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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 tel-
jesíti, akkor a feladatra nem adunk pontot (akkor sem, ha egyébként tökéletes lenne a megol-
dás); az objektív értékelés érdekében ugyanis a pontozóknak a programszövegekben egyetlen 
karaktert sem szabad javítaniuk, s az előre megadott javítási útmutatótól semmiben nem tér-
hetnek el. A programokat csak a feladatkiírásban leírt szabályoknak megfelelő adatokkal pró-
báljuk ki, emiatt nem kell ellenőrizni, hogy a bemenő adatok helyesek-e, illetve a szükséges 
állományok léteznek-e (sőt ezért plusz pont sem jár). Ha a programnak valamilyen állományra 
van szüksége, akkor azt mindig az aktuális könyvtárba kell rakni. Az állományok neve min-
den esetben rögzített. 
1. feladat: Madár (15 pont) 

Egyes madarak a fészkelő helyüktől adott távolságra saját területet, ún. territóriumot tarta-
nak. Ha két madár territóriuma átfedő, akkor ott összeverekedhetnek egymással. 

Készíts programot (MADAR.PAS, MADAR.C, …), amely megadja 
A. a senki mással nem verekedő madarakat; 
B. a legtöbb másik madárral verekedő madarat; 
C. azon madarak számát, amelyek territóriuma része valamely más madár territóriumának! 

A MADAR.BE szöveges állomány első sorában a madarak száma (1≤M≤1000) és egy, a 
fészkeket tartalmazó négyzet alakú terület mérete (1≤N≤10000) van. A következő M sorban 
egy-egy madarat leíró 3 szám szerepel egy-egy szóközzel elválasztva. Az első két szám a ma-
dár fészkének helye (1≤X,Y≤N), a harmadik pedig a territórium mérete (1≤R≤100), ami azt 
jelenti hogy a territórium az (X-R,Y-R) ponttól az (X+R,Y+R) pontig tart. 

A MADAR.KI szöveges állomány három sorába a három részfeladat megoldását kell írni. 
Ha valamelyik részfeladatra nincs megoldás, egy üres sort akkor is ki kell írni! Az első a senki 
mással nem verekedő madara sorszáma kerüljön, egy-egy szóközzel elválasztva! A második 
sorba a legtöbb másik madárral verekedő madár sorszámát kell írni (ha több megoldás van, 
akkor bármelyik kiírható)! A harmadik sorba azon madarak száma kerüljön, amelyek territó-
riuma teljes egészében része valamely más madár territóriumának! 
Példa: 
MADAR.BE    MADAR.KI 

7 100    6 7 
7 7 4    3 
7 7 2    1 
20 15 5 
14 21 4 
19 22 2 
20 5 2 
23 23 1 

2. feladat: Málna (15 pont) 
Egy gyümölcslevet gyártó üzem naponta K kg málnát tud feldolgozni. N termelő ajánlotta 

fel a málnáját, az is lehet, hogy eltérő árakon. Mivel a málna romlandó, ezért az árusok napon-
ta egységesen F forintot engednek az árból. Az üzem a lehető leghamarabb fel akarja dolgozni 
a beérkezett málnát, de ezen belül azért arra törekszik, hogy a lehető legkevesebb pénzt kell-
jen fizetnie a termelőknek. Feltehető, hogy az ár az engedményekkel sem megy le 0 forintra. 

Készíts programot (MALNA.PAS, MALNA.C, …), amely megadja, hogy az üzem melyik 
napon melyik termelőtől vegyen málnát, hogy a kiadása a lehető legkisebb legyen! 
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A MALNA.BE szöveges állomány első sorában az üzem napi kapacitása (100≤K≤1000), 
a termelők száma (1≤N≤5000), valamint a napi engedmény (1≤F≤100) szerepel. A következő 
N sor mindegyikében két egész szám van egy szóközzel elválasztva, az adott termelő által 
felajánlott málna mennyisége (1≤mennyiség≤200), illetve kilónkénti ára (500≤ár≤1500). 

A MALNA.KI szöveges állomány első sorába az összes málna feldolgozásához szükséges 
napok M számát és az üzem által kifizetett teljes vételárat kell írni! A következő M sor minde-
gyikében egy-egy nap adatai szerepeljenek, egy-egy szóközzel elválasztva: azon termelők sor-
száma és a vásárolt mennyisége, akiktől azon a napon vesz málnát az üzem! 
Példa: 
MALNA.BE   MALNA.KI 

100 5 100   3 144000 
40 800   3 20 4 70 2 10 
120 600   2 100 
20 500   2 10 5 30 1 40 
70 500 
30 700 

3. feladat: DNS (15 pont) 
A biológiai szekvenciák, különösen a DNS szekvenciák vizsgálata nagyon fontos kutatási 

terület. Minden DNS szekvencia leírható olyan karaktersorozattal, amely csak az A, C, G és T 
karaktereket tartalmazhatja. Két DNS szekvencia hasonlóságára különböző mértékeket hasz-
nálnak. Az egyik leggyakrabban alkalmazott mérték a következőt jelenti. Adott S1 és S2 szek-
venciához keresnek olyan S szekvenciát, hogy mind S1, mind S2 előállítható S-ből karakterek 
beszúrásával, illetve átírásával. Mivel biológiailag nagyobb hasonlóságot jelent egy karakter 
átírása, mint egy beszúrás, ezért az átírást 1, a beszúrást 2 súllyal számítják. Tehát a hasonló-
ság vizsgálatánál olyan S szekvenciát keresnek, amelyből a lehető legkisebb összsúllyal elő-
állítható S1 és S2. Ezt az értéket a két szekvencia hasonlósági értékének nevezik. Például az 
S1=ATGCGTTT és az S2=ATCCGCGTC esetén az S=ATCCGGTC szekvenciából S1 3 át-
írással, az S2 pedig egy beszúrással kapható, tehát a hasonlósági érték 5, mert nincs ennél 
jobb előállítás. 

Készíts programot (DNS.PAS, DNS.C, …), amely kiszámítja két DNS szekvencia hason-
lósági értékét, és meg is ad egy optimális előállítást! 

A DNS.BE szöveges állomány első sorában az S1, a második sorában az S2 DNS szek-
vencia van. Mindkettő legfeljebb 100 karaktert tartalmaz.  

A DNS.KI szöveges állomány első sorába azt a K egész számot kell írni, ami az S1 és S2 
hasonlósági értéke! A második sor tartalmazza azt az S DNS szekvenciát, amelyből S1 és S2 
előállítható pontosan K összsúlyú módosítással! A harmadik sorba egy olyan karaktersoroza-
tot kell írni, amely azt adja meg, hogy az S1 hogyan állítható elő S-ből, a negyedikbe pedig 
olyat, amely az S2 előállítását adja! Az előállítások leírásában a ’_’ aláhúzás jel jelölje a be-
szúrást, az ’X’ karakter pedig az átírást. Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa: 
DNS.BE   DNS.KI 

ATGCGTTT   5 
ATCCGCGTC   ATCCGGTC 
    ATXCGXTX 
    ATCCG_GTC 
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4. feladat: Vidámpark (15 pont) 
Egy vidámpark N részlegből áll, a részlegeket az 1,…,N számokkal azonosítják, az 1. 

részleg a bejárat, az N. részleg a kijárat. Minden részlegbe ugyanazzal az egységes jeggyel le-
het bemenni. A részlegeket egyirányú utak kötik össze. Ha egy részlegben elhasználunk egy 
jegyet, akkor el kell hagyni azt a részleget, tehát át kell menni egy másik részlegbe. Ha K da-
rab jegyünk van, és mindet el akarjuk használni, akkor meg kell határoznunk egy olyan R1=1, 
…, Rk=N sétát, amely a részlegeknek egy olyan felsorolása, amely a bejárattal kezdődik, a ki-
járattal végződik, és minden i-re (1≤i<K) az Ri részlegből közvetlenül át lehet menni az Ri+1 
részlegbe. (Ugyanazon részleg természetesen többször is előfordulhat a sétában.) 

Készíts programot (VIDAM.PAS, VIDAM.C, …), amely meghatároz egy olyan pontosan 
K részleget tartalmazó sétát, amely a bejárattal kezdődik, a kijárattal végződik! 

A VIDAM.BE szöveges állomány első sora három egész számot tartalmaz egy-egy szó-
közzel elválasztva. Az első a részlegek száma (2≤N≤100), a második a részlegeket összekötő 
közvetlen utak száma (1≤M≤ 5000), a harmadik pedig a jegyek száma (2≤K≤200). A további 
M sor mindegyike két egész számot tartalmaz egy szóközzel elválasztva (1≤U,V≤N, U≠ V), 
ami azt jelenti, hogy az U részlegből van közvetlen út a V részlegbe. 

A VIDAM.KI szöveges állomány egyetlen sort tartalmazzon! A sor az egyetlen 0 számot 
tartalmazza, ha nincs megoldás! Egyébként pontosan K egész számot egy-egy szóközzel elvá-
lasztva, ami egy K hosszúságú séta a bejárattól a kijáratig! 
Példa: 
VIDAM.BE   VIDAM.KI 

6 10 7   1 5 6 4 3 5 6 
1 2 
2 1 
2 6 
1 5 
1 3 
3 5 
5 4 
5 6 
4 3 
6 4 

5. feladat: Labirintus (15 pont) 
Tekintsük azt a labirintust, amely egy MxN-es négyzetrács, amelynek minden mezője le-

het: 
 Üres (0) 
 Fal (1) 
 Kapcsoló (2) 
 Ajtó, amely vagy nyitva van (3), vagy zárva van (4) 

Ha kapcsoló mezőre lépünk, akkor minden nyitott ajtó bezáródik, és minden zárt ajtó kinyílik. 
A labirintus (1,1) koordinátájú bal felső sarkából a lehető legkevesebb lépéssel el kell jutni a 
jobb alsó (M,N) koordinátájú mezőjére. Minden lépésben a szomszédos mezőre léphetünk 
balra, jobbra, lefelé vagy felfelé, feltéve, hogy az nem fal és nem zárt ajtó. 

Készíts programot (LABI.PAS, LABI.C, …), amely kiszámítja, hogy legkevesebb hány 
lépésben lehet kijutni a labirintusból, és meg is ad egy kivezető utat! 
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A LABI.BE szöveges állomány első sora két egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel 
elválasztva, az első a labirintus sorainak (2≤M≤100), a második pedig a labirintus oszlopainak 
száma (2≤N≤100). A további M sor mindegyike N egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel 
elválasztva. Az állomány i+1-edik sorában a j-edik szám a labirintus (i,j) koordinátájú mező-
jét adja meg, a fenti kódolás szerint. 

A LABI.KI szöveges állomány első sor az egyetlen 0 számot tartalmazza, ha nem lehet ki-
jutni a labirintusból, egyébként a kijutáshoz minimálisan szükséges lépések K számát! A kö-
vetkező sor pontosan K karaktert tartalmazzon (szóközök nélkül), amely a kijutást eredménye-
ző egy legrövidebb lépéssorozat! A balra lépés jele a ’B’, a jobbra lépésé a ’J’, a felfelé lépésé 
az ’F’, a lefelé lépésé az ’L’. Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa: 
LABI.BE   LABI.KI 

4 5    9 
0 4 2 1 0   LJLFJJLLJ 
2 2 2 3 0 
1 0 4 3 1 
0 0 1 0 0 

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont a 2. fordulóból 
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1. feladat: Madár (15 pont) 
Egyes madarak a fészkelő helyüktől adott távolságra saját területet, ún. territóriumot tarta-

nak. Ha két madár territóriuma átfedő, akkor ott összeverekedhetnek egymással. 
Készíts programot (MADAR.PAS, MADAR.C, …), amely megadja 

A. a senki mással nem verekedő madarakat; 
B. a legtöbb másik madárral verekedő madarat; 
C. azon madarak számát, amelyek territóriuma része valamely más madár territóriumának! 

A MADAR.BE szöveges állomány első sorában a madarak száma (1≤M≤1000) és egy, a 
fészkeket tartalmazó négyzet alakú terület mérete (1≤N≤10000) van. A következő M sorban 
egy-egy madarat leíró 3 szám szerepel egy-egy szóközzel elválasztva. Az első két szám a ma-
dár fészkének helye (1≤X,Y≤N), a harmadik pedig a territórium mérete (1≤R≤100), ami azt 
jelenti hogy a territórium az (X-R,Y-R) ponttól az (X+R,Y+R) pontig tart. 

A MADAR.KI szöveges állomány három sorába a három részfeladat megoldását kell írni. 
Ha valamelyik részfeladatra nincs megoldás, egy üres sort akkor is ki kell írni! Az első a senki 
mással nem verekedő madarak sorszáma kerüljön, egy-egy szóközzel elválasztva! A második 
sorba a legtöbb másik madárral verekedő madár sorszámát kell írni (ha több megoldás van, 
akkor bármelyik kiírható)! A harmadik sorba azon madarak száma kerüljön, amelyek territó-
riuma teljes egészében része valamely más madár territóriumának! 
Példa: 
MADAR.BE    MADAR.KI 

7 100    6 7 
7 7 4    3 
7 7 2    1 
20 15 5 
14 21 4 
19 22 2 
20 5 2 
23 23 1 

Értékelés: 
Nincs átfedés a territóriumok között 1+1+1 pont 
Egy territórium tartalmazza az összeset 1+1+1 pont 
Vannak páronkénti átfedések, van két teljesen megegyező 1+1+1 pont 
Többszörös átfedés is van, többszörös tartalmazás is van 1+1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+1+1 pont 

2. feladat: Málna (15 pont) 
Egy gyümölcslevet gyártó üzem naponta K kg málnát tud feldolgozni. N termelő ajánlotta 

fel a málnáját, az is lehet, hogy eltérő árakon. Mivel a málna romlandó, ezért az árusok napon-
ta egységesen F forintot engednek az árból. Az üzem a lehető leghamarabb fel akarja dolgozni 
a beérkezett málnát, de ezen belül azért arra törekszik, hogy a lehető legkevesebb pénzt kell-
jen fizetnie a termelőknek. Feltehető, hogy az ár az engedményekkel sem megy le 0 forintra. 

Készíts programot (MALNA.PAS, MALNA.C, …), amely megadja, hogy az üzem melyik 
napon melyik termelőtől vegyen málnát, hogy a kiadása a lehető legkisebb legyen! 

A MALNA.BE szöveges állomány első sorában az üzem napi kapacitása (100≤K≤1000), 
a termelők száma (1≤N≤5000), valamint a napi engedmény (1≤F≤100) szerepel. A következő 
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N sor mindegyikében két egész szám van egy szóközzel elválasztva, az adott termelő által 
felajánlott málna mennyisége (1≤mennyiség≤200), illetve kilónkénti ára (500≤ár≤1500). 

A MALNA.KI szöveges állomány első sorába az összes málna feldolgozásához szükséges 
napok M számát és az üzem által kifizetett teljes vételárat kell írni! A következő M sor minde-
gyikében egy-egy nap adatai szerepeljenek, egy-egy szóközzel elválasztva: azon termelők sor-
száma és a tőlük vásárolt málnamennyiség, akiktől azon a napon vesz málnát az üzem! 
Példa: 
MALNA.BE   MALNA.KI 

100 5 100   3 144000 
40 800   3 20 4 70 2 10 
120 600   2 100 
20 500   2 10 5 30 1 40 
70 500 
30 700 

Értékelés: 
Egyetlen termelő van 1+0 pont 
Egy nap minden termelőtől felvásárolja 1+1 pont 
Minden nap pontosan kijön a felvásárolt mennyiség 1+1 pont 
Van töredékfelvásárlás is 1+1 pont 
Van olyan termelő, aki egyedül többet ad, mint a napi felvásárolható 1+1 pont 
Van olyan termelő, akitől 3 napon is kell vásárolni 1+1 pont 
Véletlen közepes teszt 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+1 pont 

3. feladat: DNS (15 pont) 
A biológiai szekvenciák, különösen a DNS szekvenciák vizsgálata nagyon fontos kutatási 

terület. Minden DNS szekvencia leírható olyan karaktersorozattal, amely csak az A, C, G és T 
karaktereket tartalmazhatja. Két DNS szekvencia hasonlóságára különböző mértékeket hasz-
nálnak. Az egyik leggyakrabban alkalmazott mérték a következőt jelenti. Adott S1 és S2 szek-
venciához keresnek olyan S szekvenciát, hogy mind S1, mind S2 előállítható S-ből karakterek 
beszúrásával, illetve átírásával. Mivel biológiailag nagyobb hasonlóságot jelent egy karakter 
átírása, mint egy beszúrás, ezért az átírást 1, a beszúrást 2 súllyal számítják. Tehát a hasonló-
ság vizsgálatánál olyan S szekvenciát keresnek, amelyből a lehető legkisebb összsúllyal elő-
állítható S1 és S2. Ezt az értéket a két szekvencia hasonlósági értékének nevezik. Például az 
S1=ATGCGTTT és az S2=ATCCGCGTC esetén az S=ATCCGGTC szekvenciából S1 3 át-
írással, az S2 pedig egy beszúrással kapható, tehát a hasonlósági érték 5, mert nincs ennél 
jobb előállítás. 

Készíts programot (DNS.PAS, DNS.C, …), amely kiszámítja két DNS szekvencia hason-
lósági értékét, és meg is ad egy optimális előállítást! 

A DNS.BE szöveges állomány első sorában az S1, a második sorában az S2 DNS szek-
vencia van. Mindkettő legfeljebb 100 karaktert tartalmaz.  

A DNS.KI szöveges állomány első sorába azt a K egész számot kell írni, ami az S1 és S2 
hasonlósági értéke! A második sor tartalmazza azt az S DNS szekvenciát, amelyből S1 és S2 
előállítható pontosan K összsúlyú módosítással! A harmadik sorba egy olyan karaktersoroza-
tot kell írni, amely azt adja meg, hogy az S1 hogyan állítható elő S-ből, a negyedikbe pedig 
olyat, amely az S2 előállítását adja! Az előállítások leírásában a ’_’ aláhúzás jel jelölje a be-



 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

OKTV 2006/2007.
Informatika II. kategória – döntő forduló

Megoldás

 

 3. oldal  

szúrást, az ’X’ karakter pedig az átírást. Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa: 
DNS.BE   DNS.KI 

ATGCGTTT   5 
ATCCGCGTC   ATCCGGTC 
    ATXCGXTX 
    ATCCG_GTC 

Értékelés: 
Egyetlen átírás kell 1+1+0 pont 
Egyetlen beszúrás kell 1+1+0 pont 
Sok átírás kell  1+1+0 pont 
Sok beszúrás kell 1+1+1 pont 
Közepes véletlen bemenet 1+1+1 pont 
Nagy véletlen bemenet 1+1+1 pont 

4. feladat: Vidámpark (15 pont) 
Egy vidámpark N részlegből áll, a részlegeket az 1,…,N számokkal azonosítják, az 1. 

részleg a bejárat, az N. részleg a kijárat. Minden részlegbe ugyanazzal az egységes jeggyel le-
het bemenni. A részlegeket egyirányú utak kötik össze. Ha egy részlegben elhasználunk egy 
jegyet, akkor el kell hagyni azt a részleget, tehát át kell menni egy másik részlegbe. Ha K da-
rab jegyünk van, és mindet el akarjuk használni, akkor meg kell határoznunk egy olyan R1=1, 
…, Rk=N sétát, amely a részlegeknek egy olyan felsorolása, amely a bejárattal kezdődik, a ki-
járattal végződik, és minden i-re (1≤i<K) az Ri részlegből közvetlenül át lehet menni az Ri+1 
részlegbe. (Ugyanazon részleg természetesen többször is előfordulhat a sétában.) 

Készíts programot (VIDAM.PAS, VIDAM.C, …), amely meghatároz egy olyan pontosan 
K részleget tartalmazó sétát, amely a bejárattal kezdődik, a kijárattal végződik! 

A VIDAM.BE szöveges állomány első sora három egész számot tartalmaz egy-egy szó-
közzel elválasztva. Az első a részlegek száma (2≤N≤100), a második a részlegeket összekötő 
közvetlen utak száma (1≤M≤ 5000), a harmadik pedig a jegyek száma (2≤K≤200). A további 
M sor mindegyike két egész számot tartalmaz egy szóközzel elválasztva (1≤U,V≤N, U≠ V), 
ami azt jelenti, hogy az U részlegből van közvetlen út a V részlegbe. 

A VIDAM.KI szöveges állomány egyetlen sort tartalmazzon! A sor az egyetlen 0 számot 
tartalmazza, ha nincs megoldás! Egyébként pontosan K egész számot egy-egy szóközzel elvá-
lasztva, ami egy K hosszúságú séta a bejárattól a kijáratig! 
Példa: 
VIDAM.BE   VIDAM.KI 

6 10 7   1 5 6 4 3 5 6 
1 2 
2 1 
2 6 
1 5 
1 3 
3 5 
5 4 
5 6 

1

5

3

2

4

6
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4 3 
6 4 

Értékelés: 
Nincs megoldás 1 pont 
K=2  1 pont 
K=3  1 pont 
K a legrövidebb út hossza  2 pont 
Egyetlen kör a gráf 2 pont 
Közepes véletlen bemenet 2 pont 
Közepes véletlen bemenet 2 pont 
Nagy véletlen bemenet 2 pont 
Nagy véletlen bemenet 2 pont 

5. feladat: Labirintus (15 pont) 
Tekintsük azt a labirintust, amely egy MxN-es négyzetrács, amelynek minden mezője le-

het: 
 Üres (0) 
 Fal (1) 
 Kapcsoló (3) 
 Ajtó, amely vagy nyitva van (3), vagy zárva van (4) 

Ha kapcsoló mezőre lépünk, akkor minden nyitott ajtó bezáródik, és minden zárt ajtó kinyílik. 
A labirintus (1,1) koordinátájú bal felső sarkából a lehető legkevesebb lépéssel el kell jutni a 
jobb alsó (M,N) koordinátájú mezőjére. Minden lépésben a szomszédos mezőre léphetünk 
balra, jobbra, lefelé vagy felfelé, feltéve, hogy az nem fal és nem zárt ajtó. 

Készíts programot (LABI.PAS, LABI.C, …), amely kiszámítja, hogy legkevesebb hány 
lépésben lehet kijutni a labirintusból, és meg is ad egy kivezető utat! 

A LABI.BE szöveges állomány első sora két egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel 
elválasztva, az első a labirintus sorainak (2≤M≤100), a második pedig a labirintus oszlopainak 
száma (2≤N≤100). A további M sor mindegyike N egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel 
elválasztva. Az állomány i+1-edik sorában a j-edik szám a labirintus (i,j) koordinátájú mező-
jét adja meg, a fenti kódolás szerint. 

A LABI.KI szöveges állomány első sor az egyetlen 0 számot tartalmazza, ha nem lehet ki-
jutni a labirintusból, egyébként a kijutáshoz minimálisan szükséges lépések K számát! A kö-
vetkező sor pontosan K karaktert tartalmazzon (szóközök nélkül), amely a kijutást eredménye-
ző egy legrövidebb lépéssorozat! A balra lépés jele a ’B’, a jobbra lépésé a ’J’, a felfelé lépésé 
az ’F’, a lefelé lépésé az ’L’. Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa: 
LABI.BE   LABI.KI 

4 5    9 
0 4 2 1 0   LJLFJJLLJ 
2 2 2 3 0 
1 0 4 3 1 
0 0 1 0 0 
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 5. oldal  

Értékelés: 
Nincs megoldás 1+0 pont 
Nincs ajtó  1+1 pont 
Nincs kapcsoló 1+1 pont 
Kevés ajtó, sok kapcsoló  1+1 pont 
Kevés kapcsoló, sok ajtó 1+1 pont 
Közepes véletlen bemenet 1+1 pont 
Nagy véletlen bemenet 1+1 pont 
Nagy véletlen bemenet 1+1 pont 

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont a 2. fordulóból 


