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Oktatás i  Hivata l   

 

A 2011/2012 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntő 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 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 próbáljuk ki, 
emiatt nem kell ellenőrizni, hogy a bemenő adatok helyesek-e, illetve a szükséges állományok 
léteznek-e (sőt ezért plusz pont sem jár). A kimeneti állományban a feladatleírásban szereplőn 
túl semmilyen más karakter nem lehet (még láthatatlan karakter sem). A programod nem 
írhat semmit a képernyőre és nem olvashat semmit a billentyűzetről! Ha a programnak 
valamilyen állományra van szüksége, akkor azt mindig az aktuális könyvtárba kell rakni. Az 
állományok neve minden esetben rögzített. 
A programod úgy kell lefordítanod, hogy a futtatásához semmilyen keretrendszerre ne 
legyen szükség! 
A programod akkor értékeljük, ha 10 másodpercen belül eredményt ad. 

1. feladat: Szállítás (15 pont) 

Az ország N városa között különböző teherbírású utak vannak. Két város között árut sze-
retnénk szállítani a lehető legnagyobb kapacitású teherautóval olyan útvonalon, ahol az autó 
tehersúlya nem nagyobb, mint az egyes utak teherbírása. 

Készíts programot (szallitas.pas, szallitas.c, …), amely adott A és B városra 
megadja, hogy maximum mekkora tehersúlyú teherautó közlekedhet közöttük és merre kell 
menni! 

A szallitas.be állomány első sorában a városok száma (1≤N≤100), a köztük levő 
utak száma (1≤M≤10000), a kezdő és a cél város sorszáma (1≤A≠B≤N) van, egy-egy szóköz-
zel elválasztva. A következő M sor mindegyikében egy-egy út leírása található: azon két város 
sorszáma (1≤sorszám≤N), amelyek között a kétirányú út vezet, valamint az út teherbírása 
(1≤tehebírás≤1000). 

Az szallitas.ki szöveges állományba 2 sort kell írni. Az elsőbe a maximális teher-
súly kerüljön, a másodikba pedig az oda vezető úton levő városok sorszáma, egy-egy szóköz-
zel elválasztva, az útvonal sorrendjében (azaz az első sorszám biztosan A, az utolsó sorszám 
biztosan B legyen)! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa:  
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2. feladat: Nyúl (15 pont) 

Nyulakat tenyésztünk: minden nyúl L évig él, a K,K+1,…,L éves nyulak szaporodnak, 
minden ilyen évben az i éves nyulaknak Ri utódjuk születik. Tudjuk, hogy kezdetben hány 1 
éves, 2-éves, … L éves nyulunk van. 

Készíts programot (nyul.pas, nyul.c, …), amely megadja, hogy N év után hány 
nyulunk lesz! Mivel ez a szám nagyon nagy is lehet, a számot MOD 1 000 000 kell kiírni! 

A nyul.be szöveges állomány első sora az évek számát (1≤N≤100), a nyúl maximális 
korát (1≤L≤10) és az első évet tartalmazza, amikor szaporodhat (1≤K≤L). A következő L sor-
ból az i-edikben a kezdetben levő i éves nyulak száma van (0≤DBi≤100), amit i≥K esetén az 
utódjai Ri száma követ.  

A nyul.ki szöveges állomány egyetlen sorába az N év után élő nyulak számát kell írni 
(MOD 1 000 000)!  

Példa:  

nyul.be   nyul.ki 

2 5 3   45   0. év: 2+3+4+5+6=20 nyúl 

2       1. év: 20+2+3+4+5=34 nyúl 

3       2. év: 16+20+2+3+4=45 nyúl 

4 1 

5 2 

6 1 

3. feladat: Nyaklánc (15 pont) 

Egy körbefűzött nyakláncon N darab (N páros), különböző értékű gyöngy van. A nyaklán-
cot az i-edik gyöngy után elvághatjuk. Az egyes gyöngyök értéke a vágás helyétől vett kisebb 
távolsággal megszorzódik (a két közvetlen szomszéd értéke egyszeres, az eggyel távolabbiak 
kétszeres, a még eggyel távolabbiak háromszoros értékűek lesznek, ... és így tovább). 

Készíts programot (nyaklanc.pas, nyaklanc.c, …), amely megadja, hogy hol 
vágjuk el a nyakláncot, hogy az összérték a lehető legnagyobb legyen! 

A nyaklanc.be szöveges állomány első sorában a gyöngyök száma (3≤N≤1 000 000) 
van. A következő N sor mindegyike egy egész számot tartalmaz, közülük az i-edik az i-edik 
gyöngy értékét (1≤értéki≤100). 

A nyaklanc.ki szöveges állomány első sorába annak a gyöngynek a sorszámát kell ír-
ni, amely után elvágva a nyakláncot, a gyöngyök összértéke a lehető legnagyobb lesz! Több 
megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa: 

nyaklanc.be    nyaklanc.ki 
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4. feladat: Üzletek (15 pont) 

Egy megye településeiről tudjuk, hogy bármely településről bármelyik másikra pontosan 
egy útvonalon lehet eljutni. Egy üzlethálózat minél több településen szeretne üzletet nyitni. 
Tudjuk, hogy melyik településen van a raktár, ahonnan az egyes üzletekbe szállítaná az árut. 
Ismerjük, hogy melyik településen mekkora hasznot fog hozni az üzlet, valamint hogy melyik 
út használatáért mekkora úthasználati díjat kell fizetni (ez nem függ attól, hogy hány telepü-
lésről viszik ezen az úton az árut). Az összhaszon az üzletekben termelt haszonból levonva az 
úthasználati díjakat. 

Készíts programot (uzlet.pas , uzlet.c, …), amely kiszámítja, hogy mekkora az el-
érhető legnagyobb haszon és ehhez mely településeken kell üzletet nyitni! 

Az uzlet.be szöveges állomány első sorában a települések N száma (1≤N≤10000) és a 
raktáros település R sorszáma (1≤R≤N) van. A második sor pontosan N egész számot tartal-
maz (egy-egy szóközzel elválasztva), az i-edik szám az i. településen elérhető hasznot. A kö-
vetkező N-1 sorban három egész szám van (egy-egy szóközzel elválasztva): két település sor-
száma, amelyek között kétirányú út van, és az érte fizetendő úthasználati díj. 

Az uzlet.ki szöveges állomány első sorába az elérhető legnagyobb hasznot kell írni! A 
második sorba a megnyitandó üzletek M számát kell írni, a harmadikba M sorszámot, egy-egy 
szóközzel elválasztva: azon települések sorszámát, ahol üzletet nyitunk! A számok sorrendje 
közömbös. Több megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa: 

uzlet.be      uzlet.ki 

10 2      320 

100 100 50 50 50 100 200 100 50 50 6 

1 2 200      2 3 4 5 6 7 

3 4 10 

4 5 10 

4 2 100 

2 6 10 

6 7 100 

6 8 150 

8 9 30 

10 8 60 

5. feladat: Párok (15 pont) 

Az iskola szalagavató bálján a 11. osztályosok tűzik ki a szalagokat a 12. osztályosokra. 
Mindenkiről tudjuk, hogy a másik osztályból kit ismer. A két osztály felsorakozik egymással 
szemben, de mindenki csak valamely ismerősének akarja kitűzni a szalagot. Feltesszük, hogy 
a két osztály azonos létszámú (mindkettőben N tanuló van).  

Készíts programot (parok.pas, parok.c, …), amely megadja, hogy egyszerre maxi-
mum hány 11. osztályos diák tűzheti ki úgy a szalagot valamely 12. osztályos ismerőse ruhá-
jára, hogy a hozzálépése során egyik diák sem keresztezheti semelyik másik diák útját!  

A parok.be szöveges állomány első sorában három egész szám van egy szóközzel elvá-
lasztva, a tanulók N száma (1≤N≤500) és a baráti párok M száma (1≤M≤20000) van. A tanu-
lókat mindkét osztályban az 1,…,N számokkal azonosítjuk. A következő M sor mindegyike 
két egész számot tartalmaz (egy szóközzel elválasztva): a baráti párokat. 

A parok.ki szöveges állomány első sorába azon 11.-es tanulók maximális M számát 
kell írni, akik útjuk keresztezése nélkül odaléphetnek valamely 12.-es ismerősükhöz a szala-
got kitűzni! A következő M sorban egy-egy pár 11.-es és 12.-es tagjának sorszáma szerepel-
jen, sorszám szerint növekvő sorrendben!  
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Példa: 

parok.be   parok.ki 

4 7    3  

1 1    1 1 

1 4    3 2 

2 1    4 3 

3 2 

4 3 

2 4 

3 4 

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