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A 2008/2009 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő fordulójának feladatai 

 

II. (programozás) kategória 
 

Kedves Versenyző! A megoldások értékelésénél csak a programok futási eredményeit 
vesszük tekintetbe. Ezért igen fontos a specifikáció pontos betartása. Ha például a feladat 
szövege adatok valamilyen állományból történő beolvasását írja elő, és a program ezt nem tel-
jesíti, akkor a feladatra nem adunk pontot (akkor sem, ha egyébként tökéletes lenne a megol-
dás); az objektív értékelés érdekében ugyanis a pontozóknak a programszövegekben egyetlen 
karaktert sem szabad javítaniuk, s az előre megadott javítási útmutatótól semmiben nem tér-
hetnek el.  
A programokat csak a feladatkiírásban leírt szabályoknak megfelelő adatokkal próbáljuk ki, 
emiatt nem kell ellenőrizni, hogy a bemenő adatok helyesek-e, illetve a szükséges állományok 
léteznek-e (sőt ezért plusz pont sem jár). A programod nem írhat semmit a képernyőre és 
nem olvashat semmit a billentyűzetről! Ha a programnak valamilyen állományra van szük-
sége, akkor azt mindig az aktuális könyvtárba kell rakni. Az állományok neve minden esetben 
rögzített. A programod akkor értékeljük, ha 5 másodpercen belül eredményt ad. 
1. feladat: Sejtek (15 pont) 

Biológusok különleges sejttenyészetet vizsgálnak. A kísérlet során N sejt keletkezett. 
Minden sejtre feljegyezték azt az időpontot, amikor keletkezett, és azt, amikor elpusztult. Meg 
akarják határozni azt a legszűkebb [E,U] időintervallumot, melyre teljesül, hogy létezett leg-
alább K sejt, amelyek keletkezési ideje nagyobb, vagy egyenlő, mint E, és elpusztulási ideje 
kisebb, vagy egyenlő, mint U. 

Készíts programot (SEJTEK.PAS, SEJTEK.C, …), amely megoldja a problémát! 
A SEJTEK.BE szöveges állomány első sorában három egész szám van, a kérdéses élő sej-

tek K 1≤K≤N) száma, a kísérlet M (1≤M≤30000) időtartama, és a sejtek N (1≤N≤50000) 
száma. A következő N sor mindegyikében egy sejt keletkezésének e, és elpusztulásának p ide-
je van (1≤e≤p≤M).  

A SEJTEK.KI szöveges állomány első és egyetlen sorába két egész számot kell írni egy 
szóközzel elválasztva: E,U, amelyre teljesül, hogy U-E a legkisebb olyan érték, hogy létezik 
legalább K sejt, amelyek keletkezési ideje ≥E és elpusztulási ideje ≤U. Ha több ilyen E U pár 
létezne, akkor azt kell kiírni, amelyikre az E-érték a legkisebb! 
Példa: 
SEJTEK.BE   SEJTEK.KI 
3 12 7   3 8 
2 8 
5 8 
5 7 
1 4 
3 6 
8 11  
9 11 

2. feladat: Mérőkannák (15 pont) 
Egy gazdának két kannája van, az egyik A literes, a másik pedig B. Szeretne kimérni pon-

tosan L liter vizet. Az alábbi műveleteket lehet végezni a kimérés során: 
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1) Az A-literes kanna teletöltése 
2) A B-literes kanna teletöltése 
3) Az A-literes kanna kiürítése 
4) Az B-literes kanna kiürítése 
5) Áttöltés az A-literesből a B-literesbe (amíg az tele nem lesz, ill. van A-ban) 
6) Áttöltés a B-literesből az A-literesbe (amíg az tele nem lesz, ill. van B-ben) 

Készíts programot (KANNAK.PAS, KANNAK.C, …), amely meghatároz egy legke-
vesebb lépésből álló kimérés, aminek az eredményeként az A-literes kannában L liter lesz! 

A KANNAK.BE szöveges állomány első sora két egész számot tartalmaz, a két kanna űr-
tartalmát: A B (0< A,B<= 200). A második sor a kimérendő L (0< L<= A) mennyiséget tar-
talmazza. 

A KANNAK.KI szöveges állomány első sorába a kimérés lépéseinek minimális M számát 
tartalmazza. A második sor pontosan M egész számot tartalmazzon egy-egy szóközzel elvá-
lasztva, a kimérés lépéseit. Ha nincs megoldás, akkor az első és egyetlen sor a 0 számot tar-
talmazza. Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa: 
KANNAK.BE   KANNAK.KI 
9 4    8 
6    1 5 4 5 4 5 1 5 

3. feladat: Koncert (15 pont) 
Az év koncertjére jegyet lehet igényelni. Minden igénylő pontosan két ülőhelyet jelölhet 

meg igényként.  
Készíts programot (KONCERT.PAS, KONCERT.C, …), amely kiszámítja, hogy legjobb 

esetben hány igény elégíthető ki, és meg is ad megfelelő jegykiosztást! 
A KONCERT.BE szöveges állomány első sorában két egész szám van, az ülőhelyek M  

(1≤M≤30000) száma, és az igények N (1≤N≤60000) száma. Az ülőhelyeket az 1,…,M, az 
igényeket az 1,..,N számokkal azonosítjuk. A további N sor mindegyike egy igényt tartalmaz, 
két egész számot u v, egy szóközzel elválasztva (1≤u≠v≤M). Az állomány i+1-edik sorában 
van az i-edik igény. 

A KINCERT.KI szöveges állomány első sorába a legtöbb kielégíthető igény K számát kell 
írni. A következő K sorba kell kiírni egy megfelelő jegykiosztást. A sorban az első szám egy 
igény sorszáma, a második pedig annak a széknek a sorszáma legyen, amelyet az igénylő kap. 
Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa: 
KONCERT.BE   KONCERT.KI 
10 7   7 
1 2    1 1 
2 3    2 2 
3 4    3 3 
5 6    7 4 
6 7    4 5 
3 7    5 6 
1 4    6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 2 3 4 5

7 6
 

4. feladat: Ügynökök (15 pont) 
Egy kémszervezetben mindenkinek több beosztottja lehet, s mindenkinek ismerjük a köz-

vetlen felettesét. A tagokat 1-től N-ig sorszámozzuk. Egyetlen tagnak nincs felettese, ő a 
nagyfőnök. A szervezetbe minimális számú ügynököt szeretnénk lecserélni úgy, a következő 
két feltétel teljesüljön: 

 olyan tag cserélhető le, akinek legfeljebb 2 közvetlen beosztottja van, 
 a lecserélt ügynököknek a szervezet legalább 50%-ának legyenek közvetett vagy köz-
vetlen főnökei, saját magukat is beleértve (azaz egy lecserélt ügynök beosztottjait már 
nem érdemes lecserélni)! 

Készíts programot (UGYNOK.PAS, UGYNOK.C, …), amely megadja, hogy hány ügy-
nököt kell lecserélni! 

A UGYNOK.BE szöveges állomány első sorában a tagok száma (1≤N≤10000) van. A kö-
vetkező N-1 sor mindegyike két számot tartalmaz (1≤X≠Y≤N) egy szóközzel elválasztva, ami 
azt jelenti, hogy X-nek Y a közvetlen felettese. 

A UGYNOK.KI szöveges állomány egyetlen sorába a lecserélendő ügynökök minimális 
számát kell írni! 
Példa: 
UGYNOK.BE   UGYNOK.KI 

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

5. feladat: Házak (15 pont) 
Egy koordinátarendszerben az x-tengely mentén téglalap alakú 

házak helyezkednek el. A Nap balról, fentről süt rájuk, a házakhoz 
párhuzamos fénysugarak érkeznek. A fénysugarak irányát a mellékelt 
ábra szerint adjuk meg. 

Készíts programot (HAZAK.PAS, HAZAK.C, …), amely megadja azokat a házakat, ame-
lyeknek legalább egyetlen pontjára süt a nap! 

A HAZAK.BE szöveges állomány első sorában a házak száma (1≤N≤10000) valamint a 
napfény iránya (0<DX,DY) van, egy-egy szóközzel elválasztva. A következő N sorban az 
egyes épületek bal alsó sarkának x-koordinátája (0<x≤100000), szélessége (0<szélesség≤100) 
és magassága (0<magasság≤1000) van, egy-egy szóközzel elválasztva (a bal alsó sarok y-
koordinátája biztosan 0). Az épületek x-koordináta szerint növekvő sorrendben vannak. 

fénysugár

DX

DY

1

2 3

4 6

57 8

9
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A HAZAK.KI szöveges állomány első sorába a napsütötte házak számát, a második sorá-
ba pedig ezen házak sorszámát kell írni, növekvő sorrendben, egy-egy szóközzel elválasztva. 
Példa: 
HAZAK.BE   HAZAK.KI 

6 2 1   3 
10 5 10   1 2 5 
20 10 20 
35 5 15 
45 5 5 
60 10 25 
75 5 10 

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont a 2. fordulóból 
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A 2008/2009 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő fordulójának megoldásai 

 

II. (programozás) kategória 
 

1. feladat: Sejtek (15 pont) 
Biológusok különleges sejttenyészetet vizsgálnak. A kísérlet során N sejt keletkezett. 

Minden sejtre feljegyezték azt az időpontot, amikor keletkezett, és azt, amikor elpusztult.  
Meg akarják határozni azt a legszűkebb [E,U] időintervallumot, melyre teljesül, hogy lé-

tezett legalább K sejt, amelyek keletkezési ideje nagyobb, vagy egyenlő, mint E, és elpusztu-
lási ideje kisebb, vagy egyenlő, mint U. 

Készíts programot (SEJTEK.PAS, SEJTEK.C, …), amely megoldja a problémát! 
A SEJTEK.BE szöveges állomány első sorában három egész szám van, a kérdéses élő sej-

tek K 1≤K≤N) száma, a kísérlet M (1≤M≤30000) időtartama, és a sejtek N (1≤N≤50000) 
száma. A következő N sor mindegyikében egy sejt keletkezésének e, és elpusztulásának p ide-
je van (1≤e≤p≤M).  

A SEJTEK.KI szöveges állomány első és egyetlen sorába két egész számot kell írni egy 
szóközzel elválasztva: E,U, amelyre teljesül, hogy U-E a legkisebb olyan érték, hogy létezik 
legalább K sejt, amelyek keletkezési ideje ≥E és elpusztulási ideje ≤U. Ha több ilyen E U pár 
létezne, akkor azt kell kiírni, amelyikre az E-érték a legkisebb! 
Példa: 
SEJTEK.BE   SEJTEK.KI 
3 12 7   3 8 
2 8 
5 8 
5 7 
1 4 
3 6 
8 11  
9 11 

Értékelés: 
A teljes 1..M a megoldás 1 pont 
K=1  1 pont 
K=2  1 pont 
Egymásba skatulyázott intervallumok 2 pont 
Sok átfedő intervallum van 2 pont 
Véletlen közepes teszt 2 pont 
Véletlen nagy teszt 2 pont 
Véletlen maximális teszt 2 pont 
Véletlen maximális teszt 2 pont 
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2. feladat: Mérőkannák (15 pont) 
Egy gazdának két kannája van, az egyik A literes, a másik pedig B. Szeretne kimérni pon-

tosan L liter vizet. Az alábbi műveleteket lehet végezni a kimérés során: 
1) Az A-literes kanna teletöltése 
2) A B-literes kanna teletöltése 
3) Az A-literes kanna kiürítése 
4) Az B-literes kanna kiürítése 
5) Áttöltés az A-literesből a B-literesbe (amíg az tele nem lesz, ill. van A-ban) 
6) Áttöltés a B-literesből az A-literesbe (amíg az tele nem lesz, ill. van B-ben) 

Készíts programot (KANNAK.PAS, KANNAK.C, …), amely meghatároz egy legkeve-
sebb lépésből álló kimérés, aminek az eredményeként az A-literes kannában L liter lesz.! 

A KANNAK.BE szöveges állomány első sora két egész számot tartalmaz, a két kanna űr-
tartalmát: A B (0< A,B<= 200). A második sor a kimérendő L (0< L<= A) mennyiséget tar-
talmazza. 

A KANNAK.KI szöveges állomány első sorába a kimérés lépéseinek minimális M számát 
tartalmazza. A második sor pontosan M egész számot tartalmazzon egy-egy szóközzel elvá-
lasztva, a kimérés lépéseit. Ha nincs megoldás, akkor az első és egyetlen sor a 0 számot tar-
talmazza. Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
Példa: 
KANNAK.BE   KANNAK.KI 
9 4    8 
6    1 5 4 5 4 5 1 5 

Értékelés: 
Nincs megoldás 0+1 pont 
L=1  1+1 pont 
Kevés lépés a megoldás 1+1 pont 
Sok lépés a megoldás 1+1 pont 
Véletlen közepes teszt 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+1 pont 
Véletlen maximális teszt 1+1 pont 
Véletlen maximális teszt 1+1 pont 

3. feladat: Koncert (15 pont) 
Az év koncertjére jegyet lehet igényelni. Minden igénylő pontosan két ülőhelyet jelölhet 

meg igényként.  
Készíts programot (KONCERT.PAS, KONCERT.C, …), amely kiszámítja, hogy legjobb 

esetben hány igény elégíthető ki, és meg is ad megfelelő jegykiosztást! 
A KONCERT.BE szöveges állomány első sorában két egész szám van, az ülőhelyek M  

(1≤M≤30000) száma, és az igények N (1≤N≤60000) száma. Az ülőhelyeket az 1,…,M, az 
igényeket az 1,..,N számokkal azonosítjuk. A további N sor mindegyike egy igényt tartalmaz, 
két egész számot u v, egy szóközzel elválasztva (1≤u≠v≤M). Az állomány i+1-edik sorában 
van az i-edik igény. 

A KINCERT.KI szöveges állomány első sorába a legtöbb kielégíthető igény K számát kell 
írni. A következő K sorba kell kiírni egy megfelelő jegykiosztást. A sorban az első szám egy 
igény sorszáma, a második pedig annak a széknek a sorszáma legyen, amelyet az igénylő kap. 
Több megoldás esetén bármelyik megadható. 
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Példa: 
KONCERT.BE   KONCERT.KI 
10 7   7 
1 2    1 1 
2 3    2 2 
3 4    3 3 
5 6    7 4 
6 7    4 5 
3 7    5 6 
1 4    6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 2 3 4 5

7 6
 

Értékelés: 
A gráf egyetlen fa 0+1 pont 
Egyetlen kör  1+1 pont 
Több fa  1+1 pont 
Minden igény kielégíthető  1+1 pont 
Sok komponens 1+1 pont 
Véletlen közepes teszt 1+1 pont 
Véletlen nagy teszt 1+1 pont 
Véletlen maximális teszt 1+1 pont 

4. feladat: Ügynökök (15 pont) 
Egy kémszervezetben mindenkinek több beosztottja lehet, s mindenkinek ismerjük a köz-

vetlen felettesét. A tagokat 1-től N-ig sorszámozzuk. Egyetlen tagnak nincs felettese, ő a 
nagyfőnök. A szervezetbe minimális számú ügynököt szeretnénk lecserélni úgy, a következő 
két feltétel teljesüljön: 

 olyan tag cserélhető le, akinek legfeljebb 2 közvetlen beosztottja van, 
 a lecserélt ügynököknek a szervezet legalább 50%-ának legyenek közvetett vagy köz-
vetlen főnökei (saját magukat is beleértve)! 

Készíts programot (UGYNOK.PAS, UGYNOK.C, …), amely megadja, hogy hány ügy-
nököt kell lecserélni! 

A UGYNOK.BE szöveges állomány első sorában a tagok száma (1≤N≤10000) van. A 
következő N-1 sor mindegyike két számot tartalmaz (1≤X≠Y≤N) egy szóközzel elválasztva, 
ami azt jelenti, hogy X-nek Y a közvetlen felettese. 

A UGYNOK.KI szöveges állomány egyetlen sorába a lecserélendő ügynökök minimális 
számát kell írni! 
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Példa: 
UGYNOK.BE   UGYNOK.KI 

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

Értékelés: 
A főnöknek nincs beosztottja 1 pont 
A főnöknek kettő beosztottja van 2 pont 
A főnök nem lecserélhető, az egyik közvetlen beosztottja igen 2 pont 
Több beosztottat kell cserélni 2 pont 
Beosztott beosztottját nem szabad cserélni 2 pont 
Véletlen közepes teszt 2 pont 
Véletlen nagy teszt 2 pont 
Véletlen maximális teszt 2 pont 

5. feladat: Házak (15 pont) 
Egy koordinátarendszerben az x-tengely mentén téglalap alakú 

házak helyezkednek el. A Nap balról, fentről süt rájuk, a házakhoz 
párhuzamos fénysugarak érkeznek. A fénysugarak irányát a mellékelt 
ábra szerint adjuk meg. 

Készíts programot (HAZAK.PAS, HAZAK.C, …), amely megadja azokat a házakat, ame-
lyeknek legalább egyetlen pontjára süt a nap! 

A HAZAK.BE szöveges állomány első sorában a házak száma (1≤N≤10000) valamint a 
napfény iránya (0<DX,DY) van, egy-egy szóközzel elválasztva. A következő N sorban az 
egyes épületek bal alsó sarkának x-koordinátája (0<x≤100000), szélessége (0<szélesség≤100) 
és magassága (0<magasság≤1000) van, egy-egy szóközzel elválasztva (a bal alsó sarok y-
koordinátája biztosan 0). Az épületek x-koordináta szerint növekvő sorrendben vannak. 

A HAZAK.KI szöveges állomány első sorába a napsütötte házak számát, a második sorá-
ba pedig ezen házak sorszámát kell írni, növekvő sorrendben, egy-egy szóközzel elválasztva. 
Példa: 
HAZAK.BE   HAZAK.KI 

6 2 1   3 
10 5 10   1 2 5 
20 10 20 
35 5 15 
45 5 5 
60 10 25 
75 5 10 

Értékelés:  

fénysugár

DX

DY

1

2 3

4 6

57 8
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Egyetlen épület 1 pont 
Több épület, mind napfényben 1+1 pont 
Több épület, az első kivételével mind árnyékban 1+1 pont 
Több épület, minden második árnyékban 1+1 pont 
Több épület, minden második éppen árnyékban 1+1 pont 
Közepes véletlen teszt 1+1 pont 
Nagy véletlen teszt 1+1 pont 
Maximális véletlen teszt 1+1 pont 

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont a 2. fordulóból 


