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Oktatási  Hivatal  

 
 

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

 
II. (programozás) kategória 

 
 
 

1. feladat: Kutyaszín (16 pont)  
Egy játékban egy-egy kártyát (A, B, C, D) húzunk 

négy kártyacsomagból. Az A és B kártyát olyan cso-
magból húzzuk, amelyikben F és v betűt tartalmazó 
kártyák vannak, az C és D kártyát pedig olyan csomag-
ból húzzuk, amelyikben G és g betűt tartalmazó kártyák 
vannak. Add meg, hogy az alábbi algoritmus alapján 
milyen esetekben mi lesz a Szín változó értéke! 
V:=A=”F” vagy B=”F” 
W:=C=”G” vagy D=”G” 
X:=C=”G” és D=”G” 
Ha V és X akkor Szín:=”Világos” 
különben Ha V és W akkor Szín:=”Sötét” 
különben Ha V akkor Szín:=”Fekete” 
különben Szín:=”Vörös” 
Megjegyzés: Ez az algoritmus néhány genetikailag 

meghatározott jellegnek, például egyes kutyafajták 
(ír farkaskutya) színének öröklésmenetét mutatja 
be. 

 

A B C D Szín 
F v G G  
v F G G  
F F G G  
v v G G  
F v G g  
v F G g  
F F G g  
v v G g  
F v g G  
v F g G  
F F g G  
v v g G  
F v g g  
v F g g  
F F g g  
v v g g  
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2. feladat: Szigetek (27 pont) 

Európából repültünk Amerikába, s útközben N helyen (N>2) mértük a felszín tengerszint 
feletti magasságát. Tenger esetén ez 0, Európában, Amerikában, illetve a közbülső szigeteken 
pedig >0.  
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N=50, a mért adatok: 30,20,20,0,0,20,10,10,0,0,0,0,0,20,10,25,0,0,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,10,10,20,10,10,0,0,0,0,0,20,30,40,50, 
60,70,70,100,100 

Az alábbi algoritmusrészletet írtuk: 
E:=1 
Ciklus amíg X(E)>0 
 E:=E+1 
Ciklus vége 
U:=N 
Ciklus amíg X(U)>0 
 U:=U-1 
Ciklus vége 
DB:=0 
Ciklus i=E+1-től U-1-ig 
 Ha X(i)>0 és X(i-1)=0 akkor DB:=DB+1; K(DB):=i 
 Ha X(i)>0 és X(i+1)=0 akkor V(DB):=i 
Ciklus vége 

A. Mi lesz a fenti értékekre az E értéke? Fogalmazd meg általánosan is! 
B. Mi lesz a fenti értékekre az U értéke? Fogalmazd meg általánosan is! 
C. Mi lesz a fenti értékekre a DB,K,V értéke? Fogalmazd meg általánosan is! 
D. Mi lesz az M és az S értéke, ha az első program harmadik ciklusát az alábbiakra cseréljük? 
Fogalmazd meg általánosan is! 
DB:=0; M:=0 
Ciklus i=E+1-től U-1-ig 
 Ha X(i)>0 és X(i-1)=0 akkor DB:=DB+1; K(DB):=i 
 Ha X(i)>X(M) akkor M:=X(i); S:=DB 
 Ha X(i)>0 és X(i+1)=0 akkor V(DB):=i 
Ciklus vége 
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E. Mi lesz az M és az S értéke, ha az első program harmadik ciklusát az alábbiakra cseréljük? 
Fogalmazd meg általánosan is! 
DB:=0; M:=N 
Ciklus i=E+1-től U-1-ig 
 Ha X(i)>0 és X(i-1)=0 akkor DB:=DB+1; K(DB):=i 
 Ha X(i)>0 és X(i+1)=0  
  akkor V(DB):=i 
          Ha V(DB)-K(DB)+1<M akkor M:=V(DB)-K(DB)+1; S:=DB 
     Elágazás vége 
 Elágazás vége 
Ciklus vége 

 

3. feladat: Mik a hibák? (16 pont) 
Egy könyvtár könyveiről az alábbi formájú táblázatokat tárolja (a többszerzős könyveket 

minden szerzővel külön felsorolják, valamint nincs két egyforma című könyv): 
kulcs: (kód,szó) párok sorozata (KulcsDB darab) 
könyv: (kód,szerző,cím) hármasok sorozata (KönyvDB darab) 
Az alábbi program megadná azon kulcsszavakat, amelyek pontosan egyetlen könyvre ille-

nek, ha jól működne! Add meg, mik benne a hibák! 
kulcsszavak: 
  DB:=1 
  Ciklus i=1-től KulcsDB-ig 
    j:=1 
    Ciklus amíg j≤KönyvDB és kulcs(j).kód=könyv(j).kód 
      j:=j+1 
    Ciklus vége 
    Ha j<KönyvDB akkor {az i-edik kulcsszó illik a j-edik könyvre} 
       k:=j+1 
       Ciklus amíg k≤KönyvDB és (kulcs(i).kód≠könyv(k).kód 
vagy 
                   könyv(k).cím=könyv(j).cím) 
         j:=j+1 
       Ciklus vége 
       Ha k≤KulcsDB akkor {más című könyvre nem illik} 
          DB:=DB+1; SZ(DB):=kulcs(k).szó 
       Elágazás vége 
    Elágazás vége 
  Ciklus vége 
Eljárás vége. 
 

4. feladat: Pakolás (23 pont) 
Egy fazekas műhelyében sorban várakoznak az kiégetésre váró tárgyak. Minden tárgyról 

tudjuk, hogy mennyi az a legkevesebb idő, ami a kiégetéséhez kell (Idő(i)). Az égetésre 
váró tárgyakat az érkezésük sorrendjében kell kiégetni. Egyszerre több tárgyat is rakhatunk a 
kemencébe, azonban legfeljebb annyit, amennyi a kemence adott kapacitása (K). Az égetési 
idő egy menetben mindig a kemencébe rakott tárgyak minimális égetési idejének a maximu-
ma kell legyen. 
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Példa:  7 tárgy, 3 fér be, idők: 10,8,20,25,30,12,40 
Égetési idő: 75 
Egy lehetséges égetési sorrend: 1-2, 3-4, 5-6-7. 

A. Add meg, hogy az alábbi adatok alapján mennyi lesz a minimális égetési idő és adj is meg 
egy égetési sorrendet! 
A1. 5 tárgy, 2 fér be, idők: 15,25,15,25,15 
A2. 5 tárgy, 2 fér be, idők: 20,25,15,25,20 
A3. 7 tárgy, 3 fér be, idők: 15,10,20,15,30,25,20 
B. Fogalmazd meg képlettel (Opt(i)=…), hogy mennyi az első i tárgy kiégetésének lehető 
legkisebb összideje! 
Példa: 

Ha K=1 lenne, akkor ( ) ( )∑
=

=
i

j
jIdőiOpt

1

 lenne. 
 
5. feladat: Rekurzió (18 pont) 

Egy x sorozatra az alábbi függvényeket értelmezzük (biztosan csak értelmes paraméterek-
re hívjuk meg őket): 
első(x) – az x sorozat első elemét adja meg (első((1 2 3)) = 1) 
elsőnélküli(x) – az x sorozatból az első elemet elhagyja  
         (elsőnélküli((1 2 3)) = (2 3) ) 
elsőnek(y,x) – az x sorozat elejére beszúrja y elemet  
         (elsőnek(4,(1 2 3)) = (4 1 2 3) 
üres?(x) – igaz, ha az x sorozatnak nincs eleme 
üres – egy üres sorozatot ad 
Mit számolnak ki az alábbi rekurzív függvények az egyik((1 2 3 4 5),3), má-

sik((1 2 3 4 5),3), három((1 2 3 4 5),3,4) hívások esetén?  
egyik(x,y): ha y=0 akkor egyik:=üres 
 különben egyik:=elsőnek(első(x),egyik(elsőnélküli(x),y-1)). 
másik(x,y): ha hossz(x)=y akkor másik:=x 
 különben másik:=másik(elsőnélküli(x),y). 
három(x,y,z): ha y>1 akkor 
                   három:=három(elsőnélküli(x),y-1,z-1) 
 különben ha z=0 akkor három:=üres 
 különben három:=elsőnek(első(x), 
                          három(elsőnélküli(x),y,z-1)). 
Fogalmazd meg a három függvény feladatát általánosan is (őket is csak értelmes paramé-

terekre hívjuk meg)! 

Összpontszám: 100 pont     Beküldési határ: 30 pont 


