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A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő forduló javítási-értékelési útmutató 

 

INFORMATIKA 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 a megadott korlátokon belül eredményt ad. 

1. feladat: WiFi (20 pont) 

Hosszú utca lakói elhatározták, hogy közösen WiFi szolgáltatást szerveznek. Kedvező ajánlatot 
kaptak olyan hálózati eszközre, amelynek hatósugara H méter. Minden hálózati eszközt valame-
lyik házba kell telepíteni. Minden ház megadta a ház azon pontját, ahova az eszközt telepítené, és 
amelyet a hatótávolság megállapításánál számításba kell venni. Ezt a pontot referencia pontnak 
nevezik, és az utcában az első háztól mért, méterben kifejezett értékkel adják meg.  

Készíts programot, amely meghatározza, hogy hány hálózati eszközt kell venni és azokat hova 
kell telepíteni, hogy minden ház a legközelebbi elérési pont hatótávolságán belül legyen!  

A standard bemenet első sorában két egész szám van, a házak száma (2≤N≤10 000) és a 

hálózati eszközök hatótávolsága (1≤H≤1000). A második sorban pontosan N nemnegatív egész 
szám van növekvő sorrendben, egy-egy szóközzel elválasztva. Az i-edik szám az i-edik ház refe-

rencia pontjának távolsága méterben az első háztól mérve (0≤Ri, R1=0, RN≤10 000 000). 

A standard kimenet első sorába a minimálisan szükséges hálózati eszközök M számát kell 

írni! A második sor pontosan M egész számot tartalmazzon, sorrendben azon házak sorszámait, 
ahova elérési pontot kell telepíteni, hogy minden ház hatótávolságon belül legyen! Több megoldás 
esetén bármelyik megadható. 
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Példa: 

bemenet   kimenet 

7 20   3 

0 10 30 40 60 85 100   2 5 7 

Korlátok: 

Időlimit: 0.3 mp 

Memórialimit: 16 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 50%-ában N≤200 

Értékelés:  

1. M=1  1+1 pont 

2. N=M    1+1 pont 

3. M=2  1+1 pont 

4. Véletlen kis bemenet 1+1 pont 

5. Véletlen közepes bemenet 1+1 pont 

6. Véletlen közepes bemenet 1+1 pont 

7. Véletlen közepes bemenet 1+1 pont 

8. Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 

9. Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 

10. Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 

2. feladat: Sorrend (20 pont) 

Egy osztály tanulóit névsor szerint besorszámoztuk. Olyan sorrendbe szeretnénk átrendezni a ta-
nulókat, hogy senki után közvetlenül ne a névsorban következő (azaz a következő sorszámú) le-
gyen. 

Készíts programot, amely megadja, hogy ez hányféleképpen tehető meg! 

A standard bemenet egyetlen sorában az N értéke van (1≤N≤30). 

A standard kimenet egyetlen sorába azt a számot kell írni, ahányféleképpen az átrendezés 

elvégezhető! Mivel ez igen nagy szám lehet, értékét MOD 1 000 000 000 kell megadni! 

Példa:  

bemenet kimenet 

4     11 

(A példa bemenet szerinti 11 ilyen sorrend: 1324, 1432, 2143, 2413, 2431, 3142, 3214, 3241, 4132, 
4231, 4321) 

Korlátok: 

Időlimit: 0.1 mp 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 50%-ában N<10 
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Értékelés:  

1. N=1  1  1 pont 

2. N=2  1  1 pont 

3. N=3  3  1 pont 

4. N=4  11  1 pont 

5. N=5  53  1 pont 

6. N=6  309  1 pont 

7. N=7  2119 1 pont 

8. N=10  1 468 457 2 pont 

9. N=12  19 0899 411 2 pont 

10. N=15  513 137 616 783 2 pont 

11. N=20  362752547227 2 pont 

12. N=25  805432851513 2 pont 

13. N=30  123342509997 3 pont 

3. feladat: Családfa (26 pont) 

Ismerjük egy szigeten élő emberek családi leszármazotti viszonyait, a szüleiket, a szüleik szüleit, 
… és így tovább. Minden embernek vagy mindkét szülőjét ismerjük, vagy egyiket sem. Az embe-
reket sorszámmal azonosítjuk. 

Készíts programot, amely megadja azokat az embereket, akik a gyermektelen szigetlakók mind-
egyikének ősei! 

A standard bemenet első sorában az emberek száma (2≤N≤10 000) és az ismert szülőjű 

emberek száma (0≤M<N) van. A következő M sorban egy gyereknek és a két szülőjének sorszáma 

van (1≤Gyerek≠Szülő1,Gyerek≠Szülő2,Szülő1≠Szülő2≤N), egy-egy szóközzel el-
választva. 

A standard kimenet első sorába a gyermektelen szigetlakók összes közös ősének számát, a 
második sorába pedig ezek sorszámát kell írni, növekvő sorrendben, egy-egy szóközzel elválaszt-
va! Ha nincs közös ős, akkor az egyetlen sorba egyetlen 0-t kell kiírni! 

Megjegyzés: a tesztek nem valós emberi kapcsolatokra épülnek, csupán egy feltételt vesznek figye-
lembe: saját magának senki sem lehet őse. 
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Példa:  

bemenet     kimenet 

20 13     5 

4 3 8     16 17 18 19 20 

5 8 9 

6 11 12 

7 13 15 

3 1 16 

8 2 17 

9 16 10 

11 16 10 

12 17 10 

13 16 14 

15 17 14 

16 18 19 

17 19 20 

Korlátok: 

Időlimit: 0.5 mp 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 60%-ában N<100 

Értékelés: 

1. Nincs közös ős 1+0 pont 

2. Két testvér 2 szülővel, mindkettő közös ős 1+1 pont 

3. Egyetlen közös szülő több féltestvérnek 1+1 pont 

4. A közös ősök szülő nélküliek 1+2 pont 

5. A közös ősök minden őse is közös ős 1+2 pont 

6. Egy embernek mindenki őse 1+2 pont 

7. Véletlen közepes teszt 1+2 pont 

8. Véletlen közepes teszt 1+2 pont 

9. Véletlen nagy teszt 1+2 pont 

10. Véletlen nagy teszt 1+2 pont 

4. feladat: Egyenletes felsorolás (40 pont) 

Adott M különböző fajtájú tárgy, az i-edik fajtából Dbi számú tárgy van. A tárgyaknak egy felso-
rolását d-egyenletesnek nevezzük, ha az azonos fajtájú tárgyak egymástól d távolságra vannak. 
Pontosabban fogalmazva, ha a felsorolásban az i-edik tárgy fajtája X, és ha van olyan j>i, hogy a j-
edik tárgy fajtája is X, akkor i+d≤Db és a felsorolásban az i+d-edik tárgy fajtája is X.  

Készíts programot, amely megad egy d-egyenletes felsorolást!  

A standard bemenet első sorában a tárgyak fajtáinak száma (2≤M≤100) és a d érték 

(1≤d≤3) van. A második sorban pontosan M pozitív egész szám van egy-egy szóközzel elválaszt-

va. Az i-edik szám az i-edik fajta tárgyak száma (1≤Dbi, 1000Db
M
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i 


). 
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A standard kimenet első és egyetlen sora egy d-egyenletes felsorolásban levő N tárgy fajtá-
ja sorszámát tartalmazza, egy-egy szóközzel elválasztva! A sorban az i-edik szám a felsorolásban 
az i-edik tárgy fajtájának sorszáma legyen! Több megoldás esetén bármelyik megadható. A meg-
adott bemenetre biztosan van megoldás. 

Példa: 

bemenet kimenet 

5 3 1 3 2 1 3 2 4 3 2 4 3 2 4 5 2 

2 5 4 3 1 

Korlátok: 

Időlimit: 0.5 mp 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 50%-ában d<3. 

Értékelés:  

1. d=1  1 pont 

2. d=2, M=2, Db=(10,10) 1 pont 

3. d=2, M=4, Db=(30,10,10,10) 2 pont 

4. d=2, M=4, Db=(30,20,20,10) 2 pont 

5. d=2, M=5, Db=(30,20,30,20,19) 2 pont 

6. d=3, M=5, DB=(60,30,20,39,29) 3 pont 

7. Véletlen közepes teszt 3 pont 

8. Véletlen közepes teszt 3 pont 

9. Véletlen közepes teszt 3 pont 

10. Véletlen közepes teszt 3 pont 

11. Véletlen nagy teszt 3 pont 

12. Véletlen nagy teszt 3 pont 

13. Véletlen nagy teszt 3 pont 

14. Véletlen nagy teszt 4 pont 

15. Véletlen nagy teszt 4 pont 

5. feladat: Körséta (44 pont) 

Turistaváros úthálózata olyan, hogy minden utcája egyirányú. Van egy központi kereszteződés, 
onnan bármely másik kereszteződéshez pontosan egy útvonalon lehet eljutni. Teljesül, hogy bár-
mely kereszteződésből bármely másikba legalább egy, de legfeljebb két útvonalon lehet eljutni.  

Készíts programot, amely megad egy olyan körsétát, amely minden utcát legalább egyszer tartal-
maz! 

A standard bemenet első sorában a kereszteződések száma (2≤N≤10 000) és az utcák 

száma (0≤M≤2*N) van. A központi kereszteződés azonosítója 1. A következő M sor mindegyike 

egy egyirányú utcát ad meg P  Q  számpár formájában, ami azt jelenti, hogy a P  kereszteződés-

ből a Q  kereszteződésbe vezet az egyirányú utca (1≤P≠Q≤N). Bármely két kereszteződés között 
egy irányban legfeljebb egy utca van.  
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A standard kimenet első és egyetlen sora egy helyes körsétát tartalmazzon, az útvonal ke-
reszteződéseinek útvonalbeli felsorolásával! A körséta a központi kereszteződés 1 azonosítójával 
kezdődjön és azzal végződjön! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa: 

bemenet kimenet  

11 16 1 2 3 4 5 3 6 7 3 1 8 9 10 8 9 10 11 9 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 3 

3 6 

6 7 

7 3 

3 1 

1 8 

8 9 

9 10 

10 11 

11 9 

10 8 

9 1 

Korlátok: 

Időlimit: 0.3 mp 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás: 

Pontozás: a tesztek 40%-ában N<1000 

 Ha a megadott körút helyes és legfeljebb M+N utcát tartalmaz, akkor 100% pont jár. Ha He-
lyes a körút, de M+N-nél több utcát tartalmaz, akkor 50% pont jár. 

Értékelés:  

1. Egyetlen kör  2 pont 

2. Egy kör oda-vissza 2 pont 

3. Két, egy ponton csatlakozó kör 4 pont 

4. Egy kör és még egy él 4 pont 

5. Bármely két pont között pontosan egy út van 4 pont 

6.Minden pont kifoka = befoka 4 pont 

7. Véletlen közepes teszt 4 pont 

8. Véletlen közepes teszt 4 pont 

9. Véletlen közepes teszt 4 pont 

10. Véletlen nagy teszt 4 pont 

11. Véletlen nagy teszt 4 pont 

12. Véletlen nagy teszt 4 pont 

Elérhető összpontszám: 150 pont + 50 pont a 2. fordulóból 


