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A versenyző neve: .................................................................................. évf.: .......... oszt.: ....... 

Az iskola neve: ............................................................................................................................ 

Az iskola címe: ...................... irsz. .................................................................................... város 

................................................................................................................ utca ...................... hsz. 

Megye: ......................................................................................................................................... 

A felkészítő tanár(ok) neve: ......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Középiskolai tanulmányait a    12.    /    13.    évfolyamon fejezi be.* 
*A megfelelő szám bekarikázandó. 
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Oktatási  Hivata l  

 
 

A 2007/2008 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának feladatai 

 
II. (programozás) kategória 

 
 
Kedves Versenyző! A megoldások értékelésénél csak a programok futási eredményeit 
vesszük tekintetbe. Ezért igen fontos a specifikáció pontos betartása. Ha például a feladat 
szövege adatok valamilyen állományból történő beolvasását írja elő, és a program ezt nem 
teljesíti, akkor a feladatra nem adunk pontot (akkor sem, ha egyébként tökéletes lenne a meg-
oldás); az objektív értékelés érdekében ugyanis a pontozóknak a programszövegekben egyet-
len karaktert sem szabad javítaniuk, s az előre megadott javítási útmutatótól semmiben nem 
térhetnek el. A programokat csak a feladatkiírásban leírt szabályoknak megfelelő adatokkal 
próbáljuk ki, emiatt nem kell ellenőrizni, hogy a bemenő adatok helyesek-e, illetve a szüksé-
ges állományok léteznek-e (sőt ezért plusz pont sem jár). Ha a programnak valamilyen állo-
mányra van szüksége, akkor azt mindig az aktuális könyvtárba kell rakni. Az állományok ne-
ve minden esetben rögzített. 
1. feladat: Tagok (15 pont) 

Egy titkos társaságban egyetlen főnök van. A társaság minden tagjának maximum K köz-
vetlen beosztottja lehet, de ezek nem egyenrangúak, fontos az is, hogy egy beosztott a közvet-
len főnökének hányadik közvetlen beosztottja. A tagokat a sorszámukkal azonosítjuk. Egy új 
tag jelentkezik a társaságba, akit be kell osztani valakinek a közvetlen beosztottjaként. 

Készíts programot (TAGOK.PAS, TAGOK.C, ...), amely megadja, hogy az új tag hányfé-
le helyre kerülhet: 
A. a társaság főnökének közvetlen beosztottjaként; 
B. olyan tagként, akinek főnöke (nem feltétlenül közvetlen) lesz a társaság főnökének I-edik 
közvetlen beosztottja! 

A TAGOK.BE szöveges állomány első sorában a tagok N száma (1≤N≤10000) és a 
közvetlen beosztottak maximális K száma (1≤K≤100) van. A következő N-1 sorban egy-egy 
tag leírása található: a sorszáma, a közvetlen főnöke sorszáma, valamint az, hogy a közvetlen 
főnökének hányadik beosztottja; egy-egy szóközzel elválasztva. A társaság főnöke az 1-es 
sorszámú, neki nincs leírása, mert nem beosztottja senkinek. 

A TAGOK.KI szöveges állományba két sort kell írni, a két kérdésre adott választ! Mivel a 
társaság főnökének is K közvetlen beosztottja lehet, ezért a második kérdésre K darab egész 
szám a válasz. 
Példa:  
TAGOK.BE  TAGOK.KI 

6 3   1 
2 1 1  11 0 3 
4 2 1 
5 4 1 
6 4 3 
3 1 3 
7 4 2 

1

32

4

5 6
7
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2. feladat: Város (15 pont) 
Egy konvex sokszög alakú országban N város található. Az országot háromszög alakú me-

gyékre osztják, ahol a háromszögek csúcsaiban vannak a városok. 
Készíts programot (VAROS.PAS, VAROS.C, ...), amely megadja, hogy hány város van 

az ország határán; illetve minden városra megadja, hogy hány másik várossal szomszédos 
(azaz közös háromszögben van),! 

A VAROS.BE szöveges állomány első sorában a városok N száma (3≤N≤1000) és a há-
romszögek M száma (1≤M≤10000) van, egy szóközzel elválasztva. A városokat 1 és N közöt-
ti sorszámukkal azonosítjuk. A következő M sorban egy-egy háromszög három csúcsán levő 
város sorszáma van, egy-egy szóközzel elválasztva 

A VAROS.KI szöveges állomány első sorába az országhatáron levő városok számát kell 
kiírni! A második sorba N számot kell írni, az i-edik szám 
az i-edik város szomszédainak száma legyen! 
Példa:  
VAROS.BE   VAROS.KI 

7 7    5  
1 6 7   4 3 3 5 4 4 3 
6 7 5 
4 6 5 
4 6 1 
1 4 2 
2 3 4 
3 4 5 

3. feladat: Konténer (15 pont) 
Egy raktárban egyetlen sorban egymás mellett van N darab kocka alakú konténer. Minde-

gyik konténer egy konténerhelyet foglal el a méretétől függetlenül. A raktár teljesen tele van 
és a raktárosnak helyet kell biztosítani újonnan érkező konténerek számára. Helyet csak úgy 
tud biztosítani, ha konténereket egymásra rak. A raktár biztonsági előírása szerint konténer 
csak nálánál nagyobb méretű konténerre rakható rá, de ennek betartásával akárhány konténer 
rakható egymásra. A raktáros dolgát nehezíti, hogy az átpakolást olyan robottal végezheti, 
amely bármely konténert fel tud venni, de csak balról jobbra haladva tud szállítani.  

Készíts programot (KONTENER.PAS, KONTENER.C, ...), amely kiszámítja, hogy legjobb 
esetben hány konténerhely szabadítható fel konténerek egymásra rakásával! 

A KONTENER.BE szöveges állomány első sorában két egész szám van, a konténerek N 
száma (1≤N≤10000) és a legnagyobb K konténer méret (1≤K≤1000). A második sor pontosan 
N egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel elválasztva, a konténerek méretét balról jobbra 
haladó sorrendben. 

A KONTENER.KI szöveges állomány első és egyetlen sorába a felszabadítható konténer-
helyek maximálás számát kell írni! 
Példa:  
KONTENER.BE      KONTENER.KI 

10 20      5 
12 2 13 12 20 6 10 4 5 2 

2

3

4

1 6

7

5
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4. feladat: Pakolás (15 pont) 
Kamionnal kell elszállítani tárgyakat. Ismerjük a kamion kapacitását, tehát azt a súlyt, 

amelynél több nem rakható a kamionra, és ismerjük az elszállítandó tárgyak súlyát. Az a cél, 
hogy a kamiont úgy pakoljuk meg tárgyakkal, hogy az összsúly a lehető legnagyobb legyen. 

Készíts programot (PAKOL.PAS, PAKOL.C, ...), amely kiszámítja, hogy mekkora az a 
legnagyobb összsúly, amit a kamionnal elszállíthatunk! A program adja meg, hogy mely tár-
gyak kamionra rakásával érhető ez el. 

A PAKOL.BE szöveges állomány első sorában két egész szám van, a tárgyak N száma 
(1≤N≤100) és a kamion K kapacitása (1≤K≤600). A második sor pontosan N pozitív egész 
számot tartalmaz egy-egy szóközzel elválasztva. Az I-edik szám az I-edik tárgy súlya, ami 
nem nagyobb, mint a kamion K kapacitása. 

A PAKOL.KI szöveges állomány első sorába a kamionnal elszállítható legnagyobb S 
összsúlyt kell írni! A második sorba az S összsúlyt adó pakolásban szereplő tárgyak M számát 
kell írni! A harmadik sorba a kamionra pakolt M tárgy sorszámát kell írni tetszőleges sorrend-
ben, egy-egy szóközzel elválasztva! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa: 
PAKOL.BE    PAKOL.KI 

6 20    19 
18 12 4 7 10 5  3 
     3 6 5 

5. feladat: Kimérés (15 pont) 
Egy gazda három tejeskannában gyűjti össze a napi tejet, amit három boltba szállít. Mind-

egyik boltba ugyanannyi liter tejet szállít, ezért átöntögetésekkel el kell érnie, hogy mindhá-
rom kannában ugyanannyi tej legyen. Az áttöltögetések elvégzéséhez van két mérőpohara, az 
egyik A literes, a másik B literes. Tehát egy lépésben a gazda egyik kannából egy másik kan-
nába tud áttölteni vagy A, vagy B liter tejet. 

Készíts programot (KIMER.PAS, KIMER.C, ...), amely kiszámítja, hogy legkevesebb 
hány áttöltést kell elvégezni, hogy mindhárom kannában ugyanannyi tej legyen! A program 
azt is adja meg, hogy áttöltések milyen sorozatával lehet ezt elérni. 

A KIMER.BE szöveges állomány első sora három egész számot tartalmaz, a három kan-
nában lévő tej mennyiségét, T1, T2 és T3 (0≤T1,T2,T3≤100), T1+T2+T3 osztható hárommal. 
A második sor két egész számot tartalmaz, a két mérőpohár A és B űrtartalmát (1≤A, B≤100). 

A KIMER.KI szöveges állomány első sorába a legkevesebb áttöltések M számát kell írni, 
amellyel elérhető, hogy mindhárom kannában ugyanannyi tej legyen! A további M sor minde-
gyike egy-egy áttöltést adjon meg három egész számmal: X Y Z, ami azt jelenti, hogy az X 
sorszámú (1≤X≤3) kannából az Y sorszámú (1≤Y≤3) kannába Z (Z= A vagy Z=B) liter tejet 
töltünk át! Ha nincs megoldás, akkor az első és egyetlen sor a -1 számot tartalmazza! Több 
megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa:  
KIMER.BE    KIMER.KI 

7 3 8    3 
2 5     3 1 2 
     1 2 5 
     2 1 2 

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont az 1. fordulóból 

Beküldési határ: 40 pont 


