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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második fordulójának feladatai 

INFORMATIKA II. (programozás) kategória 

OKTV 2018/2019 1. 2. forduló 

1. feladat: Filmgyártás (30 pont) 

A siófoki strandon N nap alatt K rendezvényt tartanak, naponta legfeljebb egyet. A parton F fil-
mes dolgozik. A filmesek megbízási költsége: A+(B*a napok száma), amikor filmet készítenek – 
azaz az alkalmazásukkor a napok számától függetlenül A forintot kérnek, minden munkanapjukra 
pedig további B forintot. 

Írj programot, amely megadja, hogy maximum hány rendezvényről készülhet film és ehhez mini-
mum mekkora összeget kell kifizetnünk a filmeseknek! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a napok száma (1≤N≤100 000), a rendezvények száma 

(1≤K≤1000), a filmesek száma (1≤F≤10 000), valamint az A és a B érték van (1≤A≤10 000, 

1≤B≤10 000). A második sorban a K rendezvény sorszáma van (1≤Ri≤N), növekvő sorrend-
ben. A következő F sorban az egyes filmesek első és utolsó lehetséges munkanapjának sorszáma 

található (1≤Elsői≤Utolsói≤N). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába azt kell írni, hogy maximum hány rendezvényről készíthe-
tő film! A második sorba az kerüljön, hogy ez minimálisan mennyibe kerülhet! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

20 7 6 1000 500 

3 4 6 8 9 12 15 

1 3 

12 13 

3 7 

4 12 

6 9 

14 15 

7 

6500 

Magyarázat: A 3., 4. és 6. filmes minden ren-
dezvényen ott van. 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 



Informatika II. kategória 

OKTV 2018/2019 2. 2. forduló 

2. feladat: Szavak (30 pont) 

Szavak összerakásához N darab, nem feltétlenül különböző betűt kaptunk az angol ábécé kisbetűi 
közül. Közülük tetszőleges számúból tetszőleges sorrendben összerakva szavakat alkothatunk. 
Például az (a,b,b,c) betűkből az alábbi szavak állíthatók elő, ábécésorrendben: 

a, ab, abb, abbc, abc, abcb, ac, acb, acbb, b, … 

Készíts programot, amely egy betűsorozat és egy belőlük alkotott szó alapján megadja a szót 
megelőző, illetve követő szót! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a betűk száma (1≤N≤20 000) van. A második sorban 
az N betű következik. A harmadik sorban egy belőlük alkotott S szó található. 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába az S szót megelőző szót kell írni! A második sorba az S 
szót lövető szó kerüljön! Az előző és a következő ciklikusan értendő, azaz az ábécében elsőt az 
ábécében utolsó előzi meg, illetve az ábécében utolsót az első követi. 

Példa 

Bemenet Kimenet 

4 

abcb 

bc 

bbca 

bca 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 



Informatika II. kategória 

OKTV 2018/2019 3. 2. forduló 

3. feladat: Vásár (30 pont) 

Egy kereskedő N féle terméket szállíthat egy vásárra. Adott kapacitású teherautója van, amivel az 
árukat viszi. Lehetőleg a teljes választékát szeretné árulni, ezért minden termékére meghatározott 
egy minimális darabszámot, amit mindenképpen el szeretne vinni. 

Írj programot, amely megadja, hogy mely termékekből mennyit vigyen a vásárra, hogy az elérhető 
bevétele a lehető legnagyobb legyen! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az áruk száma (1≤N≤100) és a teherautó kapacitása van 

(1≤K≤1000). A következő N sorban az egyes árucikkek tömege (1≤Ti≤20), egységára 

(1≤Ai≤1000), mennyisége (1≤Mi≤20) és a minimálisan elviendő darabszáma (0≤MDi≤Mi) talál-

ható. 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába az áruszállítással elérhető legnagyobb hasznot kell írni! Ha 
nincs megoldás, akkor -1-et kell kiírni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

5 100 

10 10 3 3 

20 5 10 0 

5 10 10 1 

30 70 5 1 

40 100 10 0 

190 

Magyarázat: az elsőből hármat kell vinni, a 
harmadikból még kettőt tudunk (egyet kötele-
ző) és a negyedikből is kettőt kell (ebből is kö-
telező egy). A kötelezők összesen már 65 kg-
osak, így a legdrágább ötödikből már nem fér 
fel semmi a teherautóra. 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 



Informatika II. kategória 

OKTV 2018/2019 4. 2. forduló 

4. feladat: Üres téglalap (30 pont) 

Egy téglalap alakú területen K fa található.  

Készíts programot, amely megadja a területen belüli legnagyobb téglalap alakú területet, ahol 
nincs fa! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában található a terület sorainak és oszlopainak száma 

(1≤M,N≤10 000 000), valamint a fák száma (1≤K≤7000). A következő K sorban egy-egy fa 

sor- és oszlopindexe van (1≤Sori≤M ,  1≤Oszlopi≤N ). A sorokat felülről-lefelé, az oszlopo-
kat balról-jobbra sorszámozzuk. 

Kimenet  

A standard kimenet egytelen sorába a legnagyobb területű téglalap alakú rész területét kell 
írni, ahol nincs fa!  

Példa 

Bemenet Kimenet 

7 9 4 

3 2 

1 5 

7 3 

4 8 

25 

    F     

         

 F        

       F  

         

         

  F       

Korlátok 

Időlimit: 0.3 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 20%-át lehet szerezni olyan bemenetekre, ahol K<=10. 

A pontok további 20%át lehet szerezni olyan bemenetekre, ahol K<=100. 

A pontok további 20%át lehet szerezni olyan bemenetekre, ahol K<=1000. 



Informatika II. kategória 

OKTV 2018/2019 5. 2. forduló 

5. feladat: Hálózat tesztelés (30 pont) 

Tekintsük azt a számítógépes hálózatot, amely N csomópontból áll és M csomópontpárt két-
irányú, közvetlen adatátvitelt megvalósító vonal köt össze. Tudjuk, hogy bármely két csomópont 
között lehet adatot továbbítani a közvetlen vonalakon keresztül. A hálózat tesztelését végzik. Sze-
retnék tudni, hogy ha egy közvetlen vonalat kikapcsolnak, akkor mely csomópontok nem lesznek 
elérhetők az 1 azonosítójú központi csomópontból? Összetett tesztet is végeznek, amikor egymás 
után lekapcsolnak K darab közvetlen vonalat, és minden lekapcsolás után meg kell mondani, 
hogy mely csomópontok nem lesznek elérhetők az 1 azonosítójú központi csomópontból. 

Készíts programot, amely megvalósít egy összetett tesztet! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a csomópontok száma (1≤N≤10 000), a közvetlen vo-

nalak száma (1≤M≤30 000) és az összetett tesztben kikapcsolandó vonalak száma (1≤K≤5000, 

K<M) van. A központi csomópont azonosítója 1. A második sor K egész számot tartalmaz, a 

tesztben szereplő közvetlen vonalak sorszámát (1≤Si≤M). A következő M sor mindegyike egy 

közvetlen vonal két végpontjának azonosítóját tartalmazza (1≤A≠B≤N). Bármely két csomópont 
között legfeljebb egy közvetlen vonal van.  

Kimenet  

A standard kimenetre K sort kell írni! Az i-edik sorba kell kiírni azokat a csomópontokat, 
amelyek nem lesznek elérhetők, ha lekapcsolják a tesztben szereplő első i darab közvetlen vona-
lat, de elérhetők voltak, ha csak az első i-1 teszteben szereplő vonalat kapcsolták le! A sorban az 
első szám a csomópontok száma legyen, ezt kövessék a csomópontok azonosítói, tetszőleges sor-
rendben! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

8 10 3 

9 6 7 

1 2 

1 4 

1 3 

2 4 

3 4 

3 8 

4 7 

2 5 

5 6 

6 7 

0 

1 8 

2 6 7 

Korlátok 

Időlimit: 0.3 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤1000 és K≤100. 

A pontok további 33%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol K≤1000. 

1

4

32

5 8

6 7


