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Informatika II. (programozás) kategória megoldása 
 
Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy az egységes értékelés érdekében az alábbi eljárást alkalmazzák: 
1. Az értékelő gépen hozzák létre a \NT2 könyvtárat. 
2. Másolják be a \NT2 könyvtárba az NT2.EXE állományt, amely jelszóval védett önkibontós ARJ állomány (a 

tesztadatokat és az értékelő programot tartalmazza), és indítsák el az NT2.EXE -g<jelszó> paranccsal (a 
jelszót a <> jelek nélkül kell beírni). A NT2.EXE állományt és a jelszót mindenkihez időben eljuttatjuk. 

3. Minden versenyző számára hozzanak létre egy külön könyvtárat, és ezekbe másolják be, majd fordítsák le a 
versenyzők programjait (a feladatleírásban szereplő néven). 

4. Egy versenyző értékelése: 
A. Az aktuális könyvtár legyen a versenyző könyvtára. 
B. Adják ki a \NT2\T3 parancsot, amely lefuttatja a versenyző programjait minden tesztesetre. Ha a végrehajtás 

megszakad, vagy meg kell szakítani, mert letelt a 60 másodperc, akkor ismét a T3 parancsot kell kiadni, 
mindaddig, amíg az „ÉRTÉKELÉS BEFEJEZŐDŐTT” üzenet meg nem jelenik a képernyőn. (A futtató 
tudja, hogy honnan kell folytatnia.). Ezt követően automatikusan elindul a megoldásokat értékelő program, 
amely összesítést készít a versenyző könyvtárában EREDMENY.TXT néven, és az eredményt a képernyőre 
is kiírja. 

1. feladat: Kiállítás (15 pont) 
Egy kiállítás három napon keresztül folyamatosan nyitva tart éjjel-nappal. A látogatóknak 

előre meg kellett venniük a jegyet, mégpedig úgy, hogy meg kellett mondaniuk, hogy mikor 
érkeznek, és mikor távoznak a kiállításról. A kiállítás szervezői így pontosan tudják, hogy mi-
kor nem lesz senki a kiállításon. Azt tervezik, hogy csak azokra az időszakokra biztosítanak 
személyzetet, amikor lesz látogató. 

Készíts programot (KIALLIT.PAS, KIALLIT.C, …), amely kiszámítja azokat az időin-
tervallumokat, amikor személyzetet kell biztosítani! 

A KIALLIT.BE szöveges állomány első sorában a jegyet váltott látogatók N száma 
(1≤N≤20000) van. A következő N sor mindegyikében két egész szám van egy szóközzel el-
választva. Az első szám A, az érkezés ideje, a második B, a távozás ideje (1≤A<B≤4320). 

A KIALLIT.KI állomány első sorába azoknak az időintervallumoknak az M számát kell 
írni, amelyekre a szervezőknek személyzetet kell biztosítani! A további M sor mindegyike 
egy-egy ilyen időintervallumot adjon meg, az intervallum kezdetét és végét. Az intervallu-
moknak nem lehet közös pontja, és az összhosszuk a lehető legkisebb legyen. Ha egy látogató 
az X időpontban érkezik és az Y időpontban távozik, akkor a személyzetnek jelen kell lennie 
mind az X, mind az Y időpontban. Az intervallumokat kezdőpontjuk szerint növekvő sorrend-
ben kell kiírni. 
Példa: 
KIALLIT.BE    KIALLIT.KI 

10     3 
8 10    1 10 
3 8     12 20 
1 7     25 35 
14 20 
13 16 
12 14 
25 35 
27 28 
28 30 

Értékelés: 
Egyetlen intervallum a megoldás 0+1 pont 
A bemenet kezdőpont szerint rendezett, kisméretű  1+1 pont 
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Csatlakozó intervallumok 1+1 pont 
Általános közepes méretű bemenet 1+1 pont 
Közepes véletlen bemenet 1+1 pont 
Nagy rendezett bemenet 1+1 pont 
Nagy véletlen bemenet 1+1 pont 
Nagy véletlen bemenet 1+1 pont 

2. feladat: Futár (15 pont) 
Egy vállalat két telephelye (A és B) között csomagok kézbesítésére két futárt alkalmaz. A 

futárok a távolságot mindig O perc alatt teszik meg. Ha éppen szemben haladnak egymással, 
akkor találkozhatnak. 

Készíts programot (FUTAR.PAS vagy FUTAR.C), amely megadja, hogy a futárok hány-
szor, illetve hányadik kézbesítésükkor találkozhatnak egymással út közben! 

A FUTAR.BE szöveges állomány első sorában az első és a második futár kézbesítéseinek 
száma (1≤N≤1000, 1≤M≤1000), továbbá a távolág megtételéhez szükséges idő (1≤O≤100) 
van, egy-egy szóközzel elválasztva. A következő N sorban az első, az azt követő M sorban 
pedig a második futár kézbesítéseit írtuk le, mindegyiket indulási idő szerint növekvő sorrend-
ben. Minden kézbesítéshez tartozó sor egy betűvel (A vagy B) kezdődik – annak a telephely-
nek az azonosítójával, ahonnan a futárnak el kell indulnia. Ezt követi egy szóközzel elválaszt-
va az indulás ideje (0≤idő≤20000). (Feltesszük, hogy a futár az indulás idejében a megfelelő 
telephelyen van.) 

A FUTAR.BE szöveges állomány első sorába a találkozások K számát kell írni! A követ-
kező K sor mindegyikében két szám legyen egy szóközzel elválasztva: az első és a második 
futár kézbesítésének sorszáma, ami alatt találkozhatnak. 
Példa: (az ábrán a második futár útját szaggatott vonallal jelöltük) 
FUTAR.BE     FUTAR.KI 

4 5 10     2 
A 10     2 2 
A 40     4 5 
B 70 
A 100 
A 15 
B 35 
A 50 
B 75 
B 100 

Értékelés: 
Mindenki egy irányba megy, nincs találkozás 1+0 pont 
Mindenki egy irányba megy, de van, amikor egyszerre indulnak 1+1 pont 
Mennek szembe is, de nincs találkozás 1+0 pont 
Mennek szembe, van, amikor egyszerre indulnak 1+1 pont 
Mennek szembe, az első előbb indulva találkozik a másodikkal 1+1 pont 
Mennek szembe, a második előbb indulva találkozik a elsővel 1+1 pont 
Mindenféle találkozás van 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+2 pont 

A B

Id
õ



 3. oldal 

3. feladat: Konferencia (15 pont) 
Egy konferencián párhuzamosan K szekcióban tarthatnak előadást. Minden szekció L egy-

más utáni előadásból áll. Az előadásokat témák szerint csoportosították, összesen N darab 
témát neveztek meg. Teljesül, hogy K*L=N. 

Készíts programot (KONF.PAS, KONF.C, …), amely úgy osztja a témákat szekciókba, 
hogy minden téma előadásai azonos szekcióban, egymás után legyenek! Tudjuk, hogy bizto-
san létezik megoldás. 

A KONF.BE szöveges állomány első sorában a szekciók száma (1≤K≤5), az egymás utáni 
blokkok száma (1≤L≤10), valamint a témák száma (1≤N≤50) van, egy-egy szóközzel elvá-
lasztva. A következő N sorban az egyes témák neve (pontosan 5 karakteren), s tőle egy szó-
közzel elválasztva a témához tartozó előadások száma van. 

A KONF.KI állományba pontosan K sort kell írni, az i-edik sorba az i-edik szekció téma-
nevei kerüljenek, a beosztás sorrendjében, azaz pontosan L darab 5 karakteres név, egy-egy 
szóközzel elválasztva! 
Példa: 
KONF.BE     KONF.KI 

2 3 4     BBBBB BBBBB AAAAA 
AAAAA 1     CCCCC CCCCC DDDDD 
BBBBB 2 
CCCCC 2 
DDDDD 1 

Értékelés: 
Egyetlen szekció 1 pont 
Minden szekció egyetlen blokkból áll 1 pont 
Minden téma 3 előadást tartalmaz 1 pont 
A témák sorban haladva beoszthatók 1 pont 
A témák sorban haladva, a legelső lehetséges helyre téve, beoszthatók 1 pont 
A témákat rendezni kell, s utána beoszthatók 1 pont 
A témákat rendezni kell, s utána beoszthatók 1 pont 
A témákat rendezni kell, s utána beoszthatók 2 pont 
Visszalépés kell hozzá 3 pont 
Visszalépés kell hozzá 3 pont 

4. feladat: Terület (15 pont) 
Egy négyzet alakú területre egy befestett sokszöget rajzoltunk, amelynek oldalai párhuza-

mosak a képernyő szélével. 
Készíts programot (TERULET.PAS, TERULET.C, …), amely megadja, hogy hány kép-

pontból áll a sokszög! 
A TERULET.BE szöveges állomány első sorában a sokszög sarokpontjainak száma (4≤N 

≤1000) és a terület mérete (1≤M≤200) van, egyetlen szóközzel elválasztva. A következő N 
sor mindegyikében egy-egy pont x- és y-koordinátája van, egy szóközzel elválasztva (1≤x, 
y≤M). A legelső pont a legkisebb x-koordinátájú pont (azok közül is a legkisebb y-koordiná-
tájú), s innen kezdve az óramutató járása szerint soroltuk fel a pontokat. 

A TERULET.KI szöveges állomány egyetlen sorába azon pontok számát kell írni, ame-
lyek a sokszöghöz tartoznak! 
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Példa: (az ábrán X jelöli a sarokpontokat, O a határvonalakat, s szürkére festettük a sokszög-
höz tartozó összes pontot) 
TERULET.BE   TERULET.KI 

10 9   50 
1 1 
1 8 
4 8 
4 7 
3 7 
3 3 
5 3 
5 7 
7 7 
7 1 

Értékelés: 
Négyzet  2 pont 
L-alakú sokszög 2 pont 
U-alakú sokszög 2 pont 
Csak határvonalat tartalmazó terület 2 pont 
O alakú terület (azaz összeér két oldal) 2 pont 
Spirálszerű sokszög 2 pont 
Szabálytalan nagy sokszög 3 pont 

5. feladat: Találka (15 pont) 
Ádám és Éva szeretne találkozni. Éva az E városban, Ádám pedig az A városban van. Vo-

nattal kívánnak utazni, és ismerik a teljes menetrendet. A menetrend N várost tartalmaz, és 
azt, hogy mely városok között van vonatjárat. Minden vonat adott i-edik városból indul és 
adott j-edik városba közlekedik és közben nem áll meg egyetlen közbülső állomáson sem. 
Elhatározták, hogy ha Ádám el tud jutni vonattal Éva városába, akkor csak Ádám fog utazni. 
Ha Ádám nem tud odautazni Évához, de Éva el tud utazni Ádám városába, akkor csak Éva 
fog utazni. Ha egyikük sem tud odamenni a másik városába, akkor keresnek egy olyan harma-
dik várost, ahova mindketten el tudnak utazni. 

Készíts programot (TALALKA.PAS, TALALKA.C, …), amely meghatároz egy találkahe-
lyet, ahol Ádám és Éva találkozat, és meg is ad egy-egy útvonalat Ádám és Éva számára! 

A TALALKA.BE szöveges állomány első sora négy egész számot tartalmaz egy-egy szó-
közzel elválasztva, a városok N számát (1≤N≤200), Éva E tartózkodási helyét, Ádám A tar-
tózkodási helyét (E ≠ A) és a járatok M (1≤M≤3000) számát. A további M sor mindegyike két 
egész számot tartalmaz (egy szóközzel elválasztva), az első szám a járat i indulási, a második 
szám a járat j érkezési állomása (1≤i, j≤N). Az állomány k+1-edik sora az k-adik járat adatát 
tartalmazza. Bármely i és j városra legfeljebb egy járat van i-ből j-be. 

A TALALKA.KI állomány első sorába a 0 0 számpárt kell írni, ha nem tudnak találkozni. 
Az 0 M számpárt kell írni, ha Ádám el tud jutni vonattal Éva városába, és ekkor a második sor 
pontosan M számot tartalmazzon, azon városok sorozatát, amelyen keresztül Ádám eljut Éva 
városába. Ha Ádám nem tud eljutni Éva városába, de Éva el tud jutni Ádám városába, akkor 
az állomány első sora egy K 0 számpárt tartalmazzon. A második sor ekkor pontosan K szá-
mot tartalmazzon, azon városok sorozatát, amelyen keresztül Éva eljut Ádám városába. Ha 
egyikük sem tud odamenni a másik városába, akkor az első sor olyan K M számpárt tartal-
mazzon, hogy Éva K város, Ádám pedig M város érintésével tud eljutni a találkahelyre. Ekkor 

9          
8 X O O X      
7 O  X X X O X   
6 O  O  O  O   
5 O  O  O  O   
4 O  O  O  O   
3 O  X O X  O   
2 O      O   
1 X O O O O O X   
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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a második sor Éva útvonalát, a harmadik pedig Ádám útvonalát tartalmazza. Az útvonalakba 
beleszámít Éva és Ádám kiindulási tartózkodási helye is. 
Példa: 
TALALKA.BE   TALALKA.KI 

10 2 3 12   5 3 
2 1    2 1 6 8 7 
1 6    3 5 7 
7 6 
6 8 
8 7 
7 9 
9 4 
5 7 
10 5 
3 5 
3 4 
4 5 

Értékelés: 
Nem tudnak találkozni 1 pont 
Ádám utazik Évához  2 pont 
Éva utazik Ádámhoz 2 pont 
Körmentes a gráf 2 pont 
Közepes véletlen bemenet, mindketten utaznak 2 pont 
Nagy bemenet, mindketten utaznak 2 pont 
Nagy véletlen bemenet, mindketten utaznak 2 pont 
Nagy véletlen bemenet, mindketten utaznak 2 pont 

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont az 1. fordulóból 
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