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INFORMATIKA II. (PROGRAMOZÁS) KATEGÓRIA 

Javítási-értékelési útmutató 

Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat – az egységes értékelés érdekében – szigorúan 
az alábbi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák tovább! Vagyis, ha 
egy részmegoldásra pl. 3 pontot javaslunk, akkor arra vagy 0, vagy 3 pont adható. (Az útmutatótól 
eltérő megoldások is lehetnek jók.) Beküldési ponthatár: 150 pont 

1. feladat: Torony (50 pont) 

Építőkockákból tornyot építünk. Négyféle elemünk van, mindegyikből tetszőle-
ges számú. A piros és a zöld elemek magassága egy, a sárgáé kettő, a fehéré pedig 

három. Jelölje T[i] azt, hogy hány különböző i magasságú torony építhető! 

Az első mintán alul és felül sárga tégla, középen zöld kocka van, a másodikon 
alul egy zöld, felül egy piros kocka van, középen pedig egy fehér tégla. 

A. Számítsd ki, hogy hány különböző i magasságú torony épülhet ezen elemek-

ből (T[i])! 

i 1 2 3 4 5 

T[i] 2     

Az 1 magasságú torony vagy egy piros kockából áll, vagy egy zöld kockából. A 2 magasságú 
torony állhat egyetlen sárga téglából, ... 

B. Adj képletet a T[i] kiszámítására! 

Értékelés:  

A. Helyes értékenként (i=2,3,4,5-re) 7-7 pont 28 pont 

i 1 2 3 4 5 

T[i] 2 5 13 33 84 

B. 𝑇[𝑖] = {

2 ℎ𝑎 𝑖 = 1
5 ℎ𝑎 𝑖 = 2
13 ℎ𝑎 𝑖 = 3

𝑇[𝑖 − 1] ∗ 2 + 𝑇[𝑖 − 2] + 𝑇[𝑖 − 3] ℎ𝑎 𝑖 > 3

 

B1. i=1-re jó   2 pont 

B2. i=2-re jó (2*T[1]+1 is lehet) 3 pont 

B3. i=3-ra jó (2*T[2]+T[1]+1 is lehet) 5 pont 

B4. i>3-ra jó  12 pont 
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2. feladat: Nyelv (50 pont)  

Tekintsük az alábbi átírási szabályokat. 

1. S => SS 

2. S => aSb 

3. S => ab 

4. S => a 

Az átírási szabályok alkalmazásával, kiindulva az S betűt tartalmazó szóból,  olyan szavakat állítha-

tunk elő, amelyek csak az a és b karaktereket tartalmazzák. Minden lépésben az eddig levezetett 

szóban egy S karaktert helyettesíthetünk (átírhatunk) valamelyik szabály jobb oldalán (a => jel után) 

álló szóval. Például az aaabba szó a következőképpen vezethető le (az = és a > jelek közé írtuk 
az alkalmazott szabály sorszámát): 

S =1> SS =1> SSS =4> aSS =4> aSa =2> aaSba =3> aaabba 

Add meg az alábbi szavaknak egy lehetséges levezetését. 

A. aabaabb 

B. ababaaba 

C. aabaabb 

D. aaaababbbb 

E. E: aabaababb 

F. Add meg azt a feltételt, amely a levezethető szavakat meghatározza! 

Értékelés: (több helyes levezetés, illetve az F feladatra több helyes megfogalmazás is lehet) 

A.  S =1> SS =2> aSbS =4> aabS =2> aabaSb =3> aabaabb 5 pont 

B.   S=1> SS =1> SSS =1> SSSS =1> SSSSS =3> abSSSS =3> 

ababSSS =4> ababaSS =3> ababaabS =4> ababaaba 7 pont 

C. S =1> SS =2> aSbS =4> aabS =2> aabaSb =3> aabaabb  5 pont 

D.  S =2> aSb =2> aaSbb =2> aaaSbbb =1> aaaSSbbb =3> 

aaaabSbbb =3> aaaababbbb 6 pont 

E. S =1> SS =2> aSbS =2> aSbaSb =4> aabaSb =1> aabaSSb =3> 

aabaabSb =3> aabaababb 7 pont 

Jó levezetés a szabályok megadása nélkül a pontszámok felét ér, felfelé kerekítve. 

F. Azok a szavak vezethetők le, amelyeknek bármely kezdőszelete legalább annyi a betűt tartal-

maz, mint b betűt. 20 pont 

Ha olyat is ad, ami a fenti feltételének nem felel meg, akkor 10 pont adható. 
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3. feladat: Mit csinál?(60 pont) 

Az alábbi algoritmus az N elemű x vektor alapján számolja ki a van és az s változók értékét. 

Valami(van,s): 

  maxhé:=-1; maxmé:=-1; uth:=0; utm:=0 

  Ciklus i=1-től N-ig 

    Ha x[i]<-2 akkor Ha i-uth>maxhé akkor maxhé:=i-uth 

                     utm:=i 

    különben ha x[i]>3 akkor Ha i-utm>maxmé akkor maxmé:=i-utm 

                             uth:=i 

    különben utm:=i; uth:=i 

  Ciklus vége 

  van:=maxhé+maxmé≠-2 

  Ha van akkor Ha maxhé<maxmé akkor s:=”m” 

               különben ha maxhé>maxmé akkor s:=”h” 

               különben s:=”e” 

Eljárás vége. 

A. Mi lesz a van és az s változók értéke, ha N=10 és x=(3,1,-3,-5,5,6,5,4,0,-9)? 

B. Mi lesz a van és az s változók értéke, ha N=10 és x=(3,1,-3,-5,-5,6,5,3,0,-9)? 

C. Mi lesz a van és az s változók értéke, ha N=10 és x=(3,1,-3,-5,-5,6,5,5,0,-9)? 

D. Milyen bemenetre lesz a van változó hamis? 

E. Fogalmazd meg, hogy az s változó milyen feltétel esetén kapja értékül az ”m”, a ”h”, illetve 

az ”e” karaktert? 

F. Mi a szerepe az algoritmusban a maxmé és a maxhé változóknak? 

G. Mi a szerepe az algoritmusban az utm és az uth változóknak? 

Értékelés: 

A. Van=igaz és s=”m” 5 pont 

B. Van=igaz és s=”h” 5 pont 

C. Van=igaz és s=”e” 5 pont 

D. A sorozatnak nincs se -2-nél kisebb, se +3-nál nagyobb tagja 5 pont 

E. Ha a csupa 3-nál nagyobb értékeket tartalmazó leghosszabb résztömb hosszabb a csupa -2-nél 

kisebbeket tartalmazó leghosszabb résztömbnél, akkor s=”m”; ha rövidebb, akkor s=”h”; ha 

egyforma, akkor pedig s=”e” 6+6+6 pont 

F. maxmé=az i. pozícióig a leghosszabb 3-nál nagyobb értékeket tartalmazó résztömb hossza; 

maxhé=az i. pozícióig a leghosszabb -2-nél kisebb értékeket tartalmazó résztömb hossza 

   6+6 pont 

G. utm=az i. pozícióig az utolsó 3-nál kisebb vagy egyenlő értékű elem indexe;  

uth=az i. pozícióig az utolsó -2-nél nagyobb vagy egyenlő értékű elem indexe 5+5 pont 
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4. feladat: Városok (60 pont) 

Egy úthálózat köti össze az ábrán szereplő városokat, az utak mellé írt számok az út megtételéhez 
szükséges időt jelzik. 

 

A városokat az alábbi stratégia szerint járjuk be: 

1. Kezdetben egy várost (pl. az A nevűt) szürkére színezünk, a többit pedig fehérre. 

2. Amíg van szürke város, addig vesszük a kezdő városból legrövidebb idő alatt elérhető szür-
kére festett várost (ha több egyforma is van, akkor az ábécésorrendben legelsőt), majd a 
szomszédain ábécésorrendben haladva számoljuk a következőket: 

o A szürke szomszédaira kiszámoljuk, hogy az ezen a városon keresztül vezető útso-
rozat gyorsabb lenne-e, mint a korábban kiszámolt (és ha gyorsabb, akkor ezt fel-
jegyezzük, mint eddigi leggyorsabbat). 

o A fehér szomszédaira kiszámoljuk, hogy rajta keresztül mennyi idő alatt érhetünk 
el oda, majd szürkére színezzük őket. 

o Végül ezt a szürke pontot feketére festjük. 

Az algoritmus minden városra kiszámolja, hogy mennyi idő alatt érhetünk oda leghamarabb. 

A1, A2, A3. Add meg, hogy az egyes városokra milyen sorrendben találjuk meg a hozzájuk vezető 
leggyorsabb útsorozatot, ha a kezdő (azaz az elsőként szürkére festett) város az A1: A, A2: B,  
A3: F! 

B1, B2, B3. Mennyi idő alatt juthatunk el a legmesszebb levő városba a kezdő várostól, ha a kezdő 
város a B1: D, B2: E, B3: H? 

C. Mely városból lehet eljutni leghamarabb a tőle legmesszebb levő városba és mennyi idő alatt? 

Értékelés:  

A1. D, F, B, C, E, G, H, I, J 7 pont 

A2. C, D, E, A, F, H, G, I, J 7 pont 

A3. A, G, H, I, D, B, C, E, J 7 pont 

Helyes távolság megadása esetén a B részfeladatokra a maximális pontszám adható. Ha a távolság 
nem helyes, akkor az alábbiak szerint adhatók részpontok. 

B1. D-től a J 9 távolságra van 4+4 pont 

B2. E-től az I és a J 10 távolságra van 3+3+4 pont 

B3. H-tól az A, az E és az F 9 távolságra van 3+3+3+4 pont 

C. A B várostól; legmesszebb levő város 8 időegységre van 4+4 pont 
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5. feladat: Ádám és Éva (60 pont) 

Ádám és Éva megadta, hogy egy napon belül mely időszakokban érnek rá, növekvő sorrendben. 
Jelölések: 

 adb – Ádám ennyi időszakban ér rá; 

 Ádám[i].kezd, Ádám[i].vég – Ádám i. időszakának kezdete és vége; 

 edb – Éva ennyi időszakban ér rá; 

 Éva[i].kezd, Éva[i].vég – Éva i. időszakának kezdete és vége. 

Ha például Ádámnak egy szabad időszaka van 12-től 15-ig (adb=1, Ádám((12,15)), Évának 

kettő szabad időszaka van 8-tól 10-ig és 14-től 20-ig (edb=2, Éva((8,10),(14,20)), akkor 
az így ábrázolható rajzon (Ádám időszaka felül, Éváé alatta): 

 

Az alábbi algoritmus ezek alapján megad „valamit” a kdb változóban és a K tömbben: 

i:=1; j:=1; kdb:=1 

Ádám[adb+1].kezd:=+∞; Ádám[adb+1].vég:=+∞ 

Éva[edb+1]:=Ádám[adb+1] 

K[kdb].kezd:=min(Ádám[i].kezd,Éva[j].kezd) 

Ciklus amíg i<adb+1 vagy j<edb+1 

  Elágazás 

   Ádám[i].vég<Éva[j].kezd esetén 

          K[kdb].vég:=Ádám[i].vég; i:=i+1; kdb:=kdb+1 

          K[kdb].kezd:=min(Ádám[i].kezd,Éva[j].kezd) 

   Éva[j].vég<Ádám[i].kezd esetén 

          K[kdb].vég:=Éva[j].vég; j:=j+1; kdb:=kdb+1 

          K[kdb].kezd:=min(Ádám[i].kezd,Éva[j].kezd) 

   Ádám[i].vég<Éva[j].vég esetén i:=i+1 

   Ádám[i].vég>Éva[j].vég esetén j:=j+1 

   egyéb esetben  

       K[kdb].vég:=Éva[j].vég; j:=j+1; i:=i+1; kdb:=kdb+1 

       K[kdb].kezd:=min(Ádám[i].kezd,Éva[j].kezd) 

  Elágazás vége 

Ciklus vége 

kdb:=kdb-1 

A. Mi kerül a kdb és a K változókba, ha adb=1, Ádám=((8,10)), edb=1, 

Éva=((9,11))? 

B. Mi kerül a kdb és a K változókba, ha adb=3, Ádám=((8,10),(12,14),(18,21)), 

edb=3, Éva=((9,13),(15,17),(19,20))? 

C. Rajzold le a fenti ábrának megfelelő módon az összes esetet, hogy Ádám és Éva időszakai milyen 

elrendezésében hajtja végre az algoritmus az ,,,, sorszámokkal jelzett feltételekhez 
tartozó értékadásokat!  

D. Fogalmazd meg általánosan, hogy mi kerül a kdb és a K változókba az algoritmus végrehajtása 
után! 
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Értékelés:  

A. kdb=1; K=((8,11)) 3+3 pont 

B. kdb=3; K=((8,14),(15,17),(18,21)) 3+3*3 pont 

C. Lehetséges jó rajzok (a szöveges magyarázat szerint más jó rajz is van) 5*6 pont 

     

     

Ádámé előbb ér vé-

get, mint Éváé kez-

dődik 

Éváé előbb ér véget, 

mint Ádámé kezdő-

dik  

van átfedés, Ádámé 

ér véget előbb, de 

Éváé Ádám előtt is 

kezdődhet és Ádá-

méval együtt is kez-

dődhet – azaz 3 rajz 

kell 

van átfedés, Éváé ér 

véget előbb, de 

Ádámé Éva előtt is 

kezdődhet és Évá-

éval együtt is kez-

dődhet – azaz 3 rajz 

kell 

van átfedés, egyszer-

re végződnek. kez-

detük bármilyen sor-

rendben lehet – azaz 

3 rajz kell 

D. kdb azon időszakok száma, amikor legalább az egyikük szabad; K pedig ezen  

időszakok kezdetei és végei 6+6 pont 

Megjegyzés. az algoritmus két rendezett intervallumhalmaz unióját állítja elő. 

6. feladat: Automata (60 pont)  

Tekintsük azt az automatát, amelynek öt állapota van, az 1,2,3,4,5 számokkal azonosítva. Az auto-

mata a 0 és 1 bemeneti jeleket tudja fogadni. Ha az automata az A állapotban van és az x bemeneti 

jelet kapja, akkor az egyértelműen meghatározott S(A,x) állapotba megy át. Az automatánk S 
átmenetfüggvényét az alábbi táblázat adja meg. 

állapot 1 2 3 4 5 

bemenet =0 2 2 4 2 4 

bemenet =1 3 3 3 5 3 

Például, ha az automata a 2. állapotban van és a 01010 bemeneti jelsorozatot kapja, akkor a 4. 
állapotba megy át. 

Adj meg egy-egy bemeneti 0-1 jelsorozatot, amelyek hatására az automata az i. állapotból a j. 
állapotba megy át! Fogalmazd meg általánosan is (figyelem: egyes állapotpárokra – mint a lenti 
példában – többféle eset lehet)! 

Például i=4 és j=5 esetén vagy egyetlen 1-es jel van, vagy olyan jelsorozat, aminek a végén az 

101 jelhármas van, például az 1101. 

A. i=1, j=5 

B. i=2, j=4 

C. i=2, j=2 

D. i=1, j=3 

E. i=4, j=3 

Értékelés: (ha egy jó példát ad, akkor az egyes részfeladatokra 5 pont adható) 

A. Azok a jelsorozatok, amelyek 101-re végződnek 10 pont 

B. Azok a jelsorozatok, amelyek 10-re végződnek 10 pont 
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A C, D, E részfeladatok esetén az alábbi pontszámok akkor érvényesek, ha az egy jó példán felül 
adott válasz kiértékelésekor összességében 5 pontnál több adható. 

C. Az üres jelsorozat; az egyetlen 0-t tartalmazó; és azok, amelyek 00-ra végződnek 3+3+5 pont 

D. Az 1; a 01; és azok, amelyek 001-re; vagy 11-re végződnek  3+3+5+5 pont 

E. A 01; és a 001-re; vagy 11-re végződők 3+5+5 pont 

Minden válasz elfogadható, amiből a fentiek következnek. 

7. feladat: Operátorok (60 pont) 

Programozási nyelvek leírásakor a kifejezésekben szerepelő műveleteket operátoroknak, azokat a 
dolgokat pedig, amiken a műveleteket el lehet végezni, operandusoknak nevezzük. Ahhoz, hogy 
összetett kifejezéseket ki tudjunk értékelni, szükség van az operátorok tulajdonságaira. Az alábbi 
táblázat egy példát mutat tulajdonságok megadására, a hagyományos matematikai műveletekkel. 

Precedencia Operátor Asszociativitás 

1 -a  

2 
a * b 

balról jobbra 
a / b 

3 
a + b 

balról jobbra 
a - b 

A táblázat első oszlopa az operátor precendenciáját adja meg, minél magasabb egy operátor pre-

cendenciája (kisebb számérték), annál hamarabb kell elvégeznünk a műveletet. Például a 3+a*5 

zárójelek segítségével 3+(a*5), ugyanis a szorzásnak magasabb a precedenciája, mint az össze-
adásnak. 

A harmadik oszlop azt adja meg két operandusú műveletek esetén, hogy azonos precedenciájú 

műveleteket balról jobbra vagy jobbról balra kell elvégeznünk. Például a 3/5*4 kifejezést 

(3/5)*4-ként kell elvégeznünk, nem pedig 3/(5*4)-ként, hiszen balról jobbra szerepel 
a táblázatban. 

Egy ismeretlen programozási nyelvben az operátorokat nagy- az operandusokat kisbetűkkel jelölik, 
a tulajdonságaik az alábbi táblázatban szerepelnek. 

Precedencia Operátor Asszociativitás 

1 P a  

2 
a Q b 

balról jobbra 
a R b 

3 
a S b 

jobbról balra 
a V b 

4 a W b balról jobbra 

5 X a  

6 
a Y b 

jobbról balra 
a Z b 
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Egy kifejezés teljes zárójelezésében minden operandus vagy egy kisbetű, vagy egy zárójeles kifeje-

zés, de a kifejezés jelentése nem változik. Például a 3+a*(5/6)+4 teljes zárójelezése: 
(3+(a*(5/6)))+4 

A. Add meg a következő kifejezések teljes zárójelezését az ismeretlen programozási nyelvben! 

A1. a Q b W c 

A2. a R P b Y c 

A3. a S P b V c 

A4. a S (b W c) V d 

A5. (a Y b V c) S P d Q e  

B. A következő kifejezésekben szerepelhetnek felesleges zárójelpárok. Hagyd el ezeket! 

B1. (a W (b R c)) Q d 

B2. (a Y b) Z ((c W d) S (P e)) 

B3. ((a R b) Q (c Z d)) Y ((e V f) S (g W h)) 

B4. ((a Y b) S (P c R d)) Q (e Z P (f W g Y h)) 

A W művelet kommutatív, ha a W b = b W a. A W asszociatív, ha (a W b) W c = a W 

(b W c). Az S művelet disztributív a W-re nézve, ha (a W b) S c = (a S c) W (b S 

c) és a S (b W c) = (a S b) W (a S c), ahol az x, y, z helyére tetszőleges kifejezés 

írható. 

C. A következő 4 kifejezésből, mely párok jelentik ugyanazt? 

1. (a W b) S c W d 

2. a W (b S (c W d)) 

3. b S d W (a W b S c) 

4. d W a S c W b S c 

Értékelés:  

A1. (a Q b) W c  5 pont 

A2. (a R (P b)) Y c  5 pont 

A3. a S ((P b) V c) 5 pont 

A4. a S ((b W c) V d)  5 pont 

A5. (a Y (b V c)) S ((P d) Q e)  5 pont 

B1. (a W b R c) Q d  6 pont 

B2. (a Y b) Z (c W d) S P e  6 pont 

B3. a R b Q (c Z d) Y (e V f) S (g W h)  6 pont 

B4. ((a Y b) S P c R d) Q (e Z P (f W g Y h))  6 pont 

C. 1=4, 2=3 (A W a hagyományos összeadásnak, az S a szorzásnak tekinthető az egyenlőségek 
egyszerű belátásához.) 11 pont 

Összpontszám: 400 pont Beküldési ponthatár: 150 pont 


