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Oktatási  Hivatal  

 
A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első fordulójának feladatai 
 

II. (programozás) kategória 
 

1. feladat: Számok (14 pont) 
Az ország N helységében végeztünk madármegfigyeléseket. Mindegyikben megadtuk, 

hogy milyen fajú madárból hányat láttunk. A madárfajok száma összesen M. Az alábbi algo-
ritmus megadná azokat a madarakat, amelyek csak valamilyen más madárral együtt fordulnak 
elő, ha jó lenne! Jelöld be, mik a hibák benne! 

D(i,j) jelentése: az i-edik helységben a j-edik madárból ennyit láttak. 
Eljárás(N,M,D,db,mad): 
  db:=0 
  Ciklus j=1-től M-ig 
    i:=1 
    Ha j=i akkor i:=i+1 
    Ciklus amíg i≤N és nem jó(i,j) 
      i:=i+1 
      Ha j=i akkor i:=i+1 
    Ciklus vége 
    Ha i≤N akkor db:=db+1; mad(db):=j 
  Ciklus vége 
Eljárás vége. 

jó(i,j): 
  k:=1 
  Ciklus amíg k≤N és (D(i,k)>0 és D(j,k)>0 vagy D(j,k)=0) 
    k:=k+1 
  Ciklus vége 
  jó:=(k>N) 
Függvény vége. 

2. feladat: Mit csinál  (17 pont) 
Az alábbi algoritmus az X pozitív egész számból számítja ki Y értékét. 
Valami(X,Y): 
  A:=0; B:=1; C:=0 
  Ciklus amíg C≤X 
    C:=C+B; A:=A+1; B:=B+2 
  Ciklus vége 
  Y:=A-1 
Eljárás vége. 

A. Mi lesz Y értéke X=16 esetén? 
B. Mi lesz Y értéke X=5 esetén? 
C. Mi lesz Y értéke X=35 esetén? 
D. Fogalmazd meg általánosan, mi az eljárás feladata! 
E. Hogyan változnak a ciklusban az A,B,C változók? 
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3. feladat: Robot (22 pont) 
Egy kerekeken guruló robotot az alábbi utasításokkal vezérelhetünk: 
• start(bal,előre) elindítja a bal kerekeket meghajtó motort, előre 
• start(bal,hátra) elindítja a bal kerekeket meghajtó motort, hátra 
• stop(bal) leállítja a bal kerekeket meghajtó motort 
• start(jobb,előre) elindítja a jobb kerekeket meghajtó motort, előre 
• start(jobb,hátra) elindítja a jobb kerekeket meghajtó motort, hátra 
• stop(jobb) leállítja a jobb kerekeket meghajtó motort 
A kerekek előremenetből hátramenetbe, illetve fordítva közvetlenül nem kapcsolhatók, 

kell közben egy leállítás is! Az álló kerék fékezett, azaz a helyéről nem mozdul el. 
Ha mindkét oldali kerék egy irányban forog, akkor a robot 1 másodperc alatt 1 cm-t tesz 

meg. Ha csak az egyik forog, akkor 2 másodperc alatt 90 fokot fordul, s ha a két oldali kerék 
ellenkező irányban forog, akkor 1 másodperc alatt fordul 90 fokot. A program még a 
következő utasítást használhatja: 

• várj(mp) mp másodperc várakozás 
A. Rajzold le a robot útját, amit az alábbi program hatására tesz meg, álló helyzetből indulva, 
a N=7, H=10 paraméterekkel hívjuk meg! 
Halad(N,H): 
  start(bal,előre); start(jobb,előre); várj(H) 
  Ha N>1 akkor stop(bal); várj(2); stop(jobb) 
               Halad(N-1,H+10) 
               stop(bal); várj(2); stop(jobb) 
  Elágazás vége 
  start(bal,hátra); start(jobb,hátra); várj(H) 
Eljárás vége. 

B. Készít algoritmust, amelynek alapján a robot az alábbi utat járja be! 

 

 

4. feladat: Adatok (26 pont) 
Az F(1..6) vektor elemei kezdetben 0 értékűek. Az alábbi 2 eljárást definiáljuk, melyek a 

és b paraméterei 1 és 6 közötti egész számok: 
Egyik-1-változat(a,b): 
  Ciklus amíg F(a)>0 
    a:=F(a) 
  Ciklus vége 
  Ciklus amíg F(b)>0 
    b:=F(b) 
  Ciklus vége 
  egyik:=(a=b) 
Függvény vége. 

Egyik-2-változat(a,b): 
  Belső(a,x); Belső(b,y) 
  egyik:=(x=y) 
Függvény vége. 

Belső(x,y): 
  Ha F(x)>0 akkor Belső(F(x),y) 
                  F(x):=y 
         különben y:=x 
Eljárás vége. 
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Másik(a,b): 
  Ciklus amíg F(a)>0 
    a:=F(a) 
  Ciklus vége 
  Ciklus amíg F(b)>0 
    b:=F(b) 
  Ciklus vége 
  F(b):=a 
Eljárás vége. 

A. Az alábbi eljáráshívás sorozatra írd le, hogy mi lesz az F vektor értéke az egyes hívások 
után! 
Másik(1,3); Másik(2,4); Másik(3,4); Másik(3,5); Másik(6,4) 

B. Az egyik függvényt 15-féle paraméterezéssel hívhatjuk meg, ha feltesszük, hogy a<b. 
Hány esetben lesz igaz a függvény első változatának értéke a Másik eljárás hívásai előtt, 
illetve az A részfeladatban szereplő egyes hívások után? 

C. Mi lesz az F vektor értéke az egyes hívások után, ha az Egyik függvény második változa-
tát hívjuk? 
Másik(1,3); Másik(2,4); Másik(3,4); t:=Egyik(3,4); Má-
sik(5,3); t:=Egyik(2,3); Másik(6,4) 

5. feladat: Fűrészmalom (21 pont) 
A folyó mentén kitermelt fát N helyen gyűjtik össze és szállítják a folyón lefelé úsztatva 

az első gyűjtőhelyre, ahol fűrészmalomban végzik a feldolgozást. A vállalat elhatározta, hogy 
további fűrészmalmot állít üzembe néhány gyűjtőhelyen. Minden gyűjtőhelyről a fát a folyón 
lefelé haladva az első fűrészmalomba fogják szállítani. A szállítási költség a megtett távolság 
és a tömeg szorzata. Ismerjük az egyes gyűjtőhelyek elhelyezkedését (az elsőtől vett távolsá-
got km-ben) és azt, hogy mennyi fa keletkezik évente az egyes gyűjtőhelyen. Kiszámítandó, 
hogy hova kell telepíteni az új fűrészmalmokat, hogy a szállítási összköltség a lehető legki-
sebb legyen! 

A táblázat első sora a gyűjtőhely sorszámát, a második sor az 1. gyűjtőhelytől vett távol-
ságot, a harmadik sor a gyűjtőhelyen keletkező fa tömegét tartalmazza. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12 13 14.
0 2 3 6 7 20 22 34 35 44 57 66 88 100
1 2 3 44 5 6 33 18 9 10 11 2 13 44

Hová kell telepíteni? 
A. További 1 fűrészmalmot 
B. További 2 fűrészmalmot 
C. További 3 fűrészmalmot 
D. További 4 fűrészmalmot 

Összpontszám: 100 pont                                                                     Beküldési határ: 40 pont 


