhez szükséges 
időt, valamint az állomásokon az érkezés és indulás között eltöltendő minimális időt.  

Készíts programot, amely meghatározza, hogy a vonatok mikor érkeznek meg a végállomásukra! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az állomások száma (2≤N≤100), a vonatok száma Ku-

kutyinból, illetve Piripócsról (1≤M1,M2≤600) és az egyes állomásokon töltendő minimális vára-

kozási idő (1≤Perc≤1000) van. A második sorban az N-1 állomásszakasz megtételéhez szük-

séges percek száma van (1≤Idői≤1000), az i. szám az i. és i+1. állomás közötti menetidő. A 

harmadik sor az egyes állomás szakaszok vágányszámát tartalmazza (1≤Vi≤2). A következő M1 
sor egy-egy vonat indulási időpontját tartalmazza percben, indulási idő szerinti sorrendben Kuku-
tyinból (0≤Indi≤100 000). Az utolsó M2 sor pedig ugyanezt Piripócsról. 

Kimenet  

A standard kimenet M1+M2 sorába egy-egy vonat érkezési információját kell kiírni, végál-
lomásra érkezési idő szerinti sorrendben (egyszerre érkezés esetén előbb a Piripócsra érkezőt)! Az 
egyes sorok első száma 1, ha a vonat Kukutyinba érkezik, illetve 2, ha Piripócsra. A második szám 
az érkezési időpont, percben. 

Példa 

Bemenet Kimenet 

4 2 2 5 

20 10 30 

1 2 1 

5 

52 

0 

40 

1 70 

2 100 

1 110 

2 140 

Korlátok 

Időlimit: 0.3 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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1 8

6

2 3

4 5

7

3. feladat: Tanyák (24 pont) 

Egy megye városairól tudjuk, hogy bármelyikből bármelyikbe el lehet jutni legalább kettő független 
útvonalon. A városok közelében tanyák vannak, minden tanya ahhoz a városhoz tartozik, amelyik-
hez egyetlen útvonalon keresztül el lehet jutni (esetleg más tanyákon keresztül). 

Készíts programot, amely meghatározza, hogy melyik városhoz mely tanyák tartoznak! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a települések száma van (3≤N≤10000). A következő N 

sor közül az i-edik az i-edik településről kivezető utak számát (1≤Di≤100), majd azon települé-

sek sorszámait tartalmazza, ahova vezet út (1≤Si,j≤N). 

Kimenet  

A standard kimenet annyi sort tartalmazzon, ahány város van a megyében! Minden sor 
első száma az adott város sorszáma legyen, a második a hozzá tartozó tanyák száma, amit az ilyen 
tanyák sorszámai kövessenek, növekvő sorrendben! A sorok a város sorszáma szerint legyenek 
rendezettek! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

8 

4 2 3 8 6 

2 1 3 

4 1 2 8 5 

1 5 

3 7 4 3 

1 1 

1 5 

2 3 1 

1 1 6 

2 0 

3 3 4 5 7 

8 0 

Korlátok 

A pontok 40%-a szerezhető olyan bemenetekre, ahol N≤500 

Időlimit: 0.3 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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4. feladat: Fal (24 pont) 

Egy középkori várat fallal szerettek volna körbe keríteni. N 
centiméter hosszú falat kell építeni, a fal tetejének vízszintes-
nek kell lenni! Mivel a talaj egyenetlen, a fal magassága centi-
méterenként változhat, de legfeljebb M centiméter lehet. A fal 
vastagsága állandó, azaz a felépítéshez használt tégláknak csak 
a magasságát és a szélességét kell megadni. 
Magyarázat: az ábrán a zöld vonal a talajszint, erre épül a fal. 
A fal teteje vízszintes. Piros színű a legnagyobb használható 
tégla, ami most 4 cm magas, 3 cm széles. 

Készíts programot, amely kiszámítja, hogy hány négyzetcentiméteres felület látszik kifelé a legna-
gyobb használható téglából!  

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a fal hossza (1≤N≤20 000) és a fal maximális magas-

sága (1≤M≤2 000 000) van. A második sor i-edik száma (1≤Di≤M) értéke a fal várt magassága 
az i-edik centiméteren. 

Kimenet  

A standard kimenet első és egyetlen sorába a felhasználható legnagyobb tégla magasságá-
nak és szélességének szorzatát kell írni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

7 6 

6 2 5 4 5 1 6 

12 

Korlátok 

A pontok 30% szerezhető olyan bemenetekre, ahol N≤500. 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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5. feladat: Szigetek (24 pont) 

Régészek nemrég egy feljegyzésre bukkantak, ami leírja, ahogyan egy polinéz törzs benépesített egy 
korábban lakatlan csendes-óceáni szigetcsoportot. A törzs kezdetben csak egy szigeten volt jelen, 
de ahogy nőtt a népesség, a zsúfolt szigetekről időről időre felfedezők indultak útnak új, ismeretlen 
földek felé. A törzs öregei minden szigethez feljegyezték az onnan felfedezett új szigeteket. Hány-
féle sorrendben fedezhette fel a törzs a szigetcsoport szigeteit, ha tudjuk, hogy minden szigetet 
pontosan egyszer fedeztek fel, és nem történt egyszerre két felfedezés? 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a szigetek száma (1≤N≤20 000) található. A következő 

N sor közül az i-edik tartalmazza az i-edik szigetről felfedezett új szigetek számát, majd a szigetek 
sorszámait. Tudjuk, hogy a törzs őshazája az 1-es sziget, ezt fedezték fel először. 

Kimenet  

A standard kimenetre a lehetséges felfedezési sorrendek számát kell kiírni. A megoldás 
nagyon nagy lehet, ezért az eredmény 109+7-es maradékát kell megadni. 

Példa  

Bemenet Kimenet Magyarázat 

5 

2 2 3 

2 4 5 

0 

0 

0 

8 A lehetséges felfedezési sorrendek: 

1 2 3 4 5 

1 2 3 5 4 

1 2 4 3 5 

1 2 4 5 3 

1 2 5 3 4 

1 2 5 4 3 

1 3 2 4 5 

1 3 2 5 4 

Korlátok 

A pontok 20%-a szerezhető olyan bemenetekre, ahol N<=13 

A pontok 80%-a szerezhető olyan bemenetekre, ahol N<=2000 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MiB 

  



Informatika II. kategória 

OKTV 2017/2018 6. oldal döntő forduló 

6. feladat: Sípálya (30 pont) 

Egy hegyoldalon lévő sípályán minden választható lesiklási útvonal a start ponttól a célpontig vezet. 
A pálya elágazási pontokat tartalmaz, csak ilyen pontokon lehet a lesiklás során pályaszakaszt vál-
tani. Két elágazási pont közötti részt nevezzük pályaszakasznak. Minden verseny előtt a szervezők 
ellenőrzik a pálya alkalmasságát. Ebből a célból ellenőrök mennek végig a pályán. Minden ellenőr 
a start ponttól indul és végig megy egy útvonalon a célpontig. Az a cél, hogy a legkevesebb ellenőrt 
kelljen alkalmazni ahhoz, hogy minden pályaszakaszon áthaladjon legalább egy ellenőr. 

A pálya olyan, hogy a térképe lerajzolható úgy, hogy bármely két pályaszakasz nem metszi egymást 
(nincs sem alagút, sem felüljáró), csak elágazási pontban lehet közös pontjuk. Két elágazási pont 
között legfeljebb egy pályaszakasz van. Minden pályaszakaszon csak egyirányban lehet lesiklani, a 
magasabban lévő pontból az alacsonyabban lévő pont felé. Bármely elágazási pont elérhető a start 
pontból és bármely elágazási pontból el lehet jutni a célpontba. 

Készíts programot, amely kiszámítja, hogy legkevesebb hány ellenőrt kell alkalmazni! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az elágazási pontok száma (1≤N≤20 000) van. Az elága-
zási pontokat az 1,…,N számokkal azonosítjuk, a start pont azonosítója az 1, a célponté N. A 
további N-1 sor közül az i-edik az i-edik elágazási pontból induló pályaszakaszokat adja meg Nyu-
gatról Kelet felé haladó sorrendben. A sorban az első szám a pontból induló pályaszakaszok száma, 
ezt követik azon elágazási pontok sorszámai, ahova a pályaszakasz vezet.  

Kimenet  

A standard kimenet első és egyetlen sorába egy egész számot kell írni, az alkalmazandó 

legkevesebb ellenőr számát! 

Példa  

bemenet kimenet 

10 

3 2 3 4 

2 5 6 

1 6 

3 6 7 8 

1 10 

1 10 

2 10 9 

1 9 

1 10 

7 

 

 

Korlátok 

A pontok 20%-szerezhető olyan bemenetekre, ahol N≤200. 

Időlimit: 0.25 mp. 

Memórialimit: 32 MB 


