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Oktatási  Hivata l   

 

A 2012/2013 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló feladatainak megoldása 
 

INFORMATIKÁBÓL II. (programozás) kategóriában 
 

Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében 
szigorúan az alábbi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák to-
vább! Vagyis ha egy részmegoldásra pl. 3 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 3 pont 
adható. (Az útmutatótól eltérő megoldások is lehetnek jók.)  

1. feladat: Karesz a robot (40 pont) 

Karesz egy „utcagyerek”, aki egy négyzetrácsos úthálózat utcasarkain lépdelve mozog. 
Egyes utcasarkokon kavicsok találhatók (egy helyen csak egy), amiket Karesz tetszőleges 
számban felvehet, majd újra letehet. Karesz kezében kezdetben Z darab kavics van. Karesz, 
mint algoritmus végrehajtó, az alábbi nyelvet érti: 

Karesz tevékenységei Amit Kareszről kérdezhetünk 

 Fordulj jobbra  északra néz 

 Fordulj balra  délre néz 

 Lépj  keletre néz 

 Vegyél fel egy kavicsot  nyugatra néz 

 Tegyél le egy kavicsot  van itt kavics 

Kezdetben Karesz a (10,10) koordinátájú ponton áll és felfelé néz (azaz ha lépne egyet, 
akkor a (10,11) koordinátájú pontra lépne. Kezdetben a (10,x) koordinátájú ponton 1 kavics 
van, a (10,y) koordinátájún szintén 1 kavics van (10<x<y, x+y páros szám), a többi ponton 
nincs kavics. Ha Karesz nem tud letenni kavicsot, mert nincs a kezében, akkor hibát jelez és 
leáll. 

A. Karesz az alábbi program végrehajtása után melyik mezőn fog állni, ha X=15, Y=17, Z=0? 

B. Karesz az alábbi program végrehajtása után melyik mezőn fog állni, ha X=15, Y=19, Z=0? 

C. Karesz az alábbi program végrehajtása után melyik mezőn fog állni tetszőleges X és Y ese-
tén? 

D. Az alábbi program végrehajtása után melyik mezőkön lesz kavics és mennyi, illetve hány 
kavics lesz Karesz kezében tetszőleges X, Y és Z esetén? 

E. Milyen X,Y,Z esetén működne hibamentesen a program, ha kivennénk a két „Vegyél 
fel egy kavicsot” utasítást? 

F. Mi változna az E pont szerint módosított algoritmus hibamentes működése esetén? 
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Karesz: 

  Ciklus amíg nem van itt kavics 

    Lépj 

  Ciklus vége 

  Vegyél fel egy kavicsot 

  Lépj 

  Ciklus amíg nem van itt kavics 

    Tegyél le egy kavicsot 

    Lépj 

    Ciklus amíg nem van itt kavics 

      Lépj 

    Ciklus vége 

    Fordulj jobbra 

    Fordulj jobbra 

    Vegyél fel egy kavicsot 

    Lépj 

  Ciklus vége 

Eljárás vége. 

Értékelés: 

A. (10,16)  5 pont 

B. (10,17)  5 pont 

C. (10,(X+Y) div 2) 10 pont 

D. (10,(X+Y) div 2) mezőn 1 kavics; a többi helyen nem lesz kavics; Karesz kezében Z+1 ka-
vics lesz  3+3+3 pont 

F. Z>=Y-X-1 (azaz a (10,X) és a (10,Y) mezők között legfeljebb Z üres hely van) 5 pont 

F. Karesz ugyanott állna meg; a (10,X) és (10,Y) mezők között mindenhol lenne egy-egy ka-
vics  2+4 pont 

2. feladat: Mit csinál (46 pont) 

Az alábbi algoritmus az N elemű, 0 és 100 közötti pozitív számokat tartalmazó X vektor 
alapján számolja ki P,Q számokat és az Y,Z vektorok értékeit. 

Valami(N,X,P,Y,Q,Z): 

  P:=0; Q:=0; K:=-2; L:=101 

  Ciklus i=1-től N-ig 

    Ha X(i) mod 2=0 akkor  

       Ha X(i)>K akkor P:=1; K:=X(i); Y(P):=i 

       különben Ha X(i)=K akkor P:=P+1; Y(P):=i 

    különben Ha X(i)<L akkor Q:=1; L:=X(i); Z(Q):=i 

             különben Ha X(i)=L akkor Q:=Q+1; Z(Q):=i 

    Elágazás vége 

  Ciklus vége 

Eljárás vége. 

A. Mi lesz P,Q és az Y,Z vektorok értéke, ha N=3, X =(3,5,2)? 

B. Mi lesz P,Q és az Y,Z vektorok értéke, ha N=4, X =(5,4,5,4)? 

C. Milyen feltétel esetén lesz az eljárás végén P=0? 

D. Milyen feltétel esetén lesz az eljárás végén Q=0? 

E. Fogalmazd meg általánosan, hogy milyen feltétel esetén lesz az eljárás végén P=1! 

F. Fogalmazd meg általánosan, hogy milyen feltétel esetén lesz az eljárás végén Q=N! 
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G. Fogalmazd meg általánosan, hogy hogyan függ adott i-re P,Q és Y,Z értéke a bemenettől! 

H. Fogalmazd meg általánosan, hogy hogyan függ az eljárás végére érve P,Q és Y,Z értéke a 
bemenettől! 

I. Mi a szerepe a K és az L változóknak? 

Értékelés: (az E..I részfeladatokra az alábbival ekvivalens megfogalmazások is elfogadandók) 

A. P=1; Q=1; Y(1)=3; Z(1)=1 1+1+1+1 pont 

B. P=2; Q=2; Y=(2,4); Z=(1,3) 1+1+1+1 pont 

C. P=0, ha nincs páros szám X-ben 3 pont 

D. Q=0, ha nincs páratlan szám X-ben 3 pont 

E. A legnagyobb páros számból egyetlen van X-ben 5 pont 

F. Az összes szám páratlan és egyforma 5 pont 

G. P az első i szám között hány maximális értékű páros szám van; Q az első i szám között 
hány minimális értékű páratlan szám van; Y az első i között a maximális párosak sorszá-
mai; Z az első i között a minimális páratlanok sorszámai 2+2+2+2 pont 

H. P az X-ben hány maximális értékű páros szám van; Q az X-ben hány minimális értékű pá-
ratlan szám van; Y az X-ben a maximális párosak sorszámai; Z az X-ben a minimális pá-
ratlanok sorszámai 2+2+2+2 pont 

I. K: a legnagyobb páros szám i-ig; L: a legkisebb páratlan szám i-ig 3+3 pont 

3. feladat: Hegyek-völgyek (44 pont) 

Az alábbi algoritmus N adatot kap bemenetként (N>2, X(1)≤X(2), X(N)≤X(N-1)) az X 
vektorban, amelyekből több értéket számol ki:  

Valami(N,X,???): 

  H:=0; M:=0 

  Ciklus i=2-től N-1-ig 

    Ha X(i) X(i-1) és X(i)>X(i+1) akkor VK:=i; VH:=0 

    VH:=VH+1 

    Ha X(i)≤X(i-1) és X(i)<X(i+1) akkor VA:=i 

    Ha X(i)>X(i-1) és X(i) X(i+1)  

       akkor VV:=i; Ha VH>H akkor H:=VH; K:=VK; V:=VV 

             Ha X(VK)>X(VV) akkor Ha X(VV)-X(VA)>M  

                                     akkor M:=X(VV)-X(VA) 

             Ha X(VK)≤X(VV) akkor Ha X(VK)-X(VA)>M  

                                     akkor M:=X(VK)-X(VA) 

  Ciklus vége 

Eljárás vége. 
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A. Melyik változók lehetnek az eljárás kimenő paraméterei (az eljárásfejben mit kell a kérdő-
jelek helyére írni – a kérdőjelek száma nem biztos, hogy azonos a kimenő paraméterek szá-
mával)? 

B. Melyik kimenő paraméternek mi lesz az értéke az alábbi 50 elemű X vektor esetén? 

 

C. Fogalmazd meg általánosan az egyes kimenő paraméterek szerepét! 

D. Mi a szerepe azoknak a lokális változóknak (az i változó kivételével), amelyek nem kime-
nő paraméterek? 

E. Előfordulhat bizonyos X vektorokra, hogy egyes kimenő változók nem kapnak értéket. Mi-
lyen X vektorra lehetséges ez? 

F. Mi lenne a szerepe annak, ha a feldolgozás előtt X(i) helyébe mindenhol X(i) DIV 10-et 
tennénk? 

Értékelés: (a C, D, E és F részre ugyanezt jelentő más megfogalmazások is elfogadhatók) 

A. M,H,K,V  1+1+1+1 pont 

B. M=7; H=12; K=17; V=28 3+3+3+3 pont 

C. M a völgyek alacsonyabb oldalai magassága és az alja magassága különbségeinek a maxi-
muma; H a legszélesebb völgy hossza; K a legszélesebb völgy kezdete; V a legszélesebb 
völgy vége  3+3+3+3 pont 

D. VH völgy hossza; VK az aktuális völgy kezdete; VV az aktuális völgy vége; VA az aktuá-
lis völgy legalacsonyabb pontja 2+2+2+2 pont 

E. Ha nincs völgy (azaz X(1)-től kezdődően valameddig monoton növekvő a sorozat, onnan a 
végéig pedig monoton csökkenő) 4 pont 

F. A kis mélységű völgyeket és hegyeket eltünteti 4 pont 
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4. feladat: Anyagvizsgálat (35 pont) 

Különleges anyag szilárdságát kell megállapítani, amihez anyagmintákat használhatunk. 
Az anyagmintát úgy használják, hogy adott erővel ráütnek az anyagmintára, és ha az összetö-
rik, akkor az anyag szilárdsága kisebb, ha nem törik össze, akkor nagyobb vagy egyenlő a rá-
ütő erővel. Ha nem törött össze az anyagminta, akkor újból felhasználható, de csak korlátozott 

alkalommal. Például, ha egyfé-
le mintából két darabunk van, 
mindegyik kétszer használható, 
akkor 8 a legnagyobb szilárd-
sági érték, amit a két anyag-
mintával meg tudunk állapítani. 
Egy vizsgálati stratégiát fejez 
ki az ábra. A fa leveleiben a le-
hetséges szilárdsági értékek 
vannak balról jobbra növekvő-
en. A fa belső pontjában lévő 
i,j számpár azt jelenti, hogy az 
i. mintát j. alkalommal használ-
juk, a harmadik szám pedig azt 
adja meg, hogy mekkora erővel 
ütünk a mintára. Ha a minta 
összetörik, akkor a bal részfá-
val, ha nem, akkor a jobb rész-

fával folytatódik a tesztelés. 

Kétfajta anyagmintánk van, az egyik A, a másik B alkalommal használható, ha nem törik 
össze. Az első típusból U, a másikból V darab van. 

A. A=1, B=3, U=2, V=1, mekkora a legnagyobb mérhető szilárdság? 

B. A=1, B=3, U=2, V=1, első teszteléskor mekkora erővel kell ütni a mintára? 

C. Ha csak egyfajta anyagmintánk van, adott A és U esetén add meg képlettel, hogy mekkora 
a legnagyobb szilárdság, ami mérhető! 

D. Adott A,B és U,V esetén add meg képlettel, hogy mekkora a legnagyobb szilárdság, ami 
mérhető! 

E. Adott A,B és U,V esetén add meg képlettel, hogy mekkora erővel kell először ütni a mintá-
ra! 

Értékelés: 

A. 15  6 pont 

B. 5 vagy 9  6 pont 

D. (A+1)
U
–1  7 pont 

D. (A+1)
U
(B+1)

V
–1 8 pont 

E. (A+1)
(U-1)

(B+1)
V
+1 vagy (A+1)

U
(B+1)

(V-1)
+1 8 pont 

5. feladat: Munkavállalás (35 pont) 

Egy vállalkozó 1 napos munkákat vállal. Ismerjük mindegyik munka (M darab) határidejét 
(1≤H(i)≤N). Egy nap csak 1 munkát végezhet. Add meg, hogy az M munka közül N napra 
maximum hány munkát vállalhat el és mely napokra melyikeket! 

A feladat megoldására két algoritmust készítettünk. 
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1. megoldás: 

Kiválogatás(N,M,H,Db,Nap): 

  DB:=0; Nap():=(0,…,0) 

  Ciklus i=1-től M-ig 

    Ciklus amíg H(i)>0 és Nap(H(i))>0 

      H(i):=H(i)-1     {*} 

    Ciklus vége 

    Ha H(i)>0 akkor Db:=Db+1; Nap(H(i)):=i 

  Ciklus vége 

Eljárás vége. 

2. megoldás: 

Kiválogatás(N,M,H,Db,Nap): 

  S():=(1,2,…,M) 

  Ciklus i=1-től M-1-ig 

    min:=i 

    Ciklus j=i+1-től M-ig 

      Ha H(j)<H(min) akkor min:=j    {**} 

    Ciklus vége 

    Csere(H(i),H(min)); Csere(S(i),S(min)) 

  Ciklus vége 

  DB:=1; Nap(Db):=S(1) 

  Ciklus i=2-től N-ig 

    Ha Db<H(i) akkor Db:=Db+1; Nap(Db):=S(i)  {***} 

  Ciklus vége 

Eljárás vége. 

A. Fogalmazd meg, hogy mi és hol szerepel a Nap tömbben az első, illetve a második változat 
esetén?  

B. Az elvállalható munkákat a határidejükhöz képest mikorra osztja be a két változat? 

C. Hogyan függ a *-gal jelölt sorok végrehajtási száma N-től, illetve M-től? (A kérdésre ilyen 
jellegű válaszok adhatók: N, N*M, N

2
+M

3
, …) 

D. Az első algoritmus *-os sorhoz tartozó végrehajtási száma milyen N és M értékekre kisebb, 
mint a második algoritmus *-os sorokhoz tartozó végrehajtási száma? 

Értékelés: 

A. 1. megoldás: Nap(j)=i, ha a j. napon az i. munkát kell elvégezni, vagy 0 5+1 pont 
2. megoldás: Nap(j)=i, ha a j. napon az i. munkát kell elvégezni, DB+1-től 0 5+1 pont 

B. 1. megoldás: A legutolsó napra, amikor még elvégezhető 5 pont 
2. megoldás: A legelső napra, amikor elvégezhető (az első DB napra teszi a munkákat) 
  5 pont 

C. {*}: M*N; {**}: M
2
, {***}: N 3+3+3 pont 

D. N≤M+1 esetén kisebb az első algoritmus lépésszáma 4 pont 
(N≤M esetén 3 pont, N<M esetén 1 pont adható). 

Összpontszám: 200 pont Beküldési határ: 80 pont 


