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Oktatási  Hivata l  

 
A 2007/2008 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló feladatainak megoldása 
 

II. (programozás) kategória 
 
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: Tagok (15 pont) 
Egy titkos társaságban egyetlen főnök van. A társaság minden tagjának maximum K köz-

vetlen beosztottja lehet, de ezek nem egyenrangúak, fontos az is, hogy egy beosztott a közvet-
len főnökének hányadik közvetlen beosztottja. A tagokat a sorszámukkal azonosítjuk. Egy új 
tag jelentkezik a társaságba, akit be kell osztani valakinek a közvetlen beosztottjaként. 

Készíts programot (TAGOK.PAS, TAGOK.C, ...), amely megadja, hogy az új tag hányfé-
le helyre kerülhet: 
A. a társaság főnökének közvetlen beosztottjaként; 
B. olyan tagként, akinek főnöke (nem feltétlenül közvetlen) lesz a társaság főnökének I-edik 
közvetlen beosztottja! 

A TAGOK.BE szöveges állomány első sorában a tagok N száma (1≤N≤10000) és a 
közvetlen beosztottak maximális K száma (1≤K≤100) van. A következő N-1 sorban egy-egy 
tag leírása található: a sorszáma, a közvetlen főnöke sorszáma, valamint az, hogy a közvetlen 
főnökének hányadik beosztottja; egy-egy szóközzel elválasztva. A társaság főnöke az 1-es 
sorszámú, neki nincs leírása, mert nem beosztottja senkinek. 

A TAGOK.KI szöveges állományba két sort kell írni, a két kérdésre adott választ! Mivel a 
társaság főnökének is K közvetlen beosztottja lehet, ezért a második kérdésre K darab egész 
szám a válasz. 
Példa:  
TAGOK.BE  TAGOK.KI 

6 3   1 
2 1 1  11 0 3 
4 2 1 
5 4 1 
6 4 3 
3 1 3 
7 4 2 
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Értékelés: 
Csak fő főnök van (K,0,0) 1 pont 
Van egy első közvetlen beosztott, K=3 (2, 3 0 0) 1 pont 
Van egy utolsó közvetlen beosztott, K=3 (2, 0 0 3) 1 pont 
Van K közvetlen beosztott, K=4 (0, 4 4 4) 1 pont 
Teljes 4 magasságú fa, K=2 (0,4 4) 1+1 pont 
Ágak 3 magasságban, K=3 (0,5 5 5) 1+1+1 pont 
Véletlen közepes teszt 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 0+2 pont 
Véletlen nagy teszt 0+2 pont 

2. feladat: Város (15 pont) 
Egy konvex sokszög alakú országban N város található. Az országot háromszög alakú me-

gyékre osztják, ahol a háromszögek csúcsaiban vannak a városok. 
Készíts programot (VAROS.PAS, VAROS.C, ...), amely megadja, hogy hány város van 

az ország határán; illetve minden városra megadja, hogy hány másik várossal szomszédos 
(azaz közös háromszögben van),! 

A VAROS.BE szöveges állomány első sorában a városok N száma (3≤N≤1000) és a há-
romszögek M száma (1≤M≤10000) van, egy szóközzel elválasztva. A városokat 1 és N közöt-
ti sorszámukkal azonosítjuk. A következő M sorban egy-egy háromszög három csúcsán levő 
város sorszáma van, egy-egy szóközzel elválasztva 

A VAROS.KI szöveges állomány első sorába az országhatáron levő városok számát kell 
kiírni! A második sorba N számot kell írni, az i-edik szám 
az i-edik város szomszédjainak száma legyen! 
Példa:  
VAROS.BE   VAROS.KI 

7 7    5  
1 6 7   4 3 3 5 4 4 3 
6 7 5 
4 6 5 
4 6 1 
1 4 2 
2 3 4 
3 4 5 

Értékelés: 
A: külső pont, ha van olyan szomszédja, ami csak egyszer 
szomszéd 

B: háromszögek száma, ha belső pont, ennél eggyel több, ha 
külső (azaz a konvex burkon levő) pont. 

Egyetlen háromszög (3, 2 2 2) 1+1 pont 
Négyzet sarkai és a középpontja (4, 4 3 3 3 3) 1+1 pont 
Négyzet belsejében négyzet (4,???) 1+1 pont 
Hatszög az egy pontból kiinduló összes átlójával (6, 5 2 3 3 3 2) 1+1 pont 
Közepes véletlen teszt 1+1 pont 
Közepes véletlen teszt 1+1 pont 
Nagy véletlen teszt 1+2 pont 
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3. feladat: Konténer (15 pont) 
Egy raktárban egyetlen sorban egymás mellett van N darab kocka alakú konténer. Minde-

gyik konténer egy konténerhelyet foglal el a méretétől függetlenül. A raktár teljesen tele van 
és a raktárosnak helyet kell biztosítani újonnan érkező konténerek számára. Helyet csak úgy 
tud biztosítani, ha konténereket egymásra rak. A raktár biztonsági előírása szerint konténer 
csak nálánál nagyobb méretű konténerre rakható rá, de ennek betartásával akárhány konténer 
rakható egymásra. A raktáros dolgát nehezíti, hogy az átpakolást olyan robottal végezheti, 
amely bármely konténert fel tud venni, de csak balról jobbra haladva tud szállítani.  

Készíts programot (KONTENER.PAS, KONTENER.C, ...), amely kiszámítja, hogy legjobb 
esetben hány konténerhely szabadítható fel konténerek egymásra rakásával! 

A KONTENER.BE szöveges állomány első sorában két egész szám van, a konténerek N 
száma (1≤N≤10000) és a legnagyobb K konténer méret (1≤K≤1000). A második sor pontosan 
N egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel elválasztva, a konténerek méretét balról jobbra 
haladó sorrendben. 

A KONTENER.KI szöveges állomány első és egyetlen sorába a felszabadítható konténer-
helyek maximálás számát kell írni! 
Példa:  
KONTENER.BE      KONTENER.KI 

10 20      5 
12 2 13 12 20 6 10 4 5 2 

Értékelés: 
Monoton növekvő sorozat 1 pont 
Monoton csökkenő sorozat  1 pont 
Két monoton növekvő fésűs egyesítése 1 pont 
K=3  1 pont 
Véletlen kisméretű permutáció 1 pont 
Véletlen közepes méretű permutáció 2 pont 
Véletlen nagyméretű permutáció 2 pont 
Sok azonos elem van 2 pont 
Véletlen nagy teszt 2 pont 
Véletlen nagy teszt 2 pont 

4. feladat: Pakolás (15 pont) 
Kamionnal kell elszállítani tárgyakat. Ismerjük a kamion kapacitását, tehát azt a súlyt, 

amelynél több nem rakható a kamionra, és ismerjük az elszállítandó tárgyak súlyát. Az a cél, 
hogy a kamiont úgy pakoljuk meg tárgyakkal, hogy az összsúly a lehető legnagyobb legyen. 

Készíts programot (PAKOL.PAS, PAKOL.C, ...), amely kiszámítja, hogy mekkora az a 
legnagyobb összsúly, amit a kamionnal elszállíthatunk! A program adja meg, hogy mely tár-
gyak kamionra rakásával érhető ez el. 

A PAKOL.BE szöveges állomány első sorában két egész szám van, a tárgyak N száma 
(1≤N≤100) és a kamion K kapacitása (1≤K≤600). A második sor pontosan N pozitív egész 
számot tartalmaz egy-egy szóközzel elválasztva. Az I-edik szám az I-edik tárgy súlya, ami 
nem nagyobb, mint a kamion K kapacitása. 

A PAKOL.KI szöveges állomány első sorába a kamionnal elszállítható legnagyobb S 
összsúlyt kell írni! A második sorba az S összsúlyt adó pakolásban szereplő tárgyak M számát 
kell írni! A harmadik sorba a kamionra pakolt M tárgy sorszámát kell írni tetszőleges sorrend-
ben, egy-egy szóközzel elválasztva! Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
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Példa: 
PAKOL.BE    PAKOL.KI 
6 20    19 
18 12 4 7 10 5  3 
     3 6 5 
Értékelés: 
Mohó stratégiával megoldható 1+0 pont 
Visszalépéses kereséssel megoldható  1+1 pont 
Teljesen telepakolható a kamion 1+1 pont 
K=10  1+1 pont 
Véletlen kisméretű bemenet 1+1 pont 
Véletlen közepes méretű bement 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+1 pont 

5. feladat: Kimérés (15 pont) 
Egy gazda három tejeskannában gyűjti össze a napi tejet, amit három boltba szállít. Mind-

egyik boltba ugyanannyi liter tejet szállít, ezért átöntögetésekkel el kell érnie, hogy mindhá-
rom kannában ugyanannyi tej legyen. Az áttöltögetések elvégzéséhez van két mérőpohara, az 
egyik A literes, a másik B literes. Tehát egy lépésben a gazda egyik kannából egy másik kan-
nába tud áttölteni vagy A, vagy B liter tejet. 

Készíts programot (KIMER.PAS, KIMER.C, ...), amely kiszámítja, hogy legkevesebb 
hány áttöltést kell elvégezni, hogy mindhárom kannában ugyanannyi tej legyen! A program 
azt is adja meg, hogy áttöltések milyen sorozatával lehet ezt elérni. 

A KIMER.BE szöveges állomány első sora három egész számot tartalmaz, a három kan-
nában lévő tej mennyiségét, T1, T2 és T3 (0≤T1,T2,T3≤100), T1+T2+T3 osztható hárommal. 
A második sor két egész számot tartalmaz, a két mérőpohár A és B űrtartalmát (1≤A, B≤100). 

A KIMER.KI szöveges állomány első sorába a legkevesebb áttöltések M számát kell írni, 
amellyel elérhető, hogy mindhárom kannában ugyanannyi tej legyen! A további M sor minde-
gyike egy-egy áttöltést adjon meg három egész számmal: X Y Z, ami azt jelenti, hogy az X 
sorszámú (1≤X≤3) kannából az Y sorszámú (1≤Y≤3) kannába Z (Z= A vagy Z=B) liter tejet 
töltünk át! Ha nincs megoldás, akkor az első és egyetlen sor a -1 számot tartalmazza! Több 
megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa:  
KIMER.BE    KIMER.KI 

7 3 8    3 
2 5     3 1 2 
     1 2 5 
     2 1 2 

Értékelés: 
Mohó stratégiával megoldható 1+0 pont 
Nincs megoldás  1+0 pont 
Kevés áttöltés kell  1+1 pont 
Sok áttöltés kell 1+1 pont 
Véletlen kisméretű bemenet 1+1 pont 
Véletlen közepes méretű bement 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+2 pont 
Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont az 1. fordulóból 


