
 1. oldal 

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\T2 parancsot, amely lefuttatja a versenyző programjait minden tesztesetre. Ha a végrehajtás 

megszakad, vagy meg kell szakítani, mert letelt a 60 másodperc, akkor ismét a T2 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: Jegyek (14 pont) 
Egy osztályban N tanuló van (1≤N≤50). Dolgozatíráskor a tanulókat 0 és M pont között 

pontozzák (2*N≤M≤1000). Lelkileg nem szerencsés, amikor valaki úgy érzi, hogy nagyon kö-
zel volt egy osztályzathoz, csak néhány ponton múlt, hogy nem érte azt el. Emiatt azt találták 
ki, hogy úgy határoznak meg ponthatárokat az egyes jegyekhez, hogy a ponthatáron ne legyen 
egyetlen diák sem, valamint a diákok minél messzebb legyenek ennek elérésétől, de azért 
mindenféle osztályzatot kiadhassanak. 

Készíts programot (JEGYEK.PAS, JEGYEK.C, ...), amely megadja a ponthatárokat!  
A JEGYEK.BE szöveges állomány első sorában a tanulók N száma és a maximálisan elér-

hető M pontszám van egy szóközzel elválasztva. A következő N sorban egy-egy tanuló pont-
száma található. 

A JEGYEK.KI szöveges állomány öt sorába az egyes osztályzatok pontszámhatárát kell 
írni, az első sorba az egyes felső határát (az alsó határ 0 pont), a másodikba a kettesét, és így 
tovább. (Az 5-ös felső határa biztosan M pont.) Ha több megoldás is lenne, elég az egyiket 
kiírni. Ha a fenti feltételekkel nincs megoldás – a pontok alapján nem lehet ötféle osztályzatot 
adni (pl. csak 1 tanuló írt dolgozatot), akkor a JEGYEK.KI állományba egyetlen, 0-t tartal-
mazó sort kell kiírni. 
Példa: (a példa ellenőrzése miatt a bemenetben a pontszámok növekvő sorrendben vannak, a 
verseny tesztelésekor azonban tetszőleges sorrendben lehetnek!!!) 
JEGYEK.BE  JEGYEK.KI 

10 100  15 
8   36 
9   47 
16   79 
18   100 
23 
37 
48 
54 
60 
80 

Értékelés: 
Pontosan ötféle pontszám van 2 pont 
Többféle pontszám van 2 pont 
Van 0 pontos  2 pont 

 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

motyovszkigy
A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának értékelési-javítási útmutatójaINFORMATIKÁBÓL II. (programozás) kategória



 2. oldal 

Van 100 pontos 2 pont 
Mindenki ugyanazt a pontot kapta 2 pont 
Különböző pontot kaptak, de nincs közte kihagyott pont 2 pont 
Véletlen nagy teszt 2 pont 

2. feladat: Szövegkereső (16 pont) 
Szövegek keresésekor megengedhető, hogy a keresőszóba a normál karakterek mellett ?, 

valamint * karaktert is tegyünk. A ? azt jelenti, hogy azon a pozíción tetszőleges karakter áll-
hat, a * pedig tetszőleges számú karaktert helyettesíthet. 

Készíts programot (KERES.PAS, KERES.C, ...), amely kettő, legfeljebb egy * karaktert 
tartalmazó keresőszóról eldönti, hogy van-e olyan szó, amelyet mindkettővel megtalálhatunk, 
és ha van, akkor meg is ad egy ilyet! 

A KERES.BE szöveges állomány első sorában az első, a másodikban pedig a második ke-
resőszó van. 

A KERES.KI szöveges állomány első sorába egy olyan, legfeljebb 200 karaktert tartal-
mazó szót kell írni, ami mindkét keresőszónak megfelel. Ha nincs ilyen szó, akkor a NEM 
szót kell kiírni. 
Példa:  
KERES.BE   KERES.KI 

Alm*a   Almafa 
A?ma*fa 

Értékelés: 
Alma, körte → NEM 1 pont 
Alma, Almafa → NEM 1 pont 
Alma, Alma → Alma 1 pont 
Al?a, A?ma → Alma 1 pont 
Al*, *ma → Alma (Al…ma) 1 pont 
Al?a, Al?a → Alma 1 pont 
Alm*, Al??* → Alma 2 pont 
Al*a, *lm? → Alma 2 pont 
*, Alma → Alma 1 pont 
A*a, Alm*a → Alma 1 pont 
A?m*a, ?*?a → A.m.a (vagy A.ma) 2 pont 
a?c*z?u?x?, ?b??v?d*?y → abc.v.dz.u.xy 2 pont 

3. feladat: Rendezvény (15 pont) 
Egy kultúrháznak két nagy előadóterme van, A és B. Egy napon sok előadást szeretnének 

tartani a két teremben. Az igazgató begyűjtötte az igényeket, azt, hogy ki mettől-meddig akar 
előadást tartani. Természetesen egy teremben egyszerre csak egy előadás tartható. Ha egy 
előadás az T időpontban ér véget, akkor a következő előadás legkorábban a T+1 időpontban 
kezdődhet. 

Készíts programot (RENDEZ.PAS, RENDEZ.C, ...), amely kiszámítja a legtöbb előadás 
számát, amelyek megtarthatók a két teremben! A programod adjon is meg egy beosztást a két 
teremre, amellyel elérhető, hogy a lehető legtöbb előadás legyen megtartva! 



 3. oldal 

A RENDEZ.BE szöveges állomány első sorában az igényelt előadások N száma van 
(1≤N≤1000). A további N sor mindegyike két egész számot tartalmaz (egy szóközzel elvá-
lasztva), egy igényelt előadás K kezdő időpontja és B befejezési időpontja (1≤K<B≤720). Az 
előadásokat a sorszámukkal azonosítjuk, az állomány i+1-edik sorában van az i-edik előadás 
adata. 

A RENDEZ.KI szöveges állomány első sorába két egész számot kell írni (egy szóközzel 
elválasztva)! Az első szám az A terembe beosztott előadások U száma, a második pedig a B 
terembe beosztott előadások V száma legyen! A második sor azon előadások sorszámát tartal-
mazza (egy-egy szóközzel elválasztva), amelyeket ebben a sorrendben az A teremben tarta-
nak! A harmadik sor azon előadások sorszámát tartalmazza (egy-egy szóközzel elválasztva), 
amelyeket ebben a sorrendben az B teremben tartanak! Több megoldás esetén bármelyik meg-
adható. 
Példa:  
RENDEZ.BE  RENDEZ.KI 

10   3 4  
3 8   5 8 6 
9 20  4 9 10 7 
13 25 
2 5 
2 4 
13 22 
22 30 
6 10 
7 9 
10 20 

Értékelés: 
Mind beosztható egy terembe 1+0 pont 
Mind beosztható két terembe 1+1 pont 
Egy kivételével mind beosztható 1+1 pont 
Sok átfedő intervallum 1+1 pont 
Véletlen kis bemenet 1+1 pont 
Véletlen közepes bemenet 1+1 pont 
Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 
Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 

4. feladat: Hálózat (15 pont) 
Egy számítógépes hálózat csomópontokból és bizonyos csomópont-párokat összekötő 

egyirányú adatátvitelt biztosító közvetlen vonalakból épül fel. Adott A csomópontból egy 
másik B csomópontba lehet adatot továbbítani, ha van olyan A=p1, p2, …, pk=B csomópont-
sorozat, hogy minden i-re (i=1,…,k-1) pi –ből van közvetlen vonal pi+1 –be. 

Készíts programot (HALOZAT.PAS, HALOZAT.C, ...), amely kiszámítja, hogy melyek 
azok a Q csomópontok, amelyekbe lehet adatot továbbítani adott K csomópontból, de Q-ból 
nem lehet adatot továbbítani K-ba! 

A HALOZAT.BE szöveges állomány első sorában három egész szám van, a csomópontok 
N (2≤N≤150). száma, és a közvetlen vonalak M száma és a kijelölt K csomópont. A 
csomópontokat az 1,…, N számokkal azonosítjuk. A további M sor mindegyike egy U V 
(1≤U, V≤N) számpárt tartalmaz, ami azt jelenti, hogy az U csomópontból közvetlen vonalon 
lehet adatot továbbítani a V csomópontba. 



 4. oldal 

A HALOZAT.KI szöveges állomány első sorába azon Q csomópontok számát kell írni, 
amelyekbe lehet adatot továbbítani a K csomópontból, de Q-ból nem lehet adatot továbbítani 
K-ba! A második sor tartalmazza ezeket a csomópontokat tetszőleges sorrendben, egy-egy 
szóközzel elválasztva! 
Példa: 
HALOZAT.BE    HALOZAT.KI 

10 15 5    6 
4 5     1 7 3 8 9 10 
2 4 
4 1 
5 2 
5 6 
6 5  
6 2 
6 7 
1 3 
3 9 
1 9 
7 8 
8 9 
9 10 
8 10 

Értékelés: 
Nincs megoldás 1+0 pont 
K kivételével mind megoldás  1+1 pont 
Körmentes a gráf  1+1 pont 
Van K-ból nem elérhető is 1+1 pont 
Véletlen kis bemenet 1+1 pont 
Véletlen közepes bemenet 1+1 pont 
Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 
Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 

5. feladat: Játék (15 pont) 
Tekintsük azt az egyszemélyes játékot, amelyet egy N sorból és M oszlopból álló négyzet-

rácsos táblán lehet játszani! A tábla véletlenszerűen kiválasztott mezőin gyöngyöket helyez-
nek el. A táblán lehetnek csapda mezők, amelyekre nem lehet lépni. A játék célja az, hogy a 
játékos egy bábut mozgatva a tábla mezőin a lehető legtöbb gyöngyöt gyűjtse be. A játéksza-
bály a következő: 

• Kezdetben a bábu a tábla (1,1) koordinátájú bal felső sarkában áll. 
• Egy lépésben a bábut csak szomszédos mezőre lehet mozgatni, vagy jobbra, vagy lefelé. 
• Csapda mezőre nem lehet lépni. 
• A játék akkor ér véget, ha a bábu a tábla (N,M) koordinátájú jobb alsó mezőjére, a cél-

mezőre kerül. 
• A játékban szerzett pontszám azokon a mezőkön található gyöngyök számának összege, 

amelyekre a bábuval lépett a versenyző. Az (1, 1) nem csapdamező és az ott lévő gyön-
gyök is a játékosé lesznek. 
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 5. oldal 

Készíts programot (JATEK.PAS, JATEK.C, ...), amely kiszámít egy olyan játékmenetet, 
amely a legtöbb pontot eredményezi! 

A JATEK.BE szöveges állomány első sora a tábla sorainak N, és oszlopainak M számát 
tartalmazza (1≤N, M≤150), egy szóközzel elválasztva. Az állomány következő N sora a kez-
deti játékállást tartalmazza. Minden sorban pontosan M pozitív egész szám van (egy-egy szó-
közzel elválasztva). Ha j-edik szám -1, akkor ott csapda mező van, egyébként azt adja meg, 
hogy az adott sorban a j-edik mezőn hány gyöngy van. Minden szám értéke nem nagyobb, 
mint 500. 

A JATEK.KI szöveges állomány első sorába a szabályos játékkal elérhető legnagyobb 
pontszám értékét kell írni! Ha a célmező nem érhető el, akkor az első és egyetlen sorba a -1 
értéket kell írni! Ha el lehet jutni a célmezőre, akkor a második sor pontosan N + M − 2 ka-
raktert tartalmazzon, egy olyan szabályos lépéssorozatot, amellyel elérhető a maximális pont-
szám! A jobbra lépés jele a 'J', a lefelé lépés jele az 'L' karakter. A karakterek között nem 
lehet szóköz, és az utolsó karakter után nem lehet szóköz! Több megoldás esetén bármelyik 
megadható. 
Példa: (a bemeneti állományban vastagon szedve jelöljük a megoldás szerinti utat) 
JATEK.BE   JATEK.KI 

5 6    17 
1 2 3 4 0 1   JJLLLLJJJ 
2 -1 2 1 -1 3 
-1 0 6 0 0 0 
4 1 0 -1 1 -1 
0 0 1 2 0 0 
Értékelés: 
Nem lehet eljutni a célmezőre  1+0 pont 
Nincs csapdamező 1+1 pont 
Kevés csapdamező van  1+1 pont 
Sok csapdamező van 1+1 pont 
Véletlen kis bemenet 1+1 pont 
Véletlen közepes bemenet 1+1 pont 
Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 
Véletlen nagy bemenet 1+1 pont 

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




