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INFORMATIKA II. (PROGRAMOZÁS) KATEGÓRIA 

Javítási-értékelési útmutató 

Munkaidő: 360 perc 

Elérhető pontszám: 300 pont + 100 pont a 2. fordulóból 

1. feladat: Ádám és Éva közül legalább az egyik (40 pont) 

Ádám és Éva megadta, hogy mely időszakokban érnek rá. Az időszakokat (K,V) intervallumokkal 
adjuk meg, ami azt jelenti, hogy az adott személy K és V óra között ér rá – két időszak biztos nem 
ér össze. Értelmezés: Ha 5 órától 7 óráig és 8 órától 9 óráig érek rá, akkor biztos foglalt vagyok 7 
és 8 között. 

Írj programot, amely megadja azon időszakokat, amikor Ádámmal vagy Évával (vagy mindkettő-
jükkel) találkozhatunk! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az utolsó lehetséges időpont értéke szerepel (100≤P≤ 

100 000 000). A második sorban Ádám elérhető időszakai száma van (1≤A≤100 000). A kö-

vetkező A sor tartalmazza Ádám elérhető időszakait (1≤AKi<AVi≤P), időrendben (AKi>AVi-1). 

A következő sorban Éva elérhető időszakai száma van (1≤E≤100 000). Az utolsó E sor tartal-

mazza Éva elérhető időszakait (1≤EKi<EVi≤P), időrendben (EKi>EVi-1). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába azon időszakok K számát kell írni, amelyekben Ádámmal 
vagy Évával (vagy mindkettőjükkel) találkozhatunk! A következő K sorba ezen időszakok kezdete 
és vége kerüljön, időrendben! Két szomszédos időszak nem érhet össze! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

100 

3 

8 10 

12 14 

18 21 

4 

9 13 

15 17 

19 20 

21 22 

3 

8 14 

15 17 

18 22 

Magyarázat: 8 és 10, valamint 12 és 14 között Ádám ér rá, 9 és 13 
között Éva, azaz 8 és 14 között találkozhatunk valamelyikükkel. 14 
és 15 között egyikük sem ér rá, 15-től 17-ig Éva ráér, majd 17-től 
18-ig megint egyikük sem. 18-tól 21-ig Ádám ráér (közben 19-től 
20-ig Éva is), majd 21-től 22-ig Éva, azaz 18-tól 22-ig megint talál-
kozhatunk valamelyikükkel. 
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Korlátok 

Időlimit: 0.4 mp.  

Memórialimit: 32 MB  

Pontozás 

A tesztek 60%-ában P≤100 000. 

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;1;1; 
A második részfeladat pontszámai: 0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1; 
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2. feladat: Befektetés (40 pont) 

Mr. S-nek K bájtdolláros vagyona van. Értékállóan szeretné befektetni pénzét, így ingatlanok után 
néz. Kiszemelt N darabot, amelyek közül néhányat meg szeretne vásárolni. Mindegyiknek 3 para-
métere van: 

 az ára bájtdollárban, 

 az értéke, 

 az éves ingatlanadójának mértéke bájtdollárban. 

Mr. S tudja, hogy nem szabad tovább nyújtózkodnunk, mint amennyire a takarónk ér, így miután 
megvásárolta az ingatlanok egy részét, legalább 1 évig még szeretné, hogy ki tudja fizetni a rájuk 
kirótt ingatlanadót maradék vagyonából. Ugyanakkor amellett, hogy elég bölcs nem épp a legtisz-
tességesebb, jogi kiskapuk sokaságát kihasználva ugyanis sikerült elérnie, hogy az általa birtokolt 
ingatlanok adóinak összege helyett maximumát kelljen befizetnie (azaz ha vásárolt 3 ingatlant me-
lyek adói rendre 10, 20, és 30 bájtdollár akkor nem 10+20+30=60 bájtdollárt hanem csak 30 bájt-
dollárt kell adóznia). 

Írj programot, amely meghatározza, hogy legfeljebb mekkora értékösszegű ingatlancsoportot vásá-
rolhat ezen feltételek mellett! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az ingatlanok száma és Mr. S kezdeti vagyona található 

(1≤N,K≤4000). A következő N sor mindegyikében az i. ingatlan ára (1≤Pi≤K), értéke 

(1≤Vi≤200 000) és adójának mértéke (1≤Ti≤K) van. 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a maximális értékösszeget kell írni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

3 12 

5 3 3 

2 10 10 

4 8 1 

11 

Korlátok 

Időlimit: 0.6 mp.  

Memórialimit: 32 MiB  

Pontozás 

A pontok 12.5%-a jár olyan bemenetekre, amikre N,K≤20. 

A pontok további 25%-a jár olyan bemenetekre, amikre N,K≤200. 

A pontok további 47.5%-a jár olyan bemenetekre, amikre N,K≤2000. 

A pontok maradék 15%-ában nincs egyéb megkötés. 

Értékelés 

22 teszteset; 
1 részfeladat; 
A részfeladat pontszámai: 0;0;2;2;1;2;2;2;2;2;3;3;3;3;3;4;1;1;1;1;1;1;  



Informatika II. kategória Javítási-értékelési útmutató 

OKTV 2020/2021 4 döntő forduló 

3. feladat: Egyirányú egyensúly (50 pont) 

Gránitország kormányának és a Vasbeton Unió központi fejlesztési alapjának a finanszírozásával 
hatalmas útfelújítási program indul. Gránitországnak N városa van. A mérnökök M útszakaszt je-
löltek ki felújításra, minden útszakasz kétirányú és két különböző várost köt össze közvetlenül (más 
város érintése nélkül). 

Hogy ne bénuljon meg a közlekedés, a felújítás során a kijelölt útszakaszok mindegyikét egyirányú-
sítják: ha A és B városok között van kijelölt útszakasz, akkor azon mostantól csak A-ból B-be, vagy 
B-ből A-ba lehet közlekedni. A kijelölt útszakaszok nem feltétlenül alkotnak összefüggő úthálóza-
tot (sem az egyirányúsítás előtt, sem utána). 

Eredetileg az összes útszakaszon nagyjából egyenletes volt a kétirányú forgalom, ezért az egyirá-
nyúsítás következtében egy tetszőleges A város terhelése az A-ból induló, illetve az A-ba érkező egy-
irányú útszakaszok számának abszolút különbsége.  

Írj programot, amely olyan egyirányúsítást ad meg a kijelölt útszakaszok ismeretében, hogy a vá-
rosok terheléseinek összege minimális legyen! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a városok száma (2≤N≤20 000) és a felújítandó útsza-

kaszok száma (1≤M≤50 000) található. A következő M sorban egy-egy kijelölt útszakasz két vég-

pontján levő város sorszáma található (1≤ai≠bi≤N). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába az összterhelés lehetséges legkisebb értékét kell írni! A 

második sorba M darab, szóközökkel elválasztott „->” vagy „<-” jel kerüljön: az i. jel „->”, 

ha az i. útszakaszt ai-ből bi felé egyirányúsítjuk, vagy „<-”, ha bi-ből ai-be! Több jó megoldás 
esetén bármelyik megadható. 

Példa 

Bemenet Kimenet 

10 9 

1 3 

2 4 

4 3 

4 3 

1 2 

6 7 

7 8 

9 7 

10 7 

6 

<- -> <- -> -> -> <- <- <- 

A példában szereplő egyirányúsítás: 

Korlátok 

Időlimit: 0.4 mp.  

Memórialimit: 32 MB  

Pontozás 

A pontok 40%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N,M≤1000. 
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Értékelés 

22 teszteset; 
1 részfeladat; 
A részfeladat pontszámai: 0;0;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;3;3;3;3;3;3;3;3;3;3;  
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4. feladat: Elfogás (50 pont) 

A rendőrség egy veszélyes bűnözőt keres. A bűnöző menekül és minden nap másik városba megy. 
A rendőrség tudja, hogy az U városból indult és eljutott a V városba is. Azt nem tudja, hogy onnan 
tovább ment-e, és ha igen, akkor hova. 

Készíts programot, amely meghatározza azokat a városokat, amelyekben most tartózkodhat a bű-
nöző! 

Bemenet  

A standard bemenet első sora a városok számát (1N20 000), a városok közötti közvetlen 

útszakaszok számát (1M100 000), valamint az U és a V város sorszámát (1U≠VN) tartal-

mazza. A következő M sor mindegyike két város sorszámát tartalmazza (1Ai≠BiN), amelyek 
között van mindkét irányban járható közvetlen útszakasz. Az úthálózatra teljesül, hogy az U város-
ból bármely másikba el lehet jutni. 

Kimenet  

A standard kimenet első és egyetlen sorába azon városok számát kell írni, ahol most tartóz-

kodhat a bűnöző! A második sor tartalmazza ezen városok sorszámait tetszőleges sorrendben! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

12 15 1 6 

1 2 

3 1 

1 10 

10 12 

12 1 

2 4 

9 2 

4 9 

4 11 

2 5 

5 7 

5 6 

1 7 

2 8 

6 8 

8 

2 4 5 6 7 8 9 11 

 

Korlátok 

Időlimit: 0.4 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤100.  

A pontok további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤1000.  
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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;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2; 
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5. feladat: Sivatag (40 pont) 

Kockavilág sivataga egy NxM mezőből álló téglalap alakú terület, bal alsó sarka x- és y-koordinátája 
1, jobb felső sarka x-koordinátája N, y-koordinátája pedig M. Az eső mindig egy téglalap alakú 
felhőből esik, ilyenkor a sivatagban egy téglalap alakú terület minden mezőjére egy egység víz esik. 
A telepesek előre tudják, hogy milyen téglalapokon történik majd esőzés. Egy K oldalhosszúságú 
négyzet alakú vízgyűjtőjük van, amit úgy szeretnének elhelyezni, hogy összesen a lehető legtöbb 
esővizet gyűjtse össze. 

Készíts programot, amely megadja, hogy hova tegyék a vízgyűjtő négyzetet, hogy a lehető legtöbb 
vizet gyűjtse össze! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a sivatag két oldalának hossza (1≤N,M≤500), a vízgyűjtő 

négyzet oldalhossza (1≤K≤min(N,M)), valamint az esőzések száma található (1≤E≤100 000). 
A következő E sor mindegyikében egy-egy esőzés téglalap alakú területének leírása, a bal alsó sarok 

x és y koordinátája, valamint a jobb felső sarok x és y koordinátája van (1≤BAx≤JFx≤N, 

1≤BAy≤JFy≤M). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a maximálisan összegyűjthető víz mennyiségét kell írni! A 
második sorba a vízgyűjtő négyzet bal alsó sarkának X Y pozícióját kell írni! Több megoldás esetén 
bármelyik megadható. 

Példa 

Bemenet Kimenet 

5 6 3 4 

2 2 3 4 

1 1 2 4 

2 3 2 3 

5 5 5 6 

A négy eső területe: 

  

  

13 

1 2 

Magyarázat: a vízgyűjtő jobb felső sarka a (3,4) 
pont, ez tartalmazza az első eső teljes területét 
(6 egység víz), a második eső 8 egységéből az 
első sor 2 mezőjét nem (ez is 6 egység), valamint 
a teljes harmadik esőt (1 egység). 

A vízgyűjtő terület: 

 

Korlátok 

Időlimit: 0.4 mp.  

Memórialimit: 32 MiB  

Pontozás 

A pontok 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol K≤10 és E≤100. 

A pontok további 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol E≤100. 

1 2 1

1 3 1

1 2 1
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Értékelés 

24 teszteset; 
1 részfeladat; 
A részfeladat pontszámai: 0;0;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;1;1;2;2;2;2;2;2; 
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6. feladat: Szállítás (40 pont) 

Egy vállalat N városban lévő telephelyén folytat termelést. A heti termelést kamionokkal szállítja a 
központi raktárba. Korlátozások miatt minden városból (kivéve a központi raktárat) pontosan egy 
másik városba mehet közvetlenül szállítást végző kamion. A vállalat csak K kamiont tud alkalmazni, 
mindegyik az indulási helyétől végig megy a központi raktárig. Minden kamion kapacitása akkora, 
hogy biztosan fel tudja venni az útja során érintett városokban termelt termékeket. 

Készíts programot, amely megadja, hogy K kamion alkalmazásával maximum hány városból tudják 
elszállítani a termékeket a központi raktárba! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a városok száma (1≤N≤20 000) és a kamionok száma 

(1≤K≤N) van. A központi raktár sorszáma 1. A második sor i. száma annak a városnak a sorszáma, 

amelybe kamion közvetlenül mehet az i. városból (A1=0, 1≤Ai≤N). A sorban az első szám 0, ami 
azt jelenti, hogy onnan nem mehet sehova kamion. 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába azon városok maximális számát kell írni, ahonnan elszállít-
ható az ott termelt termék K kamion alkalmazásával! A második sor pontosan K város sorszámát 
tartalmazza, ahonnan a kamionokat indítani fogják! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa 

Bemenet Kimenet 

12 3 

0 1 1 1 2 2 3 4 4 4 7 7 

7 

5 11 8 

 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol K=1. 

A pontok további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤1000. 
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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: Ügyelet (40 pont) 

Egy nagyszabású rendezvényre ügyeletet vállalók jelentkezését várják. A rendezvény folyamatosan 
M percig tart. Összesen N jelentkező adta be jelentkezését. Mindegyik megadta, hogy mettől-med-
dig vállalna ügyeletet. 

Készíts programot, amely kiszámítja, hogy legkevesebb hány jelentkezőt kell kiválasztani, hogy 
hogy bármely percben legalább két ügyeletes legyen jelen! 

Bemenet  

A standard bemenet első sora a napok számát (1M100 000), és a jelentkezettek számát 

(1N10 000) tartalmazza. A következő N sor mindegyike egy jelentkező első és utolsó percét 

tartalmazza (1AiBiM), ami azt jelenti, hogy az i. jelentkező az Ai. perctől a Bi. percig vállal 

ügyeletet (beleértve az Ai. és a Bi. percet is). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a legkevesebb jelentkező K számát kell írni, amennyit ki kell 
választani, hogy minden napon legyen legalább két ügyeletes! Ha nincs megoldás, akkor az egyetlen 

0 számot kell kiírni! Ha van megoldás, akkor a második sor a kiválasztott K jelentkező sorszámát 
tartalmazza, tetszőleges sorrendben! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa 

Bemenet Kimenet 

6 7 

2 3 

3 4 

4 6 

3 6 

1 4 

1 2 

3 5 

4 

5 6 4 3 

Például így lehetnek ügyeletesek az egyes per-
cekben: 

5 5 5 5 3 3 

6 6 4 4 4 4 
 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

Pontozás 

A pontok 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤100 és M≤100. 

A pontok további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol N≤1000 és M≤1000. 

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;0;1;1;1;2;2;2;2;2; 


