
 

O k t a t á s i  H i v a t a l   

   

 
A 2011/2012. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 

INFORMATIKA 
I. (alkalmazói) kategória 

 
Munkaidő: 300 perc 
Elérhető pontszám: 150 pont (+ az első fordulóban szerzett pontok 25%-ának egészre kerekí-

tett értéke) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADATLAP  

 

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

Az iskola neve: ............................................................................................................................ 
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Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4, a margók egységesen 
2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. Az egyes feladatokhoz szüksé-
ges nyersanyagot megkapod egy külön mappában. 
Figyelem: a halvány háttérszínek nyomtatásban nem látszanak, csak a mellékelt PDF dokumentu-
mokban nézhetők meg! 

1. feladat: Évkönyv (40 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintán látható (Évkönyv.doc), a Nemes Tihamér versenyről szóló 11 

oldalas ismertetőt! 
A mintán nem látható feladatrészek a következők: A dokumentum B5-ös méretű legyen, a mar-

gók 2 cm-esek, a normál szöveg 10 pontos! A tartalomjegyzéket a dokumentumból kell generálni! 

2. feladat: Nemes Tihamér (15 pont) 
Készítsd el a Nemes Tihamér életéről szóló 3 oldalas dokumentumot (Nemes.doc) a mellékelt 

mintának megfelelően! 
A mintán nem látható feladatrészek a következők: A címsor, az élőfej és élőláb, valamint a Ba-

bits Viktortól származó idézet nem Times New Roman betűtípusú. Az alsó és a felső margó 2 cm-
es. 

3. feladat: Versenystatisztikák (55 pont) 
A 2010/2011-es tanév országos informatikai versenyein a 2. fordulóba jutott tanulók eredmé-

nyeit a Nemes.txt szöveges fájlban találod. A személyi azonosítókat az 1. fordulóban szerzett 
pontszám követi, ezt a 2. (regionális) forduló (legfeljebb) öt részpontszáma, majd a 3. döntő (orszá-
gos) forduló ugyancsak (legfeljebb) öt részpontszáma, majd a sort a verseny kategóriája1 és a tanuló 
régiója zárja. 

Mint tudjuk, bármely kategóriában a regionális illetve az országos forduló eredményében az 
előző forduló eredményét 25%-os súllyal (mindenütt szabályosan, tehát 0,5-től felfelé, egyébként 
lefelé kerekítve) figyelembe vesszük. 

A. A Nemes.txt szövegfájl segítségével hozd létre a Nemes munkafüzetet, és abban a 
pontok.png ábrán látható mintának megfelelően a Pontok nevű munkalapot! Ügyelj arra, 
hogy minden adat az eredeti értékével a táblázatba kerüljön! Azoknál a versenyzőknél, akiknél a 
„Nem jutott a döntőbe” szöveg szerepel, a 3. forduló pontszámait tartalmazó cellákat hagyd üresen! 
A táblázatot a mintának megfelelően formázd, majd rögzítsd a címsorát! A 3. sort egyelőre hagyd 
üresen, hogy ide egyedi mezőazonosítókat vehess fel a későbbiekben, ha szükségét látod! Itt és a 
következő mintákon nem (feltétlenül) a helyes eredmények látszanak. 

 
B. Számítsd ki az L oszlopban a 2. fordulóban szerzett pontokat, majd az M oszlopban a 2. for-

duló utáni összes pontot! Oszloponként egyetlen képletet használj, amely az összes versenyzőre he-
lyes eredményt ad, különbséget téve a kiemel.png ábrán látható módon a 2. fordulóban meg 
nem jelent, ezért pontot nem szerző (pl. 668. sor) és a többi versenyző között, még akkor is, ha eb-
ben a fordulóban esetleg összesen 0 pontot sikerült elérnie (pl. 669. sor)! 

                                                 
1 Mint tudjuk, a programozási verseny három, az alkalmazói verseny pedig két kategóriában zajlik. 
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C. Számítsd ki az S oszlopban a 3. fordulóban szerzett pontokat, majd az T oszlopban a 3. for-

duló utáni összes pontot! Oszloponként egyetlen képletet használj, amely az összes döntős verseny-
zőre helyes értékeket ad, a többi, döntőbe nem jutott versenyző esetén viszont üres cellákat eredmé-
nyez! 

D. Formázd meg minden döntős versenyző teljes sorát (A:V) piros karakterekkel! A többi ver-
senyző esetén a következő módon formázz: 

• ha egy versenyző a budapesti régióból jött (BP), akkor a teljes sora (A:V) kerüljön vilá-
goskék alapra,  

• ha egy legfeljebb tizedikes versenyző a 2. fordulóban több pontot szerzett, mint az 1. 
fordulóban, akkor mind az ő, mind pedig a tanára neve félkövér karakterekkel jelenjen 
meg! 

A formázást úgy kell elvégezned, hogy ha a táblázat adatai megváltoznak, és a formátumot emi-
att változtatni kellene, akkor ez automatikusan megtörténjen! 

E. A versenyeredmények alatt, a sokpont.png szerinti területen és formában adj választ ar-
ra a kérdésre, hogy a 2. fordulóban az egyes kategóriákban hány versenyzőnek sikerült elérnie a 
megszerezhető pontok több mint felét! Ha több pontot szeretnél kapni a megoldásodra, akkor a fel-
adatot segédcellák használata nélkül, egyetlen képlet felhasználásával és másolásával oldd meg! 
Légy tekintettel arra, hogy ebben a fordulóban az 1-3. kategóriában 75, míg a 4-5. kategóriában 150 
pontot lehet elérni! 

 
F. Készítsd elő a hattul.png mintán látható táblázatrészletet! Számítsd ki függvény segít-

ségével, hogy hány határon túli versenyző jutott a 2. fordulóba! Segítségül: figyeld meg az iskola-
kódokat! Ha több pontot szeretnél kapni a megoldásodra, akkor a feladatot segédcellák használata 
nélkül oldd meg! 
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G. Készítsd elő a 2ford.png mintán látható táblázatrészletet! Ha Y8-ba beírjuk egy iskola 

kódját, Y9-be pedig egy kategóriát, akkor jelenjen meg, hogy hány pontot szereztek a megadott is-
kola megadott kategóriás tanulói összesen a 2. fordulóban! Ha nem létező iskolakódot adunk meg, 
akkor az összeg helyén a „Nincs ilyen iskola” szöveg jelenjen meg! Ha több pontot szeretnél kapni 
a megoldásodra, akkor a feladatot segédcellák használata nélkül oldd meg! 

 
H. Készítsd elő a tanar.png mintán látható táblázatrészletet! Ha Y14-be beírjuk egy tanár 

nevét, akkor jelenjen meg, hogy hány tanítványa jutott be a 2. fordulóba! Ügyelj arra, hogy sok ver-
senyzőnek több tanára is fel van sorolva! A megoldásnak akkor is helyes eredményt kell adnia, ha 
az eredeti adatok megváltoznának! Kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele megengedett, de 
ha egyéb segédcellákat is használsz, számíts rá, hogy a megoldásod így kevesebb pontot ér! 

 
I. Készítsd elő a katgy.png mintán látható táblázatrészletet! Ha AB9-be beírunk egy kate-

góriát, akkor jelenjen meg, hogy a verseny döntőjében ki érte el a legtöbb pontot ebben a kategóriá-
ban! Ha többen lennének ilyenek, akkor a győztes neve helyett a „Több ilyen van!” szöveg jelenjen 
meg! A megoldásnak akkor is helyes eredményt kell adnia, ha az eredeti adatok megváltoznának! 
Kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele megengedett, de ha egyéb segédcellákat is hasz-
nálsz, számíts rá, hogy a megoldásod így kevesebb pontot ér! 

 

4. feladat: Verseny (20 pont) 

Adatbázisunkban (verseny.mdb) az Informatikai Tanulmányi Verseny képzeletbeli adatait tá-
roljuk: részt vevő iskolák adatait, az idei évi versenyzők adatait és elért eredményeiket, az alábbi 
két táblába szervezve: 

’Iskolak’ tábla az iskolák adatait tárolja: iskola kódja (Kod), iskola neve (Nev), város (Varos), 
cím (Cim), melyik évben indult utoljára az iskola a versenyen (Utolso). Utóbbi mező üres, ha az is-
kolából nem indultak még versenyzők. 

’Versenyzo’ tábla az idei évben indult versenyzők adatait és az elért eredményeit tárolja: ver-
senyző neve (Nev), a versenyző évfolyama (Osztaly), az iskola azonosítója (IskolaAzon), a ver-
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senyző által igényelt környezet (Kornyezet), az első fordulóban elért pontszám (Ford1), a második 
fordulóban elért pontszám (Ford2), a harmadik fordulóban elért pontszám (Ford3), kategória, mely-
ben a versenyző indult (Kategoria). 

Hozz létre elsődleges kulcs beállításokat mindkét táblában, valamint állítsd be a kapcsolatokat 
(idegen kulcs)! Az idegen kulcsot (kapcsolatot) úgy állítsd be, hogy az adatbázis-kezelő őrizze meg 
a hivatkozási integritást! 

A ’Versenyzo’ tábla tartalmát a jobb áttekinthetőség és adattervezési megfontolások miatt két 
táblába kell átszervezned! Az egyik táblában legyenek versenyző adatai ’Versenyzo’, a másikban 
pedig az egyes fordulóban elért eredményeik ’Eredmenyek’! Ha sikeresen létrehoztad és feltöl-
tötted az eredmények táblát állítsd be a két tábla közötti kapcsolatot is! A biztonság kedvéért nem 
szükséges kitörölnöd a ’Versenyzo’ táblából az ’Eredmenyek’ táblába átvitt oszlopokat, de a 
későbbiekben az eredményeket az ’Eredmenyek’ táblából olvasd ki! (Ha készítesz lekérdezést a 
feladathoz, B néven mentsd el!) 

Lekérdezés segítségével (C néven) adj választ a következő kérdésre: Melyik nem budapesti isko-
lából indult a legtöbb 10. évfolyamos diák? 

Készíts egy lekérdezést (D néven), amely bekér egy kategóriát, majd kiírja, hogy a megadott ka-
tegóriában évfolyamonként a három fordulóban összesen mennyi volt a maximálisan elért pont-
szám!  

Lekérdezés (E néven) segítségével módosítsd az ’Iskolak’ táblát úgy, hogy amelyik iskolából 
volt versenyző az ’Utolso’ oszlop értéke 2011 legyen! 

Készíts lekérdezést (F néven) amely megadja annak az iskolának a nevét, ahol a legtöbb olyan 
versenyző tanul, aki bejutott a harmadik fordulóba, azaz van harmadik fordulós eredménye! 

Jelentés segítségével készíts egy egyszerű oklevelet a 11. évfolyam, 5-ös versenykategóriában 
induló versenyzők első 10 helyezettjének részére! Minden tanuló oklevele külön oldalon legyen! 
Az oklevél tartalmazza a diák nevét, a harmadik fordulóban elért pontszámát, helyezését, iskolája 
nevét, az „Oklevél” szót és a „Informatikai Tanulmányi Verseny 11. osztályos tanulója részére” ki-
fejezést! (A jelentéshez szükséges lekérdezést G néven mentsd el)! 

5. feladat: Nemes (20 pont) 
Készíts egy prezentációt a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyről 

nemesalk néven, a nemesalkprezi.pdf állomány alapján! 
Azon beállításokat, amelyek a mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük: 
A diák címe sötétkék (RGB: 62;62;114) színű, a szöveg színe sötétzöld (RGB: 108;155;60). 

Ugyanezen színeket kell használni a diák bal oldalán elhelyezkedő sávok megrajzolásakor! 
A 2. dián kezdetben a mintán megadott szöveg látható, egérkattintásra beúszik a résztvevők 

számát tartalmazó grafikon. 
A 3. dián a dia alján látható ikonok automatikusan (egér kattintás nélkül) egymás után úsznak 

be jobbról. A középső (táblázatkezelés) ikon nincs a hozzávalók között, azt neked kell megrajzol-
nod! A benne lévő táblázat első sora világos narancs színű, a vonalak sötétkék színűek, a lekerekí-
tett téglalapot világoskék színnel kell kitölteni. Ha nem volt időd az ikon megrajzolására, akkor he-
lyette valamelyik másik ikont helyezd el még egyszer az adott helyen! Ügyelj arra, hogy az ikonok 
ugyanolyan méretűek legyenek, és egy vonalra illeszkedjenek! 
Elérhető összpontszám: 150 pont + az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre 
kerekített értéke. 
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A 
Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Ver-

seny 

A 2011/2012-es tanévben huszonnyolcadik alkalommal rendezzük meg a Nemes Tihamér Or-
szágos Informatikai Tanulmányi Versenyt (NTOITV). 

1. A versenyről 

1.1. A múlt 
A középiskolás korosztálynak már a nyolcvanas évek elején szerveztek budapesti, megyei és 
majdnem országos programozói versenyeket az NJSzT, a SzTAKI, az FPI, a KISz KB és mások 
közreműködésével. Az iskolaszámítógép-program és az egyre-másra alakuló mikroszámítógépes 
klubok hatására 1985-ben végre megszületett az elhatározás, és ennek eredményeként a Nemes 
Tihamér Verseny. Már az első alkalommal az ország csaknem száz középiskolájából kb. 1000 
diák nevezett be a versenyre. A résztvevők száma azután fokozatosan nőtt, rendszeresen kb.4-
5000 tanuló indul 300-350 iskolából. 

A Nemes Tihamér verseny kilenc éven át kétfordulós volt. Az első fordulót az iskolákban tar-
tottuk. A versenyzőknek 8-10 kisebb feladatot kellett megoldaniuk papíron. A dolgozatokat az 
egyes iskolák tanárai javították ki, „természetesen” társadalmi munkában. Az országos ver-
senybizottság (OVB) tagjai − egyetemi oktatók és hallgatók, gyakorló számítástechnikusok − a 
legjobb 400-500 dolgozatot másodszor, s ha kellett, harmadszor, negyedszer is átnézték. Kez-
detben 50, 1993-ban már 112 diák jutott tovább. A második forduló helyszíne mindig Budapest 
volt, mert csak itt tudtuk az összes versenyzőt számítógép elé ültetni a 4 órásról időközben 6 
órásra nyúlt második fordulóra. 1992-ben néhányan még a jól megszokott Commodore gépen 
akartak dolgozni, de 1993-ban már mindenki PC-XT vagy -AT gépet használt. A versenyzőknek 
rendszerint egyetlen nagyobb feladatra kellett programot írniuk, választásuk szerint BASIC, 
Pascal, esetleg C nyelven. Az elkészült műveket az OVB tagjai értékelték és pontozták. A végle-
ges helyezési sorrendet csak a második fordulóban kapott pontszám határozta meg. 

A 15-16 és a 16-19 évesek matematikai tudása közötti különbség miatt 1990-től külön feladat-
sort, ill. programozási feladatot kaptak a fiatalabbak, és természetesen az eredményüket is külön 
értékeltük a „kisNemes” versenyben. A döntés helyesnek bizonyult, ugyanis 1990-ben még 800-
nál kevesebb, 1991-ben és azóta minden évben már csaknem háromszor ennyi első-másodikos 
diák indult az első fordulóban. 1994-től újabb kategóriával bővült a verseny, melyben az általá-
nos iskolások, illetve a 6-, valamint 8-osztályos gimnáziumok általános iskoláskorú tanulói ve-
hetnek részt. 

A 2003/2004-es tanév újdonsága volt, hogy a Nemes Tihamér OITV III. korcsoportjából hiva-
talos Informatika OKTV lett, amely mind lebonyolításában, mind feladat típusaiban megegyezik 
a korábbi III. korcsoportos versennyel. 

Az Informatika OKTV kezdetektől fogva kétkategóriás volt (programozás, illetve alkalmazás), 
a Nemes Tihamér OITV-n belül pedig a 2005/2006-os tanévben indult el a 9-10. osztályosok al-
kalmazói kategóriája. 

2008/2009-ben a versenybizottság újabb kísérletet indított, az 1. korcsoport 1. fordulójának 
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lebonyolítását megváltoztatta. A Logo OSzTV-hez hasonlóan e korcsoport első fordulójában 60 
perces írásbeli és 60 perces számítógépes feladatrészt kell a versenyzőknek megoldaniuk. 

1.2. A jelen: verseny három fordulóban és két korcsoportban, és az Informati-
ka OKTV programozás kategóriájában 

 A Programozás kategória két korcsoportja: 
 1. korcsoport: 5-8. osztályos tanulók. 
 2. korcsoport: 9-10. osztályos tanulók. 

 Az Informatika OKTV programozás kategóriája: 11-12. osztályos tanulók. 
 A verseny iskolai fordulóját minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti 

meg, de több iskola közösen is megrendezheti. 
 A regionális fordulót az erre vállalkozó közép- és felsőfokú oktatási intézmények ren-

dezik meg a saját körzetükhöz tartozó iskolák diákjai számára. 
 Az országos fordulót Budapesten rendezzük meg, az Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Informatikai Kar számítógéptermeiben. 
 A verseny három fordulójában semmilyen írásos segédeszköz nem használható. 
 A regionális, illetve az országos forduló eredményében az előző forduló eredményét 

25%-os súllyal figyelembe vesszük: 
 az iskolai fordulóban maximum 100 pontot lehet kapni, ebből legfeljebb 25 pontot (a 

pontok 25%-a egészre kerekítve) visz tovább a versenyző a regionális fordulóba; 
 a regionális fordulóban maximum 75 „új” pontot lehet szerezni, az iskolai fordulóból 

hozott maximális 25 ponttal (a pontok 25%-a egészre kerekítve) együtt tehát nem 
több, mint 100 pontot kaphat a versenyző, amelyből legfeljebb 25 pontot vihet tovább 
az országos fordulóba; 

 az országos fordulóban ugyancsak maximálisan 75 „új” pontot lehet összeszedni, a 
helyezési sorrend megállapításához, ehhez adjuk hozzá a regionális fordulóból hozott 
maximum 25 pontot. 

 Az iskolai, illetve a regionális fordulóból az összes versenyző azonos eséllyel jut to-
vább az elért pontszám alapján, az egyes iskoláknak, illetve régióknak nincsenek előre 
megállapított továbbjutási kvótái. 

 Az iskolai forduló után a dolgozatokat az iskolákban a tanárok javítják ki, majd a leg-
alább 40 pontot elért dolgozatokat megküldik a területileg illetékes regionális verseny-
bizottságnak (RVB), az OKTV kategóriát pedig az OKÉV-nak. 

 Az RVB tagjai egységesítik a javítást, és a továbbjutó versenyzőket meghívják a regio-
nális fordulóba. 

 A regionális forduló után a megoldásokat az RVB tagjai javítják ki, majd a legalább 40 
pontra értékelt megoldások másolatát megküldik az OVB-nek. Az első korcsoportban 
egy iskola diákjainak megoldásait ugyanannak az iskolának a tanára nem javíthatja a 
regionális fordulóban! 

 Az OVB tagjai egységesítik a javítást, és a legjobb 120-200 versenyzőt meghívják az 
országos fordulóba, a döntőbe. 

 Az egységes jelleg és értékelés érdekében mind a három fordulóban az OVB „szállítja” 
a feladatokat a megfelelő példányszámban sokszorosított feladatlapokon. 

 A feladatsorokat postán juttatjuk el az iskolai, illetve a regionális forduló rendezőihez. 
Az OKTV feladatok e-mailben érkeznek, és az iskolának kell sokszorosítania. 

 A regionális és az országos fordulóban az OVB és az RVB-k megállapodása szerint a 
következő szoftver eszközök használhatók: MS Visual Basic 2008 Express, Free Pas-
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cal 2.2.4, GCC 3.4.2, MS Visual C# 2008 Express, Lazarus, Geany 0.20, Code:Bocks 
10.05 vagy Java, MS-WINDOWS XP operációs rendszer alatt. 

 Az OVB tagjai az egyeztetés érdekében a regionális forduló napján ügyeletet tartanak. 
 Az Informatika OKTV II. kategóriájának első tizenöt-húsz helyezettje vehet részt a 

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia válogatóversenyén. A II. kategória hat-nyolc 
legjobb 11. osztályos tanulója, valamint a Nemes Tihamér OITV II. korcsoportjának 
első hat-tizenkettő helyezettje vehet részt a 19. Közép-Európai Informatikai Diákolim-
pia válogatóversenyén, melyet a másik válogatóversennyel egy időben rendezünk. 

 
1. ábra: A programozás kategória versenyző létszámának alakulása 

2. Tartalmi vonatkozások 

2.1. Követelmények 
A verseny elsődleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon 
programozási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni 
a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóknak és tanáraiknak az iskolai foglalkozások temati-
kájának összeállításához. A versenybizottság nyílt, szívesen látjuk mindazok észrevételeit, kriti-
káját, részvételét a versenyek céljának meghatározásában, előkészítésében és megszervezésében, 
akik ezt társadalmi munkában vállalják, és akik maguk semmilyen módon nem érdekeltek a ver-
senyben. 

A verseny háromfordulós. Az iskolákban tartandó, 3 (az I. korcsoportban 2) órás első fordu-
lóban a tanulók analizáló képességét tesszük próbára számítógép használata nélkül: 6-10 kisebb 
feladatot (algoritmus- vagy programrészletet, működési vázlatot) adunk, és olyan kérdésekre 
várunk választ, mint pl. (1) mit csinál? (2) milyen hibák vannak benne? (3) milyen feltételek mel-
lett működik? (4) mi hiányzik belőle? (5) mire használjuk a változókat? (6) megoldja-e a kitűzött 
feladatot? (7) hajtsd végre a szövegesen megadott algoritmust! (8) találd ki a feladatot megoldó 
algoritmust és hajtsd végre! stb. A második korcsoportban ebben a fordulóban számítógép nem 
használható. 

Az első korcsoportban a 2007/2008-as tanévtől kezdődően 1 órás számítógép nélküli és 1 órás 
számítógépes fordulót rendezünk. Az utóbbiban nagyon egyszerű feladatok megoldását várjuk a 
versenyzőktől, amivel azt szeretnénk mérni, hogy ismernek-e elemi szinten egy programozási 
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nyelvet. A 2008/2009-es tanévtől kezdődően az 1 órás számítógépes forduló választható a má-
sodik 1 órás számítógép nélküli fordulü helyett. 

A második fordulóban 3-5 kisebb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani 
számítógépen; a rendelkezésre álló idő 5 (az I. korcsoportban 3) óra. Csak a futási eredményt 
értékeljük, nem pedig a megírt program szövegét. Súlyt helyezünk arra, hogy a versenyzők pon-
tosan betartsák a specifikációt, ne csak tartalmilag, hanem formailag is legyenek előírás szerin-
tiek az eredmények − ez által biztosítjuk az objektív értékelést még akkor is, ha a javító tanár 
ismeri a programot készítő versenyzőt. A forduló során a megoldó programok futási idejére szi-
gorú időlimitet nem adunk, de ha egy tesztesetre a program 1 percen belül nem ad eredményt, 
akkor azt a tesztesetet tovább már nem vizsgáljuk. 

A harmadik fordulóban 2-5 nagyobb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani; 
a rendelkezésre álló idő 6 (ill. 3) óra. A versenyzőknek e nagyobb lélegzetű feladat(ok) megol-
dását meg kell tervezniük, a programo(ka)t meg kell írniuk, számítógépet használva fel kell 
éleszteniük. Az időkorlátozás ebben a fordulóban hasonló a második fordulóhoz. A megoldandó 
feladat valamilyen módon a számítástechnikai szakmához kötődik. 

2.2. A szükséges ismeretek 
Érdemes részletesebben megismerni azokat a témaköröket, amelyek ismeretét feltételezik a ver-
senyfeladatok (az alábbiak a középiskolás korosztályúakra vonatkoznak): 

 A Pascal nyelv elemei. Szintaxisábrák, BNF-jelölés. Strukturált vezérlési szerkezetek: fel-
sorolás (szekvencia), választás (elágazás), ismétlés (ciklus), rekurzió. 

 Adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, szöveg. Összetett adatok: tömb, halmaz, re-
kord, lista, verem, sor, fa, gráf, állomány stb. Láncolt ábrázolás. 

 Fölülről lefelé haladó programozás lépésenkénti finomítással. Programok élesztése, teszte-
lése, hatékonysági megfontolások. 

 Számábrázolás bináris, oktális, decimális, hexadecimális számrendszerben. Átalakítások, 
alapműveletek. Fixpontos és lebegőpontos ábrázolás. Pontosság, túlcsordulás. 

 Boole-algebrai és matematikai logikai alapismeretek.  
 Programozási típusalgoritmusok. Pl. rendezések, keresések, visszalépéses keresés, stb.  
 Adatfeldolgozási algoritmusok, az adatbázisok lekérdezésének alapjai. 
 Szövegfeldolgozási algoritmusok: tömörítés, keresés.  
 Gráfalgoritmusok, gráfbejárás, fabejárás. 
 Dinamikus programozás, mohó algoritmusok, kombinatorikus és geometriai algoritmusok. 

A fentiek az általános iskoláskorúak számára: 

 A Pascal nyelv egyszerűbb elemei. Strukturált vezérlési szerkezetek: felsorolás (szekven-
cia), választás (elágazás), ismétlés (ciklus). 

 Adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, szöveg. Összetett adat: tömb, halmaz. 
 Fölülről lefelé haladó programozás lépésenkénti finomítással. Programok élesztése, teszte-

lése, hatékonysági megfontolások.  
 Számábrázolás bináris, decimális számrendszerben. Alapműveletek. Pontosság, túlcsordu-

lás. 
 Boole-algebrai és matematikai logikai alapismeretek. 
 Egyszerű rendezési eljárások. Adatok beszúrása, törlése, keresése. 
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2.3. Ajánlott irodalom 
A felkészülés megkönnyítésére a versenybizottság a következő könyveket ajánlja a versenyzők 
figyelmébe: 

A. Alapvető számítástechnikai és programozási ismeretek 
A1. Szlávi P., Zsakó L.: Módszeres programozás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 
A2. Számítástechnika középfokon, OMIKK, Budapest, 1987 
A3. J. Hvorecky, J. Kelemen: Ötlettől az algoritmusig, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987 
A4. C.H.A. Koster: Programozás felülnézetben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988 
A5. Gács P., Lovász L.: Algoritmusok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987 
A6. D.E. Knuth: A számítógép-programozás művészete 1-3., Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

1987-88 
A7. T.H. Cormen et al.: Algoritmusok, Műszaki Könyvkiadó, 1997 
A8. Rónyai L., Ivanyos G., Szabó R.: Algoritmusok, TYPOTEX, 1999 

B. Nyelvek 
B1. Gordon E., Körtvélyesi G., Sós I., Székely Z.: Pascal programozási nyelv, SzÁMALK, 

Budapest, 1987 
B2. Dusza Á.: Turbo Pascal 6.0 az alapoktól, APC Stúdió, 1994 
B3. Benkő Tné, Benkő L. Tóth B.: Programozzunk C nyelven!, ComputerBooks, 2000 
B4. Dusza Á.: Algoritmusok Pascal nyelven, 2005 

C. Példatárak 
C1. Programozási feladatok I-II., Kossuth Kiadó, Budapest, 1997 
C2. Programozási versenyfeladatok tára (1985-1994), NJSzT, Budapest, 2002 
C3. Programozási versenyfeladatok tára (1995-1999), NJSzT, Budapest, 2005 
C4. Programozási versenyfeladatok tára (2000-2004), NJSzT, Budapest, 2007 
C5. Programozási versenyfeladatok tára (2005-2010), NJSzT, Budapest, 2010 

3. A verseny menete 2011/2012-ben 
A hivatalos versenyfelhívás az Oktatási Közlönyben, továbbá az Oktatási Hivatal honlapján a 
tanulmányi versenyek között (http://www.oh.gov.hu) december körül fog megjelenni. 

A versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókat közzétesszük az NJSzT hírlevelében (Mi újság), 
továbbá a http://www.njszt.hu/, http://nemes.inf.elte.hu/ elektronikus faliújságon. Elektronikus 
levélben a legfrissebb tudnivalókról tájékoztatás kérhető a nemestihamer@inf.elte.hu címen is. 
A verseny hozzávetőleges menetét foglaljuk össze az alábbiakban. 

2011. szeptember elején az RVB-k iskoláinak igazgatóját felkérjük, hogy az iskola tanárai kö-
zül az előző évben résztvevő tanárokat, valamint az újonnan jelentkezőket támogassa az RVB-
ben való munkában. 

2011. szeptember végéig az iskolák az ADAFOR-programon keresztül jelentkeznek az infor-
matika OKTV-re. 

2011. október végéig az iskolák elektronikus levélben megírják az OVB-nek az NJSzT titkár-
ságára, hogy hány tanuló jelentkezik a versenyre, és ki a felelős a versenyért az iskolában. 

2011. októberben a felkért kollégák tanártársaikból, egyetemi és főiskolai oktatókról, volt ta-
nítványaikból további tagokat toboroznak az RVB-kbe. 
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2011. november elején az OVB, illetve az OKÉV megküldi az iskoláknak az iskolai fordulóhoz 
a feladatlapokat és a kísérő anyagokat, továbbá annak az RVB-nek a címét, amelynek majd el 
kell küldeniük a legalább 40 pontra értékelt dolgozatokat. 

2011 novemberében az INFO ÉRA konferencián (http://www.infoera.hu) szakmai megbeszé-
lést tartunk a versenyről és a felkészülésről, felkészítésről. 

2011. december elején kell továbbítani az iskolákból a legalább 40 pontos dolgozatokat a te-
rületileg illetékes RVB-nek, illetve az OKTV-t az OKÉV-nak. 

2011. december végéig az RVB-k értesítik a körzetükbe tartozó iskolákat arról, hogy verseny-
zőik közül kik jutottak tovább a regionális fordulóba. 

2012. február elejéig az RVB-k a legalább 40 pontos megoldásokat megküldik az OVB-nek. 

2012. február végéig az OVB értesíti az iskolákat és az RVB-ket arról, hogy versenyzőik közül 
kik jutottak tovább az országos fordulóba. Az RVB-k értesítik az iskolákat a részletes eredmé-
nyekről. 

2012. március közepén az RVB-k regionális (megyei) eredményhirdetést tarthatnak a 2. fordu-
ló eredményei alapján. 

2012. március végén az OVB értesíti az iskolákat és az RVB-ket a helyezésekről. Az RVB-k ér-
tesíthetik az iskolákat a részletes eredményekről. 

2012 májusában a Nemes Tihamér OKTSzTV helyezettjeinek az OVB országos eredményhir-
detést tart Budapesten, az ELTE Pázmány-Eötvös napok keretében. 

4. Versenybizottságok 

4.1. A regionális versenybizottságok (RVB) 
Minden megyében − Budapestet is beleértve − több RVB is lehet, de ezek egymással mindenben 
egyeztetnek, s a második forduló után közös regionális eredményt hirdetnek. Egy helységen be-
lül − Budapestet kivéve − kijelöltünk egy elsődleges résztvevőt, akinek az OVB a leveleket küldi, 
s ő adja tovább azokat a város többi RVB-tagjának. Ha egy településen két vagy több iskola is 
fogad versenyzőket a regionális fordulóban, megoszthatják egymás között a versenyzőket (a) te-
rület, (b) korcsoport szerint.  

4.2. Az országos versenybizottság (OVB) 
Az Országos Versenybizottság (OVB) egyetemi oktatókból, valamint olyan tanárokból áll, akik 
jelenleg közvetlenül nem érintettek a középiskolai oktatásban. Középiskolai tanár tagjaink olyan 
funkciókban szerepelnek, amelyek nem kapcsolódnak a verseny feladatsoraihoz.  

5. Praktikus tudnivalók 

5.1. Fontos „részletkérdések” 
A regionális és az országos fordulóban a versenyzők azonosító kódot kapnak, amely a verseny-
zők feladatmegoldási könyvtárát azonosítja mágneslemezen. A versenyzőket azonosító kód két 
vagy három betűje a régió jele, két-három számjegye pedig a versenyző sorszáma. Pl. VE37 a 
37-es jelű Veszprém megyei versenyzőt azonosítja. Ez a kód nem titkos, az objektív értékelő 
rendszer miatt titkosságra nincs szükség. 
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A megoldásprogramoknak a feladatspecifikációhoz pontosan kell igazodnia: a bemenő para-
méterek nem térhetnek el a feladatban rögzítettektől sem formai, sem sorrendi és – természete-
sen – tartalmi szempontból sem; ugyanez vonatkozik a megjelenítendő eredményekre is. Az input 
helyességét nem kell ellenőrizni, azok mindig korrektek, kivéve, ha az ellenőrzést kifejezetten ké-
ri a feladat szövege.1 

Az RVB a beküldésre alkalmas megoldásokat ZIP-pel tömöríti, és elektronikus levélben to-
vábbítja az OVB-nek. A tömörített állomány neve a versenybizottság kódja legyen, pl. VE.ZIP. 
Párhuzamosan kell beküldeni a kísérő dokumentumokat: a versenyzők adatait és eredményeit 
tartalmazó, „szabványosított” szerkezetű adatbázist (pl. VE.XLS). 

5.2. Fontos határidők 2011/2012-ben 

2011. október 1. Jelentkezés az OKTV programmal az OKTV-résztvevőknek. 
2011. október 15. A jelentkezés kívánatos határideje az NJSzT titkárságán. 
2011. november 2. A feladatsorok postázása az iskolai versenyfelelősök számára. 
2011. november 9. Iskolai forduló 1. korcsoport (szerda, 1400-1600). 
2011. november 10. Iskolai forduló OKTV és 2. korcsoport (csütörtök, 1400-1700). 
2011. november 17. RVB találkozó az INFO ÉRA 2011 konferencián, Füzesgyarmaton. 
2011. november 22. Az iskolai dolgozatok továbbítási határideje az RVB címére. 
2011. december 15. A továbbjutó versenyzőkről az RVB-k értesítik az iskolákat. 
2011.december 14. A regionális feladatsorok postázása az RVB-k számára. 
2012. január 14. Regionális forduló (szombat, 900-1400, illetve 900-1200). 
2012. január 24. A dolgozatok továbbítási határideje az OVB címére. 
2012. február 9. A továbbjutó versenyzőkről az OVB értesíti az iskolákat. 
2012. március 3. Országos forduló Budapesten (szombat, 1000-1600, illetve 1100-1400). 
2012. március 19. A helyezésekről értesítés az iskoláknak. 
2012. május 10. Oklevelek és díjak átadása, ELTE-n (csütörtök, 1400-1600). 

6. A 2010/2011-es tanév eredményei 

6.1. Az I. kategóriában (5-8. osztályos korosztályban): 

1. Alexy Marcell Juhász Gyula Általános Iskola Vác 
1. Weisz Ambrus Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 
3. Leitereg Miklós Veres Péter Gimnázium Budapest 
4. Almási Péter Béla Fazekas Mihály Gimnázium Debrecen 
5. Horváth István Fazekas Mihály Gimnázium Debrecen 
5. Erdős Márton Batthyány Lajos Gimnázium és EüSzKI Nagykanizsa 
5. Székely Gábor Fazekas Mihály Gimnázium Debrecen 
8. Hoffmann Áron Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd 
9. Volford András Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 

10. Jákli Aida Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 

                                                           
1 A „szigorúság” magyarázata: a programok helyességét erre a célra írt segédprogramokkal végzi 

el a versenybizottság. 
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6.2. A II. kategóriában (9-10. osztályos korosztályban): 

1. Szabó Attila Leőwey Klára Gimnázium Pécs 
2. Weisz Gellért Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 
3. Nagy Róbert Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 
3. Barta János Madách Imre Gimnázium Salgótarján 
5. Virág Fausztin Asztrik Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 
5. Székely Szilveszter Neumann János Középiskola és Kollégium Eger 
7. Nagy Vendel Fazekas Mihály Gimnázium Debrecen 
8. Borsos Tamás Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely 
8. Nemkin Viktória Fazekas Mihály Gimnázium Debrecen 

10. Palkó András Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd 
11. Doloczki Dalma Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti 

6.3. Az OKTV Programozás kategóriában: 

1. Szenczi Zoltán Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 
2. Palincza Richárd Péter Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest 
3. Marussy Kristóf Szent István Gimnázium Budapest 
4. Dankovics Attila János Veres Péter Gimnázium Budapest 
5. Sulyok András Attila Református Gimnázium Szentendre 
6. Kovács Gábor Ferenc Árpád Gimnázium Tatabánya 
7. Radnai Balázs Fazekas Mihály Gimnázium Budapest 
8. Dénes György Radnóti Miklós Gimnázium Dunakeszi 
9. Erdős Gergely Batthyány Lajos Gimnázium és EüSzKI Nagykanizsa 

10. Berghammer Tamás Illyés Gyula Gimnázium és KgSzKI Budaörs 
11. Danyluk Tamás Földes Ferenc Gimnázium Miskolc 
12. Kerekes Dávid Premontrei Szent Norbert Gimnázium Gödöllő 
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7. Megyei statisztika 

Régió 1. forduló2 
   I.    II.    III. 

2. forduló 
   I.    II.   III. 

3. forduló 
   I.    II.   III.

Résztvevő 
iskolák 

 1. Baranya  8 40 27  - 8 2  - 4 1 12 
 2. Bács-Kiskun, Baja  - 7 43  - - -  - - - 12  3. Bács-Kiskun, Kecskemét  - - 1 
 4. Békés  1 10 15  - 5 -  - - - 6 
 5. Borsod-Abaúj Zemplén  11 57 38  3 12 6  2 3 5 11 
 6. Budapest, Angyalföld 

 66 196 228 

 - - 14 

 6 11 12 48 
 7. Budapest, Ferencváros 2  - - 14 
 8. Budapest, Óbuda  10 - - 
 9. Budapest, Óbuda 2  - 13 - 
10. Budapest, Zugló  - 14 - 
11. Csongrád  28 38 43  4 14 3  2 3 2 12 
12. Fejér  5 3 12  1 4 -  1 - 3 5 
13. Győr-Moson-Sopron  11 30 28  2 10 4  - 1 - 13 
14. Hajdú-Bihar  30 67 45  14 15 2  6 7 - 12 
15. Heves  7 21 28  1 8 3  - 3 2 9 
16. Jász-Nagykun-Szolnok  - 7 7  - - -  - - - 2 
17. Komárom-Esztergom  18 16 26  3 - 3  2 - 2 6 
18. Nógrád  7 3 3  - 2 -  - 1 - 4 
19. Pest, Cegléd  13 29 47  - - -  5 2 5 20 20. Pest, Dunakeszi  8 9 8 
21. Somogy  7 30 28  - 3 1  - 1 - 9 
22. Szabolcs-Szatmár-Bereg  1 21 37  1 4 -  1 1 - 9 
23. Tolna  - 6 12  - 4 -  - - - 4 
24. Vas  - 3 8  - 2 2  - 1 2 5 
25. Veszprém  - 68 41  - 21 7  - 5 3 9 
26. Zala  21 32 48  7 5 7  4 - 3 8 

Összesen  234 684 764  48 137 79  29 43 40 216 

 

                                                           
2 Az I., a II. és az OKTV: a megfelelő korcsoportban indultak számát jelenti. 
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Nemes Tihamér 

Nemes Tihamér 

ves visszajátszással, és ugyancsak az ő nevéhez fűződik az első hazai katódcsöves képbontás 
és -visszaalakítás kidolgozása is. A külföldi nagy cégek műszaki laboratóriumaival azonban a 
hazai fejlesztéssel foglalkozók maroknyi csapata nem tudta felvenni a versenyt, a honi műhe-
lyekből inkább a jó ötletek és elméleti elgondolások láttak napvilágot, mintsem azok műszaki 
megvalósítása.Ilyennek tekinthető Nemes Tihamér színes televízióra vonatkozó úttörő javas-
lata, amelyet Colour television with electrical colour filters (Színes televízió elektromos szín-
szűrőkkel) címen közölt a Television and Short-wave World tekintélyes angol szaklap 1939. 
februári száma. Ekkoriban már sokan foglalkoztak színes televíziós közvetítések létrehozásá-
val (pl. az Amerikában élő magyar GOLDMARK PÉTER KÁROLY), de a kutatók a megol-
dást abban látták, hogy a felvevőkamera optikája és képcsöve közé kék, zöld és vörös színszű-
rővel ellátott, gyorsan forgó korongot helyeztek. Az egyes szűrők a kép színeit alapösszetevő-
ire bontották, a vevőoldalon pedig ugyanilyen korong egybemásolta azokat. Nemes Tihamér 
ezen mechanikus megoldás helyett az elektromos színszűrőt, mégpedig az elektronikus opti-
kában akkor már jól ismert Kerr-cellát javasolta. Erről Babits Viktor A távolbalátás technikája 
című könyvében így ír: „Nemes Tihamér 1938-ban egy alapjaiban új és irányt mutató rendszert dolgozott ki 
a színes távolbalátásra. A rendszernél az adó- és vevőoldalon a három alapszínben való szűrés szinkron váltako-
zik. A színszűrés váltakozása nem mechanikus, hanem villamos úton, Kerr cellával történik. 

A Kerr-cellával való közismert világos-sötét fényvezérlés úgy történik, hogy az első polarizátorból jövő sarkított 
fényt a villamos mező hatására kettőstörővé vált folyadék (pl. nitrobenzol) két összetevőre bontja. A két összetevő 
mindegyike más sebességgel halad, s így a folyadékból való kijövetelkor rezgésfázisuk már nem ugyanaz. Az újra 
összetevődő fény, mivel a két összetevő rezgéssíkja egymásra merőleges, a vektoros összegzés szabályai szerint más 
síkban rezeg (más irányban lesz sarkított), mint a folyadékba jövő sarkított fény. Így tehát a második polarizátor 
(az »analizátor«) már nem fogja a fényt gyengítetlenül átengedni, minthogy sarkítási síkja a fényével nem egyezik. 

A villamos mező hatására előálló kettős törés 
azonban a fény hullámhossza szerint változó, a két 
összetevő útkülönbsége más pl. a piros színre, mint a 
kékre. E különbség azonban észrevehetetlen, ha – 
mint a fenti esetben is – csak egy hullámhossz körül 
van a különbség, mert az eltérés kicsiny. 

Mihelyt azonban valamely nagyobb útkülönbséget 
szolgáltató kristálylemezt (pl. csillámot) iktatunk a 
fény útjába, az egyes színek más-más hullámfázisban 
fognak kilépni, s ama színek, amelyeknek rezgéssík-
ja éppen merőleges az analizátor rezgéssíkjára, nem 
tudnak áthatolni.  

 
A Nemes-féle színes távolbalátó-rendszer 

adóoldalainak elrendezése 

A Nemes-féle képbontó készülék 

Végeredményben, ha pl. a zöld oltódik ki, akkor 
piros fény áll elő, mert a színkép többi színének ösz-
szege pirosat ad. A Kerr-cellára más-más feszültséget 
adva az útkülönbségek értéke is változik, és így a 
legkülönbözőbb színek állíthatók elő. Minthogy a 
Kerr-jelenség tehetetlensége elhanyagolható, a színszű-
rés a fenti módon tetszés szerinti sebességgel változtat-
ható. 

Nemes Tihamér javaslata úttörő a színes 
televíziózás történetében, és annak ellenére, 
hogy a gyakorlatban sohasem készült el – 
közben kitört ugyanis a második világhábo-
rú –, alkotóját méltán sorolhatjuk a távolba-
látás jeles magyar fejlesztőinek közösségé-
hez. 



Nemes Tihamér 

Nemes Tihamér 

Nemes Tihamér 1940-ben beszédírógépre, 1944-ben a mozgást modellező járógépre adott 
be szabadalmat, de szinte kifogyhatatlan volt az ötletekből. 

Hőtechnikai területen első találmánya a hőszivattyú volt, melynek jelentőségét csak ma-
napság ismerték fel. Legjelentősebb alkotásai azonban az elektronika és kibernetika területére 
tartoznak. Kidolgozott egy logikai gépet, amellyel különböző ok-okozati kapcsolatok automa-
tikusan felismerhetők. Ez a zsebben is elférő kis szerkezet egyszerűsége ellenére képes össze-
tett logikai kifejezések feldolgozására. Úgy képzelte, hogy a számolást segítő logarléchez ha-
sonlóan a logikai gépét a mérnökök az egyre fontosabbá váló matematikai logikai kifejezések 
feldolgozásához fogják majd használni, és hasonlóan egyszerűvé válik a segítségével ez a te-
vékenység, mint például az alapműveletek elvégzése. 

 
Logikai gép 

Sakkfeladványokat megoldó gép vázlata 

Készített jóval összetettebb, komplexebb, nagyobb logikai gépet is, a Jevons-féle logikai 
piano másolatát, ami megdöbbentő külseje ellenére – a teljesen fából készült szerkezet ma-
dzaggal volt működésbe hozható – a gép remekül működött. Később készült el a kor techniká-
jának megfelelő – jelfogókkal – készült az elektromechanikus genetikus logikai gép, aminek 
az volt a különlegessége, hogy fordított lyukkártyán vitte be az adatokat. Ez egy minden pozí-
cióban előre lyukasztott kártya volt, amelyet azokon a helyeken, ahol nem volt szükség a lyu-
kakra, be kellett tömni. Ez a lyukkártya egy igazán eredeti ötlet volt: hozzá hasonló nemigen 
található. 

Nemes Tihamér sakkozó- és sakkfeladványokat megoldó gépei is elsősorban az emberi 
gondolkodás modellezésére szolgáltak, míg számtalan televíziós szabadalma az emberi szem 
funkcióit szimulálták. 

Nemes Tihamér igen mélyen érdeklődött a számítástechnika iránt: "Kibernetikai gépek" 
című könyvében külön fejezetet szentel a számítógépeknek. Amikor az MTA Kibernetikai 
Kutatócsoportban az első hazai elektroncsöves számítógépet, az M3-at építették, szinte napi 
vendég volt. Kíváncsian tanulmányozta az áramköröket. 

Nemes Tihamér 1960. március 30-án hunyt el Budapesten. Tiszteletére Nemes Tihamér 
Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Versenyt neveztek el. 


