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A 2019/2020 tanévi  
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntő forduló javítási-értékelési útmutató 

INFORMATIKA II. (programozás) kategória 

1. feladat: Hanoi tornyai variáns (45 pont) 

Tekintsük a jól ismert Hanoi tornyai problémának azt a változatát, amikor a kezdeti játékállásban 
és a cél játékállásban is a korongok tetszőlegesen helyezkedhetnek el, feltéve, hogy  mindegyik nála 
nagyobb korongon van (vagy az alsó). A játék során egy lépésben egy korongot mozgathatunk 
valamelyik torony tetejéről egy másik torony tetejére, ha ott nálánál nagyobb korong van. 

A feladat az, hogy rakjuk át egyesével mozgatva a korongokat, betartva, hogy korongot csak nála 
nagyobbra rakhatunk. 

Készíts programot, amely megad egy olyan lépéssorozatot, amely hatására a kezdeti játékállásból a 
cél játékállás keletkezik! 

Bemenet  

A standard bemenet első három sora a kezdeti, a második három sora a cél játékállást tartal-

mazza, rendre az első (1), a második (2) és harmadik (3) torony korongjait csökkenő sorrendben. 
Minden sort a 0 szám zárja (ami nem korong méret). Ha k szerepel valamelyik sorban, akkor min-

den k-nál kisebb szám is ott van valamelyik torony sorában. A legnagyobb korong mérete legfeljebb 

16. 

Kimenet  

A standard kimenet első sora a végrehajtandó lépések számát tartalmazza! Minden további 

sor egy lépést adjon meg, amelyeket ebben a sorrendben végrehajtva a cél játékállás keletkezik! Egy 
lépést két egész szám adjon meg: (1≤Rol≠Ra≤3) ami azt jelenti, hogy a Rol torony tetején lévő 

korongot kell átrakni a Ra torony tetejére! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa 

Bemenet Kimenet 

4 3 1 0 

5 0 

2 0 

0 

5 3 2 1 0 

4 0 

Korlátok 

Időlimit: 0.3 mp. 

Memórialimit: 32 MiB 

6 

1 3 

1 2 

3 1 

3 2 

1 2 

1 3 

Pontozás 

A pontok 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤5. 

A pontok további 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤10. 
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Értékelés 

22 teszteset 

1 részfeladat 

A részfeladat pontszámai: 0;0;2;2;2;3;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;3;3;3;3; 
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2. feladat: Hírvivők csoportosítása (40 pont) 

Egy városban az utcák négyzetrácsos elrendezésűek, ahol tetszőleges kereszteződésből egy másik 
kereszteződésbe csak az utcákon keresztül lehet eljutni. Egyes kereszteződésekben hírvivők állnak. 
Két hírvivőt közelinek nevezünk, ha az egyik legfeljebb L útszakasz megtétele után el tud jutni a 
másikhoz. A hírvivőket csoportokba soroljuk úgy, hogy egy csoporton belül bármely hírvivőtől 
bármely másikhoz el lehet jutni közeli hírvivőkön keresztül, de a csoporton kívül senkihez. 

Készíts programot, amely megadja azt a legkisebb L értéket, amelyre a hírvivők legfeljebb K cso-
portba sorolhatók! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az úthálózat sorai és oszlopai száma (1≤N,M≤10 000), 

a hírvivők száma (1≤H≤1000), valamint a K érték szerepel (1≤K≤H). A következő H sorban az 

egyes hírvivők pozíciója található (1≤Sori≤N, 1≤Oszlopi≤M). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a legkisebb L értéket kell írni, amelyre a hírvivők legfeljebb 

K csoportba sorolhatók! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

8 10 8 3 

6 2 

2 4 

7 4 

2 6 

2 8 

8 9 

5 10 

8 10 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

3 

          

   X  X  X   

          

          

         X 

 X         

   X       

        X X 

Értékelés 

22 teszteset 

1 részfeladat 

A részfeladat pontszámai: 0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;3;3;3;3;3;3;3;3;3;3; 
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3. feladat: Kontroll (45 pont) 

Egy hegyi kerékpáros verseny minden választható útvonala a start ponttól a célpontig vezet elága-
zási pontokon keresztül. Két elágazási pont közötti részt nevezzük pályaszakasznak A pálya 
olyan, hogy a térképe lerajzolható úgy, hogy bármely két pályaszakasz nem metszi egymást (nincs 
sem alagút, sem felüljáró), csak elágazási pontban lehet közös pontjuk. Két elágazási pont között 
legfeljebb egy pályaszakasz van. Minden pályaszakaszon csak egyirányban lehet haladni, a maga-
sabban lévő pontból az alacsonyabban lévő pont felé. Bármely elágazási pont elérhető a start 
pontból és bármely elágazási pontból el lehet jutni a célpontba. A start pont a legészakibb pontja 
a pályának. 

A szervezők kontroll pontokat akarnak kijelölni. Az a cél, hogy a legkevesebb kontroll pontot je-
löljenek ki úgy, hogy bármely olyan útvonal, amely a start pontból indul és a cél pontig vezet, ke-
resztül menjen legalább egy kontroll ponton. 

Készíts programot, amely megoldja a feladatot! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az elágazási pontok száma (1≤N≤60 000) van. A start 

pont azonosítója az 1, a célponté az N. A további N-1 sor közül az i-edik az i-edik elágazási 
pontból induló pályaszakaszokat adja meg Nyugatról Kelet felé haladó sorrendben. A sorban az 
első szám a pontból induló pályaszakaszok száma, ezt követik azon elágazási pontok sorszámai, 
ahova a pályaszakasz vezet (2 és N közötti számok). A pályaszakaszok száma legfeljebb 

300 000.  

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a kontroll pontok minimális K számát kell írni! A máso-

dik sorba kell kiírni a kontroll pontokat, tetszőleges sorrendben! Több megoldás esetén bármelyik 
megadható. 

Példa  

bemenet kimenet 

10 

4 2 3 4 5 

1 6 

2 6 7 

1 7 

3 7 8 9 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

3 

6 7 5 

Korlátok 

Időlimit: 0.25 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 20%-szerezhető olyan bemenetekre, ahol N≤200. 
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Értékelés 

22 teszteset 

1 részfeladat 

A részfeladat pontszámai: 0;0;2;2;2;3;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;3;3;3;3; 



Informatika II. kategória 

OKTV 2019/2020 6. oldal döntő forduló 

4. feladat: Növekvő részsorozatokra bontás (40 pont) 

Készíts programot, amely egy N elemű számsorozatot felbont minimális számú, nem feltétlen egy-
más utáni elemekből álló, növekvő részsorozatra! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a sorozat hossza van (1≤N≤100 000). A következő sor-

ban vannak a sorozat egyes tagjai (1≤Ai≤1 000 000). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a növekvő részsorozatok minimális számát kell írni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

8 

3 6 2 7 4 8 7 3 

3 

Lehetséges megoldás: 
3 4 7 

6 7 8 

2 3 

Korlátok 

Időlimit: 0.5 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 30%-a szerezhető olyan esetekre, ahol N≤1000. 

Értékelés 

15 teszteset 

1 részfeladat 

A részfeladat pontszámai: 0;0;2;2;2;3;3;3;3;3;3;3;4;4;5; 
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5. feladat: Szurikáta (45 pont) 

Dél-Afrika egy síkságán áll egy P cm magas fa, aminek tetején egy ragadozó madár fészkel. A fától 
jobbra N szurikáta üreg van egy egyenes mentén. Az i. üreg a fától xi cm-re található, amiből egy 

szurikáta yi cm magasra nyújtózik ki. Egy szurikáta látja a ragadozó madarat, ha a madarat a szu-

rikáta fejével összekötő szakaszba nem nyújtózik bele senki más. 

A szurikáták nagyon kíváncsi állatok, úgyhogy Q alkalommal jobban kikukucskál az üregéből pár 

közülük. A kikukucskálás után minden szurikáta visszatér eredeti pozíciójába. 

Add meg minden kikukucskáláskor, hogy hányan látják a ragadozó madarat! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a szurikáták száma (1≤N≤100 000), a fa magassága 

(1≤P≤106), valamint a kikukucskálások száma van (1≤Q≤100 000). A második sorban az üregek 

pozíciói szerepelnek (1≤Xi≤106, különbözőek, növekvő sorrendben). A harmadik sorban szere-

pel, hogy milyen magasra nyújtóznak ki a szurikáták (1≤Yi≤106). Ezután a Q kukucskálás leírása 

található. Egy ilyen alkalom leírása a következő: az i. kikukucskáláskor megkapjuk a kukucskáló 
szurikáták számát (1≤Dbi≤N), a rákövetkező sor pedig Dbi darab számpárt tartalmaz: melyik szu-

rikáta (index szerint növekvően) hány cm-rel lesz magasabban (max 106-nal). Fontos: Dbi-k ösz-

szege legfeljebb 100 000. 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába írj Q darab számot, az i. szám adja meg, hogy hány 

szurikáta látja a ragadozó madarat az i. kikukucskáláskor! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

5 8 2 

2 5 6 8 10 

6 3 7 10 5 

1 

2 5 

2 

2 4 5 6 

3 5 

Magyarázat: 

Először a 2. nyújtózkodik meg, 
3+5=8 magas lesz. Ekkor az 1., 2. 
és 4. szurikáta látja a madarat. 

Másodszor a 2. szurikáta lesz ma-
gasabb 4-gyel és az 5. 6-tal. Ekkor 
az összes látja a madarat. 

Az ábra a második alkalmat mu-
tatja. 

Korlátok 

Időlimit: 0.3 mp. 
Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 40%-a kapható, ha (1≤N≤1000 és 1≤Q≤1000). 
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Értékelés 

15 teszteset 

1 részfeladat 

A részfeladat pontszámai: 0;0;2;2;2;2;2;4;4;4;4;4;5;5;5; 
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1

2 3

7

4

5

6

1

1 2 2

23

5

5 6

6. feladat: Kirándulás sorrend (40 pont) 

N város között turistabuszok közlekednek (átszálásokkal bárhonnan bárhova el lehet jutni), ismer-
jük mindegyik menetidejét (mindkét irányban ugyanannyi). Egy társaság szeretne eljutni lakóhelyé-
ről a kirándulásaik helyszínére (azaz az összes többi városba), majd a végén haza. 

Készíts programot, amely megadja, hogy milyen sorrendben kell bejárni a kiránduláshelyszíneket, 
hogy az utazási idejük minimális legyen! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a városok száma (1≤N≤10), a buszjáratok száma 

(1≤M≤45) és a lakóhely száma (1≤L≤N) van. A következő M sorban soronként egy-egy járat két 

végpontjának sorszáma, valamint a busz menetideje szerepel (1≤Ai≠Bi≤N, 1≤Idői≤1000). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a minimális utazási időt kell írni, a második sorba pedig az 

N-1 város meglátogatásának sorrendjét! Minden város sorszám csak egyszer szerepelhet, a lakóhely 
sorszámát nem kell kiírni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

7 8 1 

1 2 1 

1 3 5 

2 3 1 

3 7 3 

3 4 2 

4 6 2 

5 6 2 

4 5 6 

22 

2 3 7 4 6 5 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Értékelés 

20 teszteset 

2 részfeladat 

Az első részfeladat pontszámai: 0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1; 

A második részfeladat pontszámai: 0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2; 
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7. feladat: Ügyfélszolgálat (45 pont) 

Seholországban nagy figyelmet fordítanak az államigazgatás és bürokrácia hatékonyságára. A leg-
korszerűbb informatikai rendszerek beépítése után az államigazgatást felügyelő bizottság figyelme 
a dolgozókra és az ügyfelekre irányul: szeretnék optimalizálni a kiszolgálást az ügyfélszolgálatokon. 
A megfelelő algoritmus kidolgozása előtt azonban felméréseket kell végezni. Az ország ügyfélszol-
gálatainak felépítése a következő: miután az ügyfelek belépnek, egy váróterem, majd annak végéből 
kiinduló hosszú folyosó fogadja őket. A folyosón sorban helyezkednek el a kiszolgálópultok, egytől 
számozva egyesével növekednek az azonosítóik. A váróteremhez legközelebbi az egyes sorszámú. 

Seholország lakói nagyon illedelmes emberek (a legenda szerint a Britek is tőlük tanultak sorban 
állni!), így minden érkező ügyfelet az érkezési sorrendben szolgálnak ki (ha két ember egyszerre 
érkezne, akkor az kerül előbb sorra, aki korábban jelentkezett be az adott időpontra). A megérkezés 
után a váróteremben lévő sor végére áll be az ügyfél. A sor legelején álló mindig a legközelebbi 
szabad pulthoz megy oda, ha nincs ilyen, akkor addig várakozik, amíg nem szabadul fel hely, s az 
elsőként felszabadulók közül szintén a legközelebbihez megy oda. A kiválasztott pulthoz --- bár-
milyen messze is legyen --- az állampolgár nulla időegység alatt ér oda, és azonnal meg is kezdi az 
ügyének intézését. Ha egy ügyfél az E időpontban foglal helyet az egyik pultnál, és ügyének intézése 

H időegységig tart, akkor az E, E+1, ..., E+H-1 időegységekben tartózkodik a pultnál. Az ügyfél a 

megérkezés pillanatában is leülhet. Jó állampolgárok lévén Seholország lakói mindig bejelentik 
előre, hogy mikor érkeznek és azt is tudni lehet, hogy mennyi ideig tart az ügyük intézése. 

A felügyelőbizottság kigyűjtötte a legforgalmasabb ügyfélszolgálatra bejelentkező ügyfelek listáját, 
és azt szeretnék, ha megmondanád, hogy hányadik időegységben ér véget a munkanap, mekkora 
volt a legnagyobb várakozási idő, mennyien várakoztak maximum egyszerre az épületben, és hogy 
melyik ügyfelet melyik pultnál szolgálták ki! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a kiszolgálópultok száma (1≤M≤50 000); és az aznapi 

ügyfelek száma (1≤N≤100 000) található. A további N sor az adott napra szóló bejelentkezéseket 

tartalmazza, az ügyfelek érkezési idejét: (1≤Ei≤109) és az ügy intézésének hosszát (1≤Hi≤ 109). A 

bemenet Ei szerint, azon belül pedig a bejelentkezés időpontja szerint növekvően rendezett. 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a munkanap végének időpontját (azaz azt a legkorábbi 

időpontot, amikor egy ügyfél sincs az épületben, és már nem is lesz egy sem utána), a legnagyobb 
várakozási időt, és a váróteremben egyszere várakozó emberek legnagyobb számát kell kiírni! A 
további N sorba pedig annak a pultnak az azonosítóját kell írni, ahol az adott ügyfelet kiszolgálták 

(a bemenet sorrendjében)! 

Példa 

Bemenet Kimenet Magyarázat 

3 7 

1 5 

2 3 

2 5 

3 4 

4 7 

6 4 

9 1 

13 2 2 

1 

2 

3 

2 

1 

3 

2 

            1  1  \ idő 
   1   5    0  3  / 

3: .333336666...  \ 

2: .22244447....   | kiszolgáló- 

1: 111115555555.  /  pultok 

     4456         \ váróterem 
      5           / 
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Korlátok 

Időlimit: 0.8 mp. 

Memórialimit: 32 MiB 

Pontozás 

A pontok 25%-a kapható olyan esetekben, ahol 1≤M≤1000 és 1≤N≤1000. 

Értékelés 

22 teszteset 

2 részfeladat 

Az első részfeladat pontszámai: 0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2; 

A második részfeladat pontszámai: 0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2; 


