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Chapter 1. Aritmetika és algebra 

1. Vito családja 

Vito Deadstone, a világszerte ismert gengszter New Yorkba költözik. Ott él az egész családja, mindegyikük a 

Lamafia sugárúton. Mivel az összes rokonát gyakran szeretné látogatni, a közelükben keres házat. 

Vito minimalizálni szeretné a rokonaitól mért távolságok összegét, ezért megzsarolt, hogy írj egy programot, 

amely megoldja a problémáját. 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Az első sorban a tesztesetek száma szerepel. 

Minden tesztesetnél adott a rokonok száma, r (0 < r < 500), és az s1, s2, …, si, …, sr házszámok, ahol a rokonok 

élnek (0 < si < 30000). Több rokon is lakhat ugyanabban a házban. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

1.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni, amely megadja, hogy ideális választás esetén Vito házának 

mennyi az össztávolsága a rokonok házaitól. Az si és sj házak távolsága alatt a dij = |si - sj| mennyiséget értjük. 

1.3. Példa bemenet 

2 

2 2 4 

3 2 4 6 

 

1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

2 

4 

 

2. A kirándulás 

Számos hallgató tagja egy klubnak, amely minden évben egy-egy egzotikus helyszínre utazik. Korábbi 

célállomásaik között szerepelt Indianapolis, Phoenix, Nashville, Philadelphia, San Jose és Atlanta. Idén 

tavasszal Eindhovenbe terveznek kirándulni. 

A csoport tagjai előre megegyeznek egymással, hogy egyenlően osztják el a költségeket, de nem praktikus 

minden kiadást annak felmerülésekor azonnal megosztani. Az egyes tagok tehát egy bizonyos dolgot fizetnek, 

mint például az ételt, a szállást, a taxit, a repülőjegyeket stb. A kirándulás után egyeztetik a kiadásaikat, és úgy 

adnak egymásnak pénzt, hogy a végleges költség mindegyikük számára azonos legyen, egy centes pontossággal. 

Korábban ez a pénzcserélgetés fáradalmas és időrabló munka volt. A feladatod, hogy a kiadások listája alapján 

kiszámítsd azt a minimális pénzösszeget, amelynek gazdát kell cserélnie ahhoz, hogy kiegyenlítsük (egy centes 

pontossággal) az összes hallgató költségét. 

2.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet több kirándulás információit tartalmazza. Az egyes kirándulásokhoz tartozó információk magukban 

foglalnak egy sort, amelyben egy pozitív egész n szám, a kiránduláson részt vevő hallgatók száma szerepel, 

valamint az ezt követő n sort, amelyek az egyes hallgatók által elköltött pénzösszeget tartalmazzák, dollárban és 

centben megadva. Legfeljebb 1000 hallgató van, és egyikük sem költött 10000 dollárnál többet. Az utolsó 

kirándulás információit egy 0-t tartalmazó sor követi. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10041
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Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

2.2. A kimenet specifikációja 

Minden kiránduláshoz egy sort kell a kimenetre írni azzal a pénzösszeggel (dollárban és centben), amelynek 

gazdát kell cserélnie a hallgatók költségeinek kiegyenlítéséhez. 

2.3. Példa bemenet 

3 

10.00 

20.00 

30.00 

4 

15.00 

15.01 

3.00 

3.01 

0 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

$10.00 

$11.99 

 

3. Hangya a sakktáblán 

Egy szép napon Hanna, a hangya egy M×M-es sakktáblához ért. Be akarta járni a tábla összes mezőjét, így 

elkezdett a következőképpen haladni rajta (feltételezhetjük, hogy a sebessége 1 mező másodpercenként): 

Az első másodpercben Hanna az (1,1) mezőn állt. Először egy mezőt felfelé haladt, majd egy mezőt jobbra, 

majd egy mezőt lefelé. Ezután egy mezőt lépett jobbra, két mezőt felfelé, majd két mezőt balra… Egyszóval a 

bejárt útja egy kígyóra hasonlított. 

Például az első 25 másodperce a következőképpen alakult (az egyes mezőkben szereplő számok azt az időpontot 

jelölik, amikor belépett az adott mezőbe): 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10137
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A 8-adik másodpercben a (2,3) mezőn, a 20-adikban az (5,4) mezőn volt éppen. 

A feladatod, hogy meghatározd, hol volt Hanna egy adott időpontban (feltételezhetjük, hogy M elég nagy). 

3.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet több sorból áll, és minden sor egy N számot tartalmaz (1 ≤ N ≤ 2⋅ 109), amely egy időpontot jelöl. A 

bemenet végét egy 0-t tartalmazó sor jelzi. 

3.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy olyan sort kell a kimenetre írni, amely két számot (x-et és y-t) tartalmaz egyetlen 

szóközzel elválasztva, mégpedig annak a mezőnek az oszlopindexét és sorindexét, amelyiken Hanna áll az N-

edik másodpercben. 

3.3. Példa bemenet 

8 

20 

25 

0 
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3.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

2 3 

5 4 

1 5 

 

4. Ökológiai prémium 

A német gazdák prémiumot kapnak a farmjuk állapotának függvényében. Tekintsük a következő egyszerűsített 

szabályozást: Ismerjük az egyes gazdák farmjainak négyzetméterben kifejezett méretét, valamint a farmon élő 

állatok számát. Bár ez meglehetősen életszerűtlen, a különböző állatfajták között nem teszünk különbséget. 

Ezenfelül arról is van információnk, hogy a gazda milyen mértékben használ környezetbarát eszközöket és 

módszereket; ezt a mértéket egy pozitív egész számmal fejezzük ki. A gazdának járó pénzösszeg ezekből a 

paraméterekből számítható ki a következőképpen: Először is meg kell határoznunk, hogy egy állat átlagosan 

mekkora helyet foglal el. Ezt a (négyzetméterben kifejezett) értéket ezután megszorozzuk a gazda 

környezetbarátságát mutató paraméterrel, így megkapjuk, hogy állatonként mekkora prémium jár neki. A 

prémium végső értékének kiszámításához csak meg kell szoroznunk az állatonkénti összeget a gazda állatainak 

a számával. 

4.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egyetlen n egész számból, a tesztesetek számából áll (n < 20). Minden teszteset első sora 

egy f (0 < f < 20) egész értéket, a tesztesetben szereplő gazdák számát tartalmazza. Ezt a sort gazdánként egy-

egy sor követi, amelyek mindegyike három pozitív egész számból áll: a farm négyzetméterben kifejezett 

méretéből, a gazda állatainak számából és a gazda környezetbarátságát jelző értékből. A bemenetet az állomány 

vége zárja. A bemeneten előforduló egész számok egyike sem haladja meg a 100 000-et, és egyik sem kisebb 0-

nál. 

4.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely a Németország költésgvetésére rótt összteher 

mértékét tartalmazza egész számként. Üres sort nem szabad a kimenetre írni! 

4.3. Példa bemenet 

3 

5 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

2 3 4 

8 9 2 

3 

9 1 8 

6 12 1 

8 1 1 

3 

10 30 40 

9 8 5 

100 1000 70 

 

4.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

38 

86 

7445 

 

5. Nessie nyomában 
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A Loch Ness-i szörny egy rejtélyes és ismeretlen állat. Azt mondják róla, hogy a Loch Ness-i tóban él, amely egy 

nagyon mély, édesvízű tó Inverness városa mellett, Észak-Skóciában. Nessie-t rendszerint a tavi szörnyek közé 

szokták besorolni. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness_Monster) 

2003 júliusában a BBC a Loch Ness-i tó minden részére kiterjedő vizsgálatot végzett. A vizsgálathoz 600 

radarsugarat használtak, de semmi nyomát nem találták „tengeri szörnynek‖ (pontosabban semmilyen nagy, 

ismert vagy ismeretlen állatnak) a tóban. A BBC csapata megállapította, hogy Nessie nem létezik. Most 

szeretnénk megismételni a kísérletet. 

Adott egy n soros és m oszlopos rács, amely a tavat reprezentálja (6 ≤ n, m ≤ 10000). Határozd meg a legkisebb 

olyan s számot, amely megmondja, hogy hány radart kell a négyzetrácsra helyeznünk ahhoz, hogy 

ellenőrizhessük a rács minden celláját, a következő feltételekkel: 

1. Minden radar egy cellát foglal el a rácson, miközben a saját celláját, illetve a vele szomszédos cellákat 

ellenőrzi. 

2. A rács szélén lévő cellákat nem kell lefedni, mivel Nessie úgysem tudna oda elbújni (ahhoz ugyanis túl 

nagy). 

 

 

 

Például az ábrákon az X egy radart reprezentál, míg az árnyékolt cellák a radarok által lefedett cellákat mutatják. 

Az utolsó ábra egy lehetséges megoldást ábrázol. 

5.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy t egész számot tartalmaz, amely a tesztesetek számát jelzi. Minden tesztesethez tartozik 

egy sor, amelyben két, egymástól szóközökkel elválasztott szám található (6 ≤ n, m ≤ 10000), melyek a rács 

méretét adják meg (n sor és m oszlop). 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11044
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5.2. A kimenet specifikációja 

A kimenetnek minden tesztesetre egy sort kell tartalmaznia, amelyben a legkisebb olyan radarszám áll, amely 

teljesíti a fenti feltételeket. 

5.3. Példa bemenet 

3 

6 6 

7 7 

9 13 

 

5.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

4 

4 

12 

 

6. A rácsos süti 

Hansel és Gretel szeretik a süteményeket, különösen a Wolfgang Puck éttermeiben kapható úgynevezett „rácsos 

sütit‖, amely mn különböző süteményből készül, és felülről nézve egy kétdimenziós, m×n-es rácsra emlékeztet 

(innen az elnevezés). 

Az egyetlen dolog, amit Hansel és Gretel nem szeretnek a rácsos sütikben, az az, hogy mindegyik tartalmaz egy 

szelet karamellmázas süteményt is. (Egy 3×4-es rácsos süti látható a lenti ábrán, barnával jelölve a 

karamellmázas süteményt.) Wolfgang Puck receptkönyve valójában csak azért tartalmazza a karamellmázas 

süteményt, mert örökölte az üküknagymamájától. 

 

Sem Hansel, sem Gretel nem szeretné a „rossz‖ szeletet a maga részében, így a következő módon döntik el, 

hogy ki kapja azt: először Hansel levág egy darabot magának a rácsvonalak mentén, majd Gretel teszi ugyanezt, 

és mindezt felváltva folytatják mindaddig, amíg már csak a karamellmázas sütemény marad, amelyet 

valamelyikük kénytelen elvenni. 

Egy 2×3-as rácsos süti esetén például a lenti ábra az alábbi lépéseket mutatja: 

1. Hansel levágja a bal oldali oszlopot. (Gretelnek marad egy 2×2-es rácsos süti.) 

2. Gretel levágja a bal oldali oszlopot. (Hanselnek marad egy 2×1-es rácsos süti.) 

3. Hansel levágja az alsó négyzetet. (Gretelnek marad a karamellmázas sütemény.) 

 
Vágások sorozata annak eldöntésére, hogy Hansel vagy Gretel kapja-e a rossz szeletet. 

Hansel és Gretel nagyon sok rácsos sütit megettek már együtt, és olyan sokszor játszották ezt a játékot, hogy 

már a kezdés előtt tudják, kinek jut végül a rossz szelet. Ha úgy látják, hogy Hanselnek jut, akkor Gretel tudja, 

milyen stratégia szerint kell játszania, hogy biztosan Hansel kapja a rossz szeletet. Hasonlóan Hansel is ismeri 

ezt a stratégiát. 

Ha adott az eredeti sütemény és benne a karamellmázas szelet pozíciója, ki kapja meg a rossz szeletet? 

6.1. A bemenet specifikációja 



 Aritmetika és algebra  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A bemenet első sora egy t egész számot, a tesztesetek számát tartalmazza (1 ≤ t ≤ 100). Ezután t sor következik, 

amelyek mindegyikében m n r c szerepel (szóközökkel elválasztva), ahol m és n (2 ≤ m, n ≤ 48) a rácsos süti 

szélességét és hosszúságát adják meg, (r,c) pedig a karamellmázas sütemény pozíciója a rácsos sütiben 

(0 ≤ r ≤ m – 1, 0 ≤ c ≤ n – 1). A bal felső sarok koordinátája (0,0). 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

6.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre annak a személynek a nevét kell a kimenetre írni külön sorban, aki végül megkapja a rossz 

szeletet, feltételezve, hogy Hansel végzi az első vágást, és hogy Hansel és Gretel mindig optimális helyen 

vágnak (próbálva elkerülni a karamellmázas süteményt). A „vágás‖ itt egy egyenes vonalú, rácsvonal mentén 

végrehajtott vágást jelent, amely két részre osztja a sütit. 

6.3. Példa bemenet 

2 

2 3 0 2 

11 11 5 5 

 

6.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Gretel 

Hansel 

 

7. Számjegyösszegzés 

Egy n pozitív egész szám esetén jelölje f(n) az n szám 10-es számrendszerbeli alakjában található számjegyek 

összegét. Könnyű belátni, hogy az n, f(n), f(f(n)), f(f(f(n))), … számsorozat egy egyjegyű számmal végződik, 

amely végtelenszer ismétlődik. Jelöljük ezt a számjegyet g(n)-nel. 

Legyen például n = 1234567892. Ekkor: 

f(n) = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+2 = 47 f(f(n)) = 4+7 = 11 f(f(f(n))) = 1+1 = 2 

Tehát g(1234567892) = 2. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11311


 Aritmetika és algebra  

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

7.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet minden sora egyetlen n pozitív egész számot tartalmaz, amely legfeljebb 2 000 000 000. 

A bemenetet az n = 0 eset zárja, amelyet nem kell feldolgozni. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

7.2. A kimenet specifikációja 

A bemeneten előforduló minden számra egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely g(n) értékét tartalmazza. 

7.3. Példa bemenet 

2 

11 

47 

1234567892 

0 

 

7.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

2 

2 

2 

2 

 

8. Automatikus válasz 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11332
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A múlt hónapban Alice hanyagul benevezett egy nyereményjátékba, amelyen egy Tapmaster 4000-est sorsolnak 

ki. Amikor ma ellenőrizte a postáját, egy levelet talált, amely a következőképpen hangzott: 

„Gratulálunk, Alice! Ön nyert egy Tapmaster 4000-est! Ahhoz, hogy átvehesse a díját, válaszolnia kell a 

következő kvízkérdésre: …‖ 

Alice kezdeti meglepődéssel vegyes öröme hirtelen aggodalomba fordult. Eddigi legjobb eredménye ilyen 

kvízekben a rettenetesnek számító 3 jó és 42 rossz válasz volt. 

A vezető kvízkérdésfejlesztő vállalatot, a Mad Skills-t kérték fel, hogy biztosítsa a kvízkérdéseket a Tapmaster 

4000-esért zajló sorsoláshoz. Úgy határoztak, hogy minden nyertesnek különböző kvízkérdést adnak, hogy a 

nyertesek ne tudjanak összedolgozni a kérdés megválaszolásakor. 

Segítenél Alice-nak megnyerni a Tapmaster 4000-est a kvízkérdés megválaszolásával? 

8.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet t-vel (1 ≤ t ≤ 100), a tesztesetek számával kezdődik. Minden teszteset egyetlen sorból áll, amely egy 

n egész számot tartalmaz (−1000 ≤ n ≤ 1000). Ezt az n-et kell behelyettesíteni az alábbiakban megadott 

kvízkérdésbe. 

8.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesethez egy-egy sorban írd ki a választ a következő kvízkérdésre: „Szorozza meg n-et 567-tel, majd 

az eredményt ossza el 9-cel, ehhez adjon hozzá 7492-t, ezt szorozza meg 235-tel, ossza el 47-tel, amit kapott, 

végül vonjon ki az eredményből 498-at! Mi lesz a tízes helyiértéken álló számjegy?‖ 

8.3. Példa bemenet 

2 

637 

-120 

 

8.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1 

3 

 

9. Vasúti sínek 

Andy imádja a fából készült vonat- és sínpályakészletét. Az apukájának mindennap új pályát kell számára 

építenie. Andy azokat a pályákat szereti a legjobban, amelyek egy kört alkotnak, azaz amelyekben nincs 

elágazás vagy zsákutca. Így órákig vonatozhat körbe-körbe, amíg be nem következik a nagy bumm, ami romba 

dönti az egész építményt. 

A kérdés a következő: Adott sínpályaelemekből lehet-e kört építeni az összes elem felhasználásával? 

A pályaelemeket a két végükön található csatlakozókkal adjuk meg. A szabványos elemek egy „apa‖ és egy 

„anya‖ csatlakozóval rendelkeznek, léteznek azonban nem szabványos elemek is, amelyeken két apa, illetve két 

anya csatlakozó található, ahogy az alábbi kép jobb alsó sarkában is látható: 
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Az illeszkedéshez minden apa csatlakozónak egy anyához kell kapcsolódnia. Eltérően az igazi fából készült 

pályáktól, a mi elemeink flexibilisek, így a hosszuk és az alakjuk most nem számít. Ugyanannak az elemnek a 

két vége azonban nem illeszthető össze egymással. 

9.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet a tesztesetek számával kezdődik. A következő sorok egy-egy tesztesetet írnak le, amelyek egy 

legalább 1, legfeljebb 50 pályaelemet leíró listából állnak. Minden elemet két betűvel reprezentálunk: M jelenti 

az apa, F pedig az anya csatlakozót. Az elemek egymástól egy-egy szóközzel vannak elválasztva. A kör 

építésénél az elemeken található csatlakozókat csak a bemeneten megadott sorrendben szabad figyelembe venni, 

tehát az elemeket nem szabad megfordítani! 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

9.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni, amely a LOOP vagy a NO LOOP szöveggel jelzi, hogy 

lehetséges-e az összes elemből egyetlen kört építeni vagy sem. 

9.3. Példa bemenet 

4 

MF MF 

FM FF MF MM 

MM FF 

MF MF MF MF FF 

 

9.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

LOOP 

LOOP 

LOOP 

NO LOOP 

 

10. Az ítéletnap algoritmus 

Nem. Az ítéletnap algoritmus nem egy módszer annak kiszámítására, hogy melyik napra esik a világvége. Ezt az 

algoritmust John Horton Conway matematikus alkotta meg annak kiszámítására, hogy egy adott dátum milyen 

napra esik (hétfő, kedd stb.). 

Az algoritmus az ítéletnap ötletén alapul. Az ítéletnap a hét egy olyan napja, amelyre bizonyos könnyen 

megjegyezhető dátumok esnek. Például 04.04. (április 4.), 06.06. (június 6.), 08.08. (augusztus 8.), 10.10. 

(október 10.) és 12.12. (december 12.) olyan dátumok, amelyek mindig az ítéletnapra esnek. Minden évnek 

megvan a maga ítéletnapja. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11586
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2012-ben az ítéletnap szerda. Tehát 04.04., 06.06., 08.08., 10.10. és 12.12. mindegyike szerdára esik. Ezt az 

információt felhasználva bármelyik másik dátum napja könnyen kiszámítható. 2012. december 13. például 

csütörtök lesz, 2012. december 14. péntek stb. 

További dátumok, amelyek az ítéletnapra esnek: 03.07., 05.09., 07.11., 09.05. és 11.07. Szökőévekben a 

fentieken kívül az ítéletnapra esik még 01.11. (január 11.) és 02.22. (február 22.) is, nem szökőévekben pedig 

01.10. és 02.21. 

A feladatod, hogy kiszámítsd, milyen napra esik 2012 egy adott dátuma. 

10.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. A tesztesetek száma a bemenet első sorában szerepel. 

Minden teszteset egy sorból áll, amelyben két szám szerepel, M és D. M a hónapot adja meg (1-től 12-ig), D 

pedig a napot (1-től 31-ig). A dátumok mindig érvényesek lesznek. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

10.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre annak a napnak az angol elnevezését kell a kimenetre írni, amelyikre az adott dátum esik 

2012-ben. A napok elnevezései az alábbiak: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday. 

10.3. Példa bemenet 

8 

1 6 

2 28 

4 5 

5 26 

8 1 

11 1 

12 25 

12 31 

 

10.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Friday 

Tuesday 

Thursday 

Saturday 

Wednesday 

Thursday 

Tuesday 

Monday 

 

11. Az unokaöcs 

Az unokaöcséd ötéves. Azt állítja, van a különböző színű kalapja, b különböző színű pólója, c különböző színű 

nadrágja, d pár különböző színű zoknija és e pár különböző színű cipője (tudod, milyenek a gyerekek). Abban a 

korban van, amikor a gyerekek egész álló nap kérdezgetnek. Megkérdezte tőled, hány különböző módon tud 

felöltözni. 

Mivel még csak 5 éves, néha különböző színű zoknikat vagy cipőket vesz fel. Például piros zoknit a bal lábára 

és kéket a jobb lábára. Két öltözködést akkor tekintünk különbözőnek, ha eltérnek a kalap színében, a póló 

színében, a nadrág színében, a bal zokni színében, a jobb zokni színében, a bal cipő színében vagy a jobb cipő 

színében. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12019
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Elég okos már ahhoz, hogy eldöntse, melyik a bal és a jobb cipő, tehát sosem húzza őket a másik lábára. 

Ezenkívül mindig hord kalapot, pólót, nadrágot, egy pár zoknit és egy pár cipőt (gondolom, valaki megmondta 

neki, hogy nem túl szép dolog félmeztelenül mászkálni). 

Íme egy példa. Ha van egy piros kalapja, két pólója (egy kék és egy zöld), egy (fekete) nadrágja, két pár zoknija 

(egy fehér és egy narancs pár), valamint két pár cipője (az egyik barna, a másik sárga), akkor 32 különböző 

módon tud felöltözni. Itt van néhány a lehetséges öltözködési módok közül (az egymás utáni módozatok közötti 

eltéréseket vastag betűkkel jelöltük): 

• Piros kalap, kék póló, fekete nadrág, fehér zokni a bal lábon, fehér zokni a jobb lábon, barna cipő a bal lábon, 

barna cipő a jobb lábon. 

• Piros kalap, zöld póló, fekete nadrág, fehér zokni a bal lábon, narancs zokni a jobb lábon, barna cipő a bal 

lábon, barna cipő a jobb lábon. 

• Piros kalap, zöld póló, fekete nadrág, narancs zokni a bal lábon, fehér zokni a jobb lábon, barna cipő a bal 

lábon, barna cipő a jobb lábon. 

• Piros kalap, zöld póló, fekete nadrág, narancs zokni a bal lábon, fehér zokni a jobb lábon, barna cipő a bal 

lábon, sárga cipő a jobb lábon. 

Vegyük észre, hogy az egyetlen különbség a második és harmadik módozat között az, hogy felcserélte a bal és 

jobb zokniját. A fenti szabályok alapján ez két különböző öltözetnek számít. 

Azt mondta, ha írsz egy programot, amely ki tudja számítani ezt az értéket, abbahagyja a kérdezősködést! 

11.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden tesztesetet öt egész szám ad meg egy-egy sorban: a, b, c, d és e 

(1 ≤ a, b, c, d, e ≤ 20). Ezek a számok a fent leírt értékeket reprezentálják, és egy vagy több szóköz választja el 

őket egymástól. A bemenet utolsó sora öt 0-ból áll, amelyet nem kell feldolgozni. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

11.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a kimenetre kell írni külön sorban, hogy hányféleképpen tud a gyerek felöltözni. 

11.3. Példa bemenet 

1 2 1 2 2 

1 1 1 1 1 

12 3 18 2 19 

3 4 16 1 4 

0 0 0 0 0 

 

11.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

32 

1 

935712 

3072 

 

12. Három család 

Három család osztozik egy kerten. Általában együtt gondozzák a kertet hétvégenként, de a múlt héten a C család 

nyaralt, így az A család 5 órát, a B család pedig 4 órát töltött a kertben, mire mindennel végeztek. Miután 

visszatért, a C család 90 dollárt szeretne fizetni a másik két családnak. Mennyit kell kapnia az A családnak? 

Felteheted, hogy a két család azonos sebességgel végezte a munkát. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12463
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90 / (5 + 4) * 5 = 50 dollár? Nem, nem. Gondold végig! A helyes válasz 60 dollár. Ha rájöttél, miért, válaszold 

meg az alábbi kérdést: Ha az A család x, a B család pedig y órát töltött a kertben, és a C család z dollárt fizet, 

mennyit kell kapnia az A családnak? Garantált, hogy mindkét családnak nemnegatív egész dollár jár. 

FIGYELEM: Próbáld meg elkerülni a lebegőpontos számok használatát! Ha mégis szükséged lenne rájuk, légy 

óvatos! 

12.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy T pozitív egész számot tartalmaz, amely a tesztesetek számát adja meg (T ≤ 100). Ezt T 

sor követi, amelyek mindegyikében három egész szám, x, y és z szerepel (1 ≤ x, y ≤ 10, 1 ≤ z ≤ 1000). 

12.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni, amely az A családnak járó pénzösszeget adja meg (dollárban). 

12.3. Példa bemenet 

2 

5 4 90 

8 4 123 

 

12.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

60 

123 

 

13. Össze tudod adni? 

Adott két egész szám, x és y. Számítsd ki és írd ki az összegüket! 

13.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet több tesztesetet tartalmaz. A bemenet első sora egy Z ≤ 100 pozitív egész számot tartalmaz, amely a 

tesztesetek számát jelzi. Az első sort követő sorok mindegyike egy-egy tesztesetet ír le. Minden teszteset egy 

olyan sor, amely két egész számot tartalmaz, az egymástól szóközzel elválasztott x-et és y-t (x, y ∊  [−109, 109]). 

13.2. A kimenet specifikációja 

A programodnak minden tesztesetre egy sort kell kiírnia, amely a tesztesetben megadott x és y értékek összegét 

tartalmazza. 

13.3. Példa bemenet 

4 

-100 100 

2 3 

0 110101 

-1000000000 1 

 

13.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

0 

5 

110101 

-999999999 
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14. Riemann-összegek 

Az integrálszámítás olyan problémákkal foglalkozik, amelyek „egy görbe alatti terület meghatározásával‖ 

oldhatók meg. Ez azt jelenti, hogy van egy valós számokat valós számokra képező f függvényünk, egy a alsó 

korlátunk, egy b felső korlátunk, és szeretnénk meghatározni annak az alakzatnak a területét, amelyet balról az 

x = a egyenlettel leírt egyenes, jobbról az x = b egyenlettel leírt egyenes, alulról az x tengely (azaz az y = 0 

egyenlettel leírt egyenes), felülről pedig az f függvény által meghatározott görbe határol. 

A kalkulus módszereinek felhasználásával gyakran pontosan megadható ez a terület. Azokban az esetekben, 

amikor mégsem, a terület Riemann-összegnek nevezett közelítésének a kiszámítására hagyatkozunk. 

A számítást úgy hajtjuk végre, hogy választunk egy m pozitív egész számot, majd egymás mellé helyezünk 

∆x = (b − a) / m szélességű téglalapokat az x = a és az x = b egyenesek között. (A téglalapok bal oldali élei tehát 

az x = a, x = a + ∆x, x = a + 2∆x, x = a + 3∆x stb. egyenesekre esnek.) Az egyes téglalapok magasságát úgy 

választjuk meg, hogy a bal felső csúcsuk a görbére essen. Ezután kiszámítjuk a téglalapok területeinek az 

összegét, amely megadja a kérdéses alakzat területének egy becslését. (Általában igaz, hogy minél nagyobbra 

választjuk m értékét, annál pontosabb becslésre számíthatunk.) 

Példaként tekintsük a következő ábrát, amelyen a = 0, b = 16, m = 8, f-et pedig a görbe szemlélteti. 

 

1. ábra: Görbe alatti terület becslése Riemann-összeggel 
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Írj programot, amely bemenetként megkap egy a és egy b valós számot (ahol a < b), egy m pozitív egész 

számot, valamint egy p polinom leírását (amelyre p(x) ≥ 0 teljesül minden x ∊  [a, b] esetén), és a fent leírt 

módszerrel megbecsli annak az alakzatnak a területét, amelyet balról az x = a egyenes, jobbról az x = b egyenes, 

alulról az y = 0 egyenes, felülről pedig p határol. 

Vedd figyelembe, hogy egy p(x) polinom valójában egy olyan függvény, amely kifejezhető 

p(x) = c0 + c1x + c2x2 + c3x3 + … + ckxk 

formában, valamely k ≥ 0 egész érték és c0, c1, …, ck valós számok (együtthatók) esetén, ahol k-t pfokának 

nevezzük. 

14.1. A bemenet specifikációja 

Az első sor egy n pozitív egész számot tartalmaz, és azoknak az alakzatoknak a számát adja meg, amelyeknek 

meg kell becsülni a területét. A következő n sor mindegyikében egy-egy alakzat leírása található. Egy alakzat az 

a és b valós számokkal (az alsó és felső határokkal), egy m pozitív egész számmal (a területbecslés 

kiszámításához használt téglalapok számával), egy k nemnegatív egész számmal (a polinom fokszámával), 

valamint a polinom k + 1 együtthatójával (c0-tól ck-ig) van megadva. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

14.2. A kimenet specifikációja 

A bemeneten megadott minden alakzatra egy-egy kétsoros üzenetet kell a kimenetre írni, amely megadja a 

polinomot, a határokat, a területbecslés kiszámításához használt téglalapok számát és magát a becslést. Minden 

valós értéket pontosan egy tizedesjegy pontossággal kell kiírni. Lásd alább a példa kimenetet a pontos 

formátumért. Minden üzenet után írj ki egy üres sort! 

14.3. Példa bemenet 

3 

0.0 4.0 4 1 0.0 2.0 

0.0 4.0 8 1 0.0 2.0 

-3.0 1.0 4 2 2.0 0.0 1.0 

 

14.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Estimated area under y = 0.0x^0 + 2.0x^1 

   between x = 0.0 and x = 4.0 using 4 rectangles is 12.0 

 

Estimated area under y = 0.0x^0 + 2.0x^1 

   between x = 0.0 and x = 4.0 using 8 rectangles is 14.0 

 

Estimated area under y = 2.0x^0 + 0.0x^1 + 1.0x^2 

   between x = -3.0 and x = 1.0 using 4 rectangles is 22.0 

 

 

15. Harangszó 

Harangváros településen egy új óraművet szereltek fel az öreg templomtoronyba. Az új szerkezet minden egész 

órában megszólaltatja a harangot, mégpedig pontosan annyiszor, amennyit az óra kismutatója mutat (tehát 

például kétszer szólaltatja meg 2 órakor, mint ahogy 14 órakor is). A harang ezenkívül megszólal egyszer 

minden egész óra után negyed órával, kétszer minden egész óra után fél órával és egyszer minden egész óra előtt 

negyed órával mindennap és minden éjjel. Amióta az új óraművet felszerelték, a turisták folyton azt kérdezgetik 

az öreg harangozótól, hogy hányszor szólal meg a harang két időpont között. A harangozónak szüksége van a 

segítségedre, hogy minél gyorsabban meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. 

A feladatod, hogy írj egy programot, amely kiszámítja, hogy hányszor szólal meg a harang egy nap két 

időpontja között. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P200021
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15.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egy sorból áll, amely két időpontot tartalmaz egy 

szóközzel elválasztva. Az időpontok formátuma HH:MM, ahol HH az óra, amely egy 0 és 24 közötti érték egy 

vagy két számjeggyel megadva, MM pedig a perc, amely 0 és 59 közé esik, és pontosan két számjeggyel van 

megadva. Egy nap első időpontja 0:00, az utolsó pedig 24:00. A két időpont egy napra esik, és az első időpont (a 

kezdési idő) mindig kisebb, mint a második (a befejezési idő). 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

15.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni egyetlen egész számmal, amely megadja, hogy hányszor szólal 

meg a harang a megadott két időpont között, nem beleértve a kezdési időt, beleértve viszont a befejezési időt. 

15.3. Példa bemenet 

0:15 1:00 

14:30 14:45 

 

15.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

4 

1 

 

16. Egész számok vizsgálata 

Chip Diller volt a BIT cég új szuperszámítógépének egyik első felhasználója. A 3 hatványait vizsgáló kutatásait 

kiterjesztette a 0-tól 333-ig terjedő tartományra, ezen számok különféle összegzésével. 

„Nagyszerű ez a szuperszámítógép – jegyezte meg Chip. – Bárcsak Timothy is itt lenne, hogy lássa az 

eredményeket.‖ (Chip új lakásba költözött, amint talált egyet a Harmadik utcai Citrom Égbolt Lakópark 

harmadik emeletén.) 

16.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 100 sorból áll, amelyek mindegyike egyetlen NagyonHosszúEgészet tartalmaz. Minden 

NagyonHosszúEgész legfeljebb 100 karakter hosszúságú, és kizárólag számjegyekből áll (azaz egyik 

NagyonHosszúEgész sem lesz negatív). 

A bemenet utolsó sora egyetlen nullát tartalmaz egymagában. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

16.2. A kimenet specifikációja 

A programodnak a bemeneten megadott NagyonHosszúEgészek összegét kell a kimenetre írnia. 

16.3. Példa bemenet 

123456789012345678901234567890 

123456789012345678901234567890 

123456789012345678901234567890 

0 

 

16.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P200027
http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P424
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370370367037037036703703703670 

 

17. Tarifaterv 

 

Az Ampang Communications & Mobile (ACM) vállalat telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt különböző 

igényű ügyfelek részére. Mivel Ampang lakói meglehetősen bőbeszédűek, mindig keresik a számukra 

legmegfelelőbb csomagokat. Hogy előnybe kerüljön a versenytársaival szemben, az ACM számos csomagot 

kínál. Kettő a legnépszerűbb csomagjai közül 

• a Mile és 

• a Juice. 

A Mile csomagban minden megkezdett 30 másodperc 10 centbe kerül. Ez azt jelenti, hogy egy 29 másodpercnyi 

vagy annál rövidebb idejű beszélgetésért 10 centet kell fizetni. Ha 30 és 59 másodperc közötti ideig beszélünk, 

akkor 20 centet kell fizetni, és így tovább. 

A Juice csomagban minden megkezdett 60 másodperc 15 centbe kerül. Ez azt jelenti, hogy egy 59 

másodpercnyi vagy annál rövidebb idejű beszélgetésért 15 centet kell fizetni. Ha 60 és 119 másodperc közötti 

ideig beszélünk, akkor 30 centet kell fizetni, és így tovább. 

Feladatod, hogy hívásidőtartamok egy adott listája esetén döntsd el, hogy melyik az olcsóbb csomag. 

17.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy T egész számból áll (T < 50), amely a tesztesetek számát adja meg. Minden teszteset 

egy N egész számot tartalmazó sorral kezdődik (0 < N < 20). A következő sor N darab hívásidőtartam listáját 

tartalmazza (másodpercben). Minden hívásidőtartam egy egész szám az [1, 2000] tartományból. Az egymást 

követő egész számokat egy-egy szóköz választja el egymástól. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

17.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre először a teszteset sorszámát kell a kimenetre írni. Ezután az olcsóbb csomag nevét kell 

kiírni, majd pedig a megfelelő költséget centben. Ha mindkét csomag ugyanazt a költséget eredményezi, akkor 

írd ki mindkét csomag nevét (először a Mile-t, majd a Juice-t), mögöttük a költséggel. A részletekért lásd a 

példa inputhoz tartozó kimenetet. 

17.3. Példa bemenet 

3 

2 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P4405
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61 10 

3 

40 40 40 

2 

60 65 

 

17.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: Mile 40 

Case 2: Juice 45 

Case 3: Mile Juice 60 

 

Magyarázat a példa outputhoz: az első esetben Mile 30 + 10 = 40, Juice 30 + 15 = 45, a második esetben Mile 

20 + 20 + 20 = 60, Juice 15 + 15 + 1 5 =45, míg a harmadik esetben Mile 30 + 30 = 60, Juice 30 + 30 = 60. 
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Chapter 2. Dinamikus programozás 

1. Favágás 

Egy farönköt kell feldarabolnod. A legmegfizethetőbb cég (az Analog Cutting Machinery) a felvágandó rönkök 

hossza alapján számolja fel a díjat. A munkafolyamatuk miatt egyszerre csak egy vágást tudnak végrehajtani. 

Könnyű észrevenni, hogy a vágások sorrendjének különböző megválasztása különböző árakat eredményezhet. 

Vegyünk például egy 10 méteres farönköt, amelyet az egyik végétől mérve 2, 4 és 7 méternél kell 

feldarabolnunk. Többféle lehetőségünk van. Vághatunk először 2, majd 4, végül 7 méternél. Ezzel az ár 10 + 8 

+ 6 = 24 lesz, mert az első vágást 10 méteres rönkön kell végrehajtani, a másodikat 8 méteresen, az utolsót 

pedig 6 méteresen. Egy másik lehetőség, hogy először 4 méternél vágunk, aztán 2-nél, végül 7-nél. Így az ár 10 

+ 4 + 6 = 20 lesz, amely jobb az előzőnél. 

A főnököd megbízik a programozói tudásodban, és megkér, hogy számítsd ki egy adott farönk feldarabolásának 

a minimális költségét. 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset első sorában egy l pozitív egész szám szerepel, amely 

a feldarabolandó farönk hosszát adja meg. Feltételezheted, hogy l < 1000. A következő sor n-et, a vágások 

számát tartalmazza (n < 50). 

A következő sorban n pozitív egész szám (ci) szerepel (0 < ci < l), amelyek a vágási pontokat adják meg, 

szigorúan növekvő sorrendben. 

A bemenet végét egy olyan teszteset jelzi, ahol l = 0. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

1.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a kimenetre kell írnod a vágási probléma optimális megoldásának költségét, azaz az adott 

farönk feldarabolásának minimális költségét. A kimenetet a példa kimenetben látható módon kell megformázni. 

1.3. Példa bemenet 

100 

3 

25 50 75 

10 

4 

4 5 7 8 

0 

 

1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

The minimum cutting is 200. 

The minimum cutting is 22. 

 

2. Poggyász 

Peter és barátai éppen szabadságon vannak, ezért elhatározzák, hogy tesznek egy autós túrát, hogy felfedezzék 

Spanyolország északi tájait. Heten vannak, és úgy vélik, hogy két autó elég lesz a csomagjaik számára. 

Itt az idő, hogy induljanak… ám a bőröndök még halomban állnak az autók mellett. A sofőrök nem értenek 

egyet abban, hogy melyik csomag melyik csomagtartóba kerüljön, mivel egyikük sem szeretné, hogy az övébe 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10003
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több kerüljön, mint a másikba. Lehetséges, hogy egyenlően osszák szét a terhet a két csomagtartóba? 

(Természetesen a csomagok megbontása nélkül.) 

Tekints m darab, bőröndsúlyokat tartalmazó számhalmazt, és döntsd el mindegyikről, hogy szétoszthatók-e a 

bőröndök a csomagtartókba úgy, hogy a két csomagtartó terhelése azonos legyen! 

2.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy m egész számot tartalmaz, amely a tesztesetek számát adja meg. Minden teszteset egy 

sorból áll, amely n darab egész számot tartalmaz egy-egy szóközzel elválasztva (1 ≤ n ≤ 20). Ezek az egész 

számok az egyes bőröndök tömegei. A bőröndök össztömege nem haladja meg a 200 kg-ot. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

2.2. A kimenet specifikációja 

A kimenet pontosan m sort tartalmaz. Az i-edik sor az i-edik tesztesethez tartozik, és a „YES‖ vagy a „NO‖ 

szavak valamelyikét tartalmazza attól függően, hogy lehetséges-e a csomagtartókat azonosan terhelve 

megtölteni az adott tesztesetre vonatkozóan. 

2.3. Példa bemenet 

3 

1 2 1 2 1 

2 3 4 1 2 5 10 50 3 50 

3 5 2 7 1 7 5 2 8 9 1 25 15 8 3 1 38 45 8 1 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

NO 

YES 

YES 

 

3. Színes fák 

Egy gráf „jó színezése‖ alatt a gráf csúcsainak egy olyan színezését értjük, amelyben az összekötött csúcsok 

különböző színeket kapnak. Ha minden egyes színhez hozzárendelünk egy pozitív egész számot, kiszámíthatjuk 

a gráf csúcsaihoz rendelt színek összegét. 

Ebben a feladatban egy fa (hurokmentes összefüggő gráf) lesz megadva. Meg tudnád határozni azt a legkisebb 

színösszeget, amelyet a fa jó színezéseivel megkaphatunk? Az alábbi ábra a második példában leírt fa egy jó 

színezését mutatja, ahol az összeg 11: 

 

3.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset n-nel, a fa csúcsainak a számával kezdődik 

(1 ≤ n ≤ 10000). A következő n sor „u: v1 v2 … vk‖ alakú, ahol u egy részfa gyökere, a vi-k pedig a gyermekei 

(0 ≤ u, vi ≤ n – 1). 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10664
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Minden tesztesetet egy üres sor követ. A bemenet egy olyan tesztesettel zárul, amelyben n = 0; ezt a tesztesetet 

nem kell feldolgozni. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

3.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a fa jó színezéseivel elérhető minimális színösszeget kell a kimenetre írni külön sorban. 

3.3. Példa bemenet 

2 

0: 

1: 0 

 

8 

0: 1 2 3 

1: 4 5 

2: 

3: 6 7 

4: 

5: 

6: 

7: 

 

0 

 

3.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

3 

11 

 

4. Gyufák 

A gyufákból számjegyeket tudunk kirakni az alábbi módon: 

 

A feladatod, hogy meghatározd, hogy N gyufából hány különböző számot lehet kirakni. Csak nemnegatív 

számokat szeretnénk kirakni, így nincs szükség előjelre. Három gyufából például csak az 1 és a 7 számokat lehet 

kirakni, négy gyufából pedig az 1, a 4, a 7 és a 11 számokat. A vezető nullák nem megengedettek (pl. a 001, 042 

stb. nem szabályosak). A 0, 20, 101 stb. számok viszont megengedettek. 

4.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 100 sorból áll. Minden sor egy N egész számot tartalmaz (1 ≤ N ≤ 2000). 

4.2. A kimenet specifikációja 

Minden N-re egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely az N gyufából kirakható különböző (nemnegatív) számok 

darabszámát tartalmazza. 

4.3. Példa bemenet 

3 

4 

 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11307
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4.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

2 

4 

 

5. Marsi bányászkodás 

A NASA űrközpontja Houstonban kevesebb, mint 200 mérföldre található a Texas állambeli San Antoniótól (a 

2005. évi ACM verseny döntőjének a helyszínétől). Ez az a hely, ahol az asztronautákat kiképezik a Hét Törpe 

Küldetésre, ami a következő óriási ugrás az űrkutatásban. A Mars Odüsszeia program feltárta, hogy a Mars 

felszíne nagyon gazdag yeyenumban és bloggiumban. Ezek az ásványok fontos alkotóelemei néhány 

forradalmian új gyógyszernek, de különösen ritkák a Földön. A Hét Törpe Küldetés célja az, hogy ezeket az 

ásványokat kibányássza és elhozza a Földre. 

A Mars Odüsszeia űrszondája azonosított egy ásványokban gazdag téglalap alakú területet a Mars felszínén. A 

területet cellákra osztjuk, amelyek egy n sorból és m oszlopból álló mátrixot alkotnak, ahol a sorok kelet-nyugat, 

az oszlopok észak-dél irányúak. A szonda minden celláról meghatározta, hogy mennyi yeyenumot és 

bloggiumot tartalmaz. Az asztronauták építeni fognak egy yeyenumfinomító gyárat a területtől nyugatra és egy 

bloggiumfinomító gyárat északra. A feladatod, hogy egy olyan futószalagrendszert tervezz, amellyel a 

legnagyobb mennyiségű ásványi anyagot lehet kibányászni. 

A futószalag kétféle lehet: az első keletről nyugatra, a második délről északra tudja szállítani az ásványi 

anyagot. Minden cellába egyetlen típusú futószalagot tehetsz, de az bármelyik típusú lehet. Ha két szomszédos 

cellában azonos típusú futószalag van, akkor azok összekapcsolódnak. Például egy adott cellában kibányászott 

bloggiumot délről északra tartó futószalagok sorozatán keresztül lehet a bloggiumfinomító gyárba elszállítani. 

Az ásványok nagyon instabilak, ezért egyenes úton kell őket a gyárba szállítani, kanyarok nélkül. Ez azt jelenti, 

hogy ha egy dél-észak típusú cellának az északi szomszédjában egy kelet-nyugati cella van, akkor minden, amit 

a délről északra tartó szalag szállított, elvész. Az egy adott cellában bányászott ásványokat azonnal szalagra kell 

rakni (azaz nem kezdhetik az útjukat szomszédos cellában lévő szalagon). Továbbá minden bloggium, amit a 

yeyenumgyárba szállítunk, elvész, és fordítva. 
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A programodnak olyan futószalagrendszert kell terveznie, amely maximalizálja az összesen kibányászható 

ásványi anyag mennyiségét, azaz a yeyenumgyárba szállított yeyenum és a bloggiumgyárba szállított bloggium 

mennyiségének az összegét. 

5.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Mindegyik egy olyan sorral kezdődik, amely két egész számból áll: a 

sorok száma (1 ≤ n ≤ 500) és az oszlopok száma (1 ≤ m ≤ 500). A következő n sor tartalmazza az egyes 

cellákban lévő yeyenum mennyiségét. Minden sorban m egész szám található. Az első sor a legészakibb sor, és 

minden sorban a legelső szám felel meg az adott sor legnyugatibb cellájának. A számok 0 és 1000 közé esnek. A 

következő n sor az előző formában írja le a bloggium mennyiségét. 

A bemenet vége egy olyan sor, ahol n = m = 0. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

5.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesethez külön sorba ki kell írnod a maximálisan bányászható ásványok mennyiségét. 

5.3. Példa bemenet 

4 4 

0 0 10 9 

1 3 10 0 

4 2 1 3  

1 1 20 0 

10 0 0 0 

1 1 1 30 

0 0 5 5 

5 10 10 10 

0 0 

 

5.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

98 

 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P3530
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Chapter 3. Geometria 

1. Ez integrálás? 

Az alábbi képen egy ABCD négyzet látható, ahol AB = BC = CD = DA = a. Négy a sugarú körívet rajzoltunk, 

amelyek középpontjai az A, B, C, D csúcspontok. Az A középpontú körív a szomszédos B csúcspontból indul, és 

a szintén szomszédos D csúcspontig tart. A többi körívet is hasonlóan rajzoltuk meg. Ilyen módon több régió 

jött létre, három különböző alakban. A feladatod, hogy meghatározd a különböző alakú régiók összterületeit. 

 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet minden sora egy a lebegőpontos számot tartalmaz (0 ≤ a ≤ 10000), amely a négyzet egy oldalának a 

hosszát adja meg. A bemenetet az állomány vége jel (EOF) zárja. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

1.2. A kimenet specifikációja 

A bemenet minden sorára egy sort kell a kimenetre írni, amely a három különböző alakkal rendelkező (az ábrán 

különböző mintákkal kitöltött) régiók összterületeit tartalmazza. Ez a három szám természetesen lebegőpontos 

szám lesz, három tizedesjeggyel a tizedespont után. Az első szám a csíkozott régió területét, a második szám a 

pontozott régiók összterületét, a harmadik szám pedig a többi régió összterületét adja meg. 

1.3. Példa bemenet 

0.1 

0.2 

0.3 

 

1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

0.003 0.005 0.002 

0.013 0.020 0.007 

0.028 0.046 0.016 

 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10209
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2. Az Igazság földje 

Az Igazság földjén mindennek az eladási ára rögzített az egész országban. Senki sem vásárolhat meg valamit, és 

adhatja el kétszer annyiért. Ez azonban problémát okozott az üzletembereknek, akik otthagyták a munkájukat, és 

a termelésbe mentek dolgozni. Így aztán néhány nap leforgása alatt mindenki a termelésben dolgozott, és nem 

maradt egyetlen kereskedő sem. Az emberek így nem jutottak hozzá a szükségleteikhez, bár az ország önellátó 

volt minden szektorban. 

A kormány aggódni kezdett. Szerencsére elég intelligensek voltak, és hívták a matematikusokat. 

A matematikusok pedig adtak egy megoldást. Azt javasolták, hogy a tárgyak felülete legyen azok eladási 

egysége, ne a térfogatuk. Valójában az okos matematikusok a saját üzletüket akarták megalapozni. 

A kormány most a programozókat kérte fel, hogy készítsék el azt a szoftvert, amely kiszámítja a nyereségeket. 

A te feladatod ebből az, hogy kiszámítsd egy gömb profitját. A kereskedő megvásárol egy teljes gömböt, és 

hogy maximalizálja a nyereségét, n egyenlő részre osztja azt. Minden vágásnak át kell mennie a gömb 

tengelyén, és minden résznek úgy kell kinéznie, ahogy az alábbi ábrán látható: 

 

2.1. A bemenet specifikációja 

Adott n egész számoknak egy sorozata (0 < n < 231), ahol n a gömb részeinek a számát jelenti. A bemenetet egy 

negatív szám zárja. Ezt a számot nem kell feldolgozni. 

2.2. A kimenet specifikációja 

Számítsd ki az eladott darabok után keletkező nyereséget! Az eredményt százalékban, a legközelebbi egészre 

kerekítve kell a kimenetre írni. 

2.3. Példa bemenet 

2 

2 

-1 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 
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50% 

50% 

 

3. A legelésző marha 

Egy marha legelészik a mezőn, melyen két, kötéllel összekötött rúd van felállítva. A marhát egy gyűrű rögzíti a 

kötélhez, amelynek segítségével a kötél bármely pontjához eljuthat. A feladatod meghatározni, hogy mekkora 

területet érhet el és legelhet le a marha. Amennyiben szükséges, felteheted, hogy π = 2 · cos−1(0) (a szöget 

radiánban számolva). Szintén felteheted, hogy a kötél vastagsága nulla, a marha egy pontszerű objektum, 

valamint hogy a gyűrű és a rudak vastagsága elhanyagolható. A lebegőpontos számításokhoz dupla pontosságú 

lebegőpontos adattípust használj! 

3.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy egész számot tartalmaz (N ≤ 100), ami megadja, hogy hány tesztesetet tartalmaz a 

bemenet. A következő N sor mindegyike két egész számot tartalmaz, D-t (0 ≤ D ≤ 1000) és L-et (D < L ≤ 1500). 

A D egész a rudak távolságát adja meg lábban, míg az L egész a kötél hosszát, szintén lábban. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

3.2. A kimenet specifikációja 

A programodnak N kimeneti sort kell előállítania. Minden sornak egy lebegőpontos számot kell tartalmaznia 

három tizedesjegy pontossággal. Ez a lebegőpontos szám adja meg azon terület nagyságát, amelyet a marha 

elérhet és lelegelhet. 

3.3. Példa bemenet 

3 

10 12 

23 45 

12 18 

 

3.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

62.517 

1366.999 

189.670 

 

4. Sütiszelet 

Azt a feladatot kaptad, hogy vágjál ki egy négyszög alakú szeletet egy nagyobb, téglalap alakú süteményből. A 

legkisebb kerületű szeletet kell megtalálnod, amely eleget tesz a következő megszorításoknak. Ha a süti 

10000 × 10000 egység méretű, és az euklideszi sík első síknegyedében helyezkedik el, akkor a kérdéses szeletet 

az ABCD négyszög illusztrálja (lásd az ábrát). 

 

Az A és B pontok rögzítettek és adottak lesznek. A és B továbbá egy negatív meredekségű egyenesen fekszenek. 

C-nek és D-nek pedig rendre a pozitív y-tengelyen, illetve a pozitív x-tengelyen kell lenniük, de a pontos 

pozíciójukat neked kell meghatároznod. Az A, B, C és D pontok különbözőek lesznek. 

Számítsd ki a sütiszelet minimális kerületét! 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10678
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4.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sorában n, a tesztesetek száma szerepel (1 ≤ n ≤ 100). A következő n sor mindegyike az ax ay 

bx by négyest, az A és B pont koordinátáit tartalmazza (0 < ax, ay, bx, by ≤ 10000.0). 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

4.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a kerületet kell a kimenetre írni külön sorban, 3 tizedesjegy pontossággal. 

4.3. Példa bemenet 

1 

3.0 1.0 1.0 2.0 

 

4.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

7.236 

 

5. Teherlift 

Az FCC (Factory of Cylinders of Carbon) különböző típusú szénszálas hengerek gyártásával foglalkozik. Az 

FCC egy nagy épület 10. emeletén végzi a tevékenységét, és az épület számos teherliftjét használja a hengerek 

szállítására. Biztonsági okokból a hengereket csakis álló helyzetben lehet szállítani, egymásra nem pakolhatók, 

és mivel meglehetősen nehezek, maximum kettő darab szállítható egyszerre egy liftben. A teherliftek téglatest 

alakúak, és a magasságuk nagyobb, mint a hengerek magassága. 

Hogy minimalizálják a szükséges liftfordulókat a hengerek szállításához, amikor csak lehet, szeretnének 

legalább két hengert rakni a liftekbe. Az alábbi ábra sematikusan (felülnézetből) mutat egy-egy esetet arra, 

amikor ez lehetséges (a), és arra, amikor nem (b): 

 

Mivel nagyon sok lift és nagyon sok hengerfajta van, az FCC felbérelt téged, hogy írj egy programot, amely a 

teherlift és a szállítandó hengerek méreteinek ismeretében eldönti, hogy befér-e a két henger a liftbe vagy sem. 

5.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egyetlen sorból áll, amely négy egész számot 

tartalmaz (W, L, R1 és R2), szóköz karakterekkel elválasztva, ahol W a lift szélességét, L a hosszát jelenti, R1 és R2 

pedig a hengerek sugarát jelölik (1 ≤ W, L, R1, R2 ≤ 100). 

Az utolsó tesztesetet egy négy nullából és az őket elválasztó szóközökből álló sor követi. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11314
http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11834
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5.2. A kimenet specifikációja 

A programnak minden tesztesetre egyetlen sort kell a kimenetre írnia, amelyben „S‖ betű szerepel, ha a két 

henger berakható a liftbe, illetve „N‖ betű, ha nem. 

5.3. Példa bemenet 

11 9 2 3 

7 8 3 2 

10 15 3 7 

8 9 3 2 

0 0 0 0 

 

5.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

S 

N 

N 

S 

 

6. Órák és percek 

Heidinek van egy kör alakú diszkrét analóg órája, mint amilyen az ábrán is látható. Két mutató forog a kör 

középponja körül, amelyek az órát és a percet jelzik. Az óra kerületén 60 jelölés helyezkedik el úgy, hogy 

bármely két szomszédos jel között ugyanakkora a távolság. 

A percmutató az aktuális jelről a következőre pontosan egyszer ugrik percenként. Az óramutató az aktuális 

jelről a következőre pontosan 12 percenként ugrik, azaz öt jelet halad óránként. 

Úgy tekintjük, hogy mindkét mutató diszkrét módon és azonnal ugrik, ami azt jelenti, hogy mindig pontosan 

valamelyik jelre mutatnak, sosem közéjük. 
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Éjfélkor a két mutató egyszerre éri el a felső jelölést, amely nulla óra nulla percet jelent. Pontosan 12 óra vagy 

720 perc elteltével mindkét mutató újra eléri ugyanezt a pozíciót, és ez a folyamat ismétlődik újra és újra. 

Vegyük észre, hogy amikor a percmutató ugrik, az óramutató nem mozdul (kivéve 12 percenként), amikor 

azonban az óramutató ugrik, akkor a percmutató is. 

Heidi szereti a geometriát, és szereti méregetni az óra két mutatója által bezárt kisebbik szöget a nap különböző 

időpontjaiban. Néhány mérést le is írt, de évek múltával és egy hosszú listával a háta mögött megfigyelte, hogy 

egyes szögek ismétlődtek, míg mások sosem fordultak elő. Heidi listája szerint például mind három órakor, 

mind kilenc órakor a két mutató által bezárt kisebbik szög 90 fok, 65 fokos szög viszont nem szerepel a listán. 

Heidi elhatározta, hogy leellenőrzi, hogy bármely 0 és 180 közé eső A egész szám esetén létezik-e legalább egy 

olyan időpont a nap folyamán, amikor az óra két mutatója által bezárt kisebbik szög pontosan A fok. Segíts neki 

egy olyan programmal, amely választ ad erre a kérdésre! 

6.1. A bemenet specifikációja 

Minden teszteset egy sorban van megadva, amelyben egyetlen A egész szám, az ellenőrizni kívánt szög szerepel 

(0 ≤ A ≤ 180). 

6.2. A kimenet specifikációja 
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Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni egyetlen karakterrel. Ha létezik legalább egy olyan időpont a 

nap folyamán, amikor az óra két mutatója által bezárt kisebbik szög pontosan A fok, akkor az „Y‖ nagybetűt kell 

kiírni, különben pedig az „N‖ nagybetűt. 

6.3. Példa bemenet 

90 

65 

66 

67 

128 

0 

180 

 

6.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Y 

N 

Y 

N 

N 

Y 

Y 

 

7. 10:6:2 

Bangladesnek palackzöld színű és téglalap alakú zászlója van, amelynek a hosszúság-szélesség aránya 10:6. A 

zászló zöld alapon egy vörös kört ábrázol. A hosszúság-sugár aránya 5:1. (Ha tehát a hossz 10, akkor a 

szélességnek 6-nak, a kör sugarának pedig 2-nek kell lennie.) A háttérszín Banglades zöld területeit, míg a vörös 

kör a felkelő napot és a szabadságharc áldozatait jelképezi. 

 

7.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy T pozitív egész számot tartalmaz, amely a tesztesetek számát adja meg (T ≤ 100). Ezt T 

sor követi, amelyek mindegyike egy L pozitív egész számból áll (L ≤ 1000), amely a zászló hosszát adja meg. 

7.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni, amely két, egymástól szóközzel elválasztott valós számot 

tartalmaz pontosan két tizedesjeggyel. A két szám rendre a zászló vörös és zöld részének a területét adja meg. 

Figyelj arra, hogy π értékét arccos(−1)-gyel számolja! 

7.3. Példa bemenet 
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1 

10 

 

7.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

12.57 47.43 

 

8. Óramutatók 

A mechanikus szerkezetek iránti középkori érdeklődést jól illusztálja a mechanikus óra fejlődése, amelyek közül 

a legidősebbet súlyok hajtották és egy fogaskerékkel összekötött lengőkar vezérelt. 1386-ra datálódik. 

A rugók által hajtott órák a 15. század közepén jelentek meg, és lehetővé tették, hogy kompaktabb szerkezeteket 

építsenek, valamint előkészítették a hordozható órák felé vezető utat. 

Az angol rugós ingaórákat eleinte rendszerint kis fali konzolokon tartották, később polcokon. Sok konzolóra 

tartalmazott egy fiókot, amely a felhúzókulcsot tárolta. A legkorábbi konzolórákat, amelyeket az 1660 utáni 

időszakban készítettek, építészetileg megtervezték, oldalpillérekkel és oromzattal látták el. 

A 17. és 18. századi Franciaországban az asztali órák a művészi tervezés tárgyává váltak, amelyekre a legjobb 

példa néhány kisebb szobrászati alkotás. 

Az álló ingaóra (amelyet angol nyelvterületen „nagypapa órának‖ is neveznek) egy fatokban elhelyezett magas 

ingaóra, amely a földön áll, és általában 6�7,5 láb (1,8�2,3 méter) a magassága. A „nagypapa óra‖ elnevezés 

Henry Clay Work 1876-ban írt „A nagyapám órája‖ (―My Grandfather's Clock‖) című népszerű dala nyomán 

ragadt rá. 

Az első atomórák egyike egy ammóniavezérelt óra volt. 1949-ben építették Washingtonban, az Amerikai 

Szabványügyi Hivatalnál. Ennek az órának a hibaaránya kisebb volt, mint 1 a 108-hoz. 

A „nukleáris órákat‖ két óra felhasználásával készítik. A pontos frekvenciájú gamma-sugárzást kibocsátó 

atomok összességét nevezhetjük sugárzó órának; a kibocsátott sugárzást elnyelő atomok csoportját pedig 

elnyelő órának. Egy ilyen nukleárisóra-pár az 1 a 1014-hez arányú energiaváltozásokat is képes érzékelni, így 

körülbelül 1000-szer érzékenyebb a legjobb atomóránál. 

A céziumóra a jelenleg létező legpontosabb óra. Ez az eszköz a cézium atommag forgásirányának állapotai 

közötti átmeneteket használja ki, és annyira szabályos frekvenciát állít elő, hogy ezt használják az időegység 

szabványának meghatározására. 

Az órák története lenyűgöző, de semmi köze ehhez a feladathoz. Ebben a feladatban egy hagyományos analóg 

óra perc- és óramutatója által bezárt szöget kell meghatároznod. Feltételezheted, hogy ha lenne 

másodpercmutató, az mindig a 12-esre mutatna. Minden szöget a legkisebb pozitív szögként kell megadnod. 

Például 9:00 esetén a szög 90 fok, és nem �90 vagy 270 fok. 

8.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet H:M formátumban megadott időpontok listáját tartalmazza, mindegyiket külön sorban, ahol 

1 ≤ H ≤ 12 és 00 ≤ M ≤ 59. A bemenet a 0:00 időponttal ér véget. Vigyázz, hogy H állhat egy és két 

számjegyből is (attól függően, hogy 1 és 9, vagy 10 és 12 közé esik-e), míg M mindig két számjegyű. (A 

bemeneti időpontok tehát egy tipikus digitális órán megjelenő időpontok.) 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

8.2. A kimenet specifikációja 

A kimenetre a két mutató által bezárt legkisebb pozitív szöget kell fokokban mérve kiírnod minden bemeneti 

adat esetén. A szögek mindegyikének 0 és 180 fok közé kell esnie. Minden választ külön sorba írj, ugyanabban 

a sorrendben, ahogy a bemeneten szerepeltek. A kimenetet a legközelebbi 1/1000-re kell kerekíteni, azaz három 

tizedesjegyet kell írnod a tizedespont után. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P579
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8.3. Példa bemenet 

12:00 

9:00 

8:10 

0:00 

 

8.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

0.000 

90.000 

175.000 
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Chapter 4. Gráfalgoritmusok 

1. Knuth-féle permutáció 

Donald E. Knuth A számítógép-programozás művészete című könyvének 1. kötetében található néhány módszer 

egy elemsorozat összes permutációjának legenerálására. Az egyik ilyen algoritmus a következő: 

Minden A1, A2, …, An-1 permutáció esetén képezzünk n újabb permutációt úgy, hogy szúrjuk be az n karaktert 

minden lehetséges pozícióba: nA1A2 … An-1A1nA2 … An-1 ⋮  A1A2 … nAn-1A1A2 … An-1n A 231 permutációból a 4 

minden lehetséges pozícióba történő beszúrása után például az alábbi új permutációkat kapjuk: 4231, 2431, 

2341, 2314. 

A fenti módszert alkalmazva le kell generálnod megadott karakterek összes lehetséges permutációját. Minden 

karakter különböző lesz, számuk kisebb lesz, mint 10, és mindegyikük alfanumerikus karakter lesz. Ez egy 

rekurzív folyamat; a rekurzív hívásokat az első karakterrel kell kezdened, sorban beszúrva a többi karaktert, 

ahogyan a példa input és output mutatja. A programodnak a példa inputra pontosan a példa outputot kell 

eredményeznie. 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz, mindegyiket külön sorban. Minden sor egy karaktersorozatból áll, 

amelyben 10-nél kevesebb alfanumerikus karakter szerepel. A bemenetet EOF zárja. 

1.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a megadott karakterek összes lehetséges permutációját kell a kimenetre írni. A bemeneten 

megadott karakterek sorrendje nagyon fontos a kimenet szempontjából, tehát az abc és a bca bemenetre kapott 

permutációsorozat nem ugyanaz. Az egyes tesztesetekhez tartozó permutációsorozatokat egy-egy üres sorral 

kell elválasztani. 

1.3. Példa bemenet 

abc 

bca 

dcba 

 

1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

cba 

bca 

bac 

cab 

acb 

abc 

 

acb 

cab 

cba 

abc 

bac 

bca 

 

abcd 

bacd 

bcad 

bcda 

acbd 

cabd 

cbad 

cbda 

acdb 
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cadb 

cdab 

cdba 

abdc 

badc 

bdac 

bdca 

adbc 

dabc 

dbac 

dbca 

adcb 

dacb 

dcab 

dcba 

 

2. Az őrült király 

Péter király az A királyságban él, a lánya pedig a B királyságban. A király kapott egy levelet, amely szerint a 

lánya gyermeknek adott életet. A király alig várja, hogy láthassa az unokáját! Ez azonban sajnos nem olyan 

egyszerű. 

Az A és B királyságokat egy erdő választja el egymástól. Az erdő tele van ellenséggel, akikkel a király nem 

szívesen találkozna. Ha megtámadják a királyt a B királyságba vezető útja során, akkor soha többé nem láthatja 

az unokáját és a lányát a támadás halálos következményei miatt. 

A király Biztonsági Tanácsa rendelkezik információkkal az ellenség helyzetéről, és ez megkönnyíti a király 

dolgát. Valamilyen ismeretlen okból kifolyólag az erdő egy M×N-es sakktábla. (M a sorok, N az oszlopok 

száma, 1 ≤ M, N ≤ 100.) 

A király ellenségei az alábbi ábrán látható módon tudnak lóval közlekedni. A lovak általában ugyanúgy 

haladnak (vagy ugranak), mint a sakkban. A király sajnos nem tud repülőre ülni, hogy eljusson az A pontból a B 

pontba, mivel a repülőt még nem találták fel. Így ugyanúgy közlekedik, ahogy a sakkbeli királyok (a részletekért 

lásd az ábrát). 

 

A király nem léphet egy X mezőre, ha azt a mezőt az ellenség lova foglalja. Amíg a király mozog, a lovak nem, 

de ha van legalább egy ló, amelyik egy lépésen belül el tudja érni az X mezőt, akkor a király nem léphet oda 

(kivéve ha az X mező vagy az A, vagy a B királyság). 

Te vagy az A királyság Elektronikus Hírszerzésének főnöke (apropó, a számítógépet már feltalálták), és arra 

kértek, hogy add meg az A királyságból a B királyságba vezető legrövidebb útvonal L hosszát, a király ugyanis 

nem tud tovább várni. 

2.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora T-t, a tesztesetek számát tartalmazza (T ≤ 100). Minden teszteset első sora két számból, M-

ből és N-ből áll. Ezután M sor következik, amelyek mindegyike N szimbólumot tartalmaz az 

S = {„.‖, „Z‖, „A‖, „B‖} halmazból. A „.‖ egy szabad mezőt jelöl. A „Z‖ azt jelenti, hogy az adott mezőn egy ló 

áll. Az „A‖ az A királyságot, a „B‖ pedig a B királyságot jelöli. Minden teszteset pontosan egy A királyságot és 

egy B királyságot tartalmaz. 
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Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

2.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre meg kell határozni az L értéket, és a kimenetre kell írni egy sort a „Minimal possible length 

of a trip is L‖ szöveggel, ha a király el tudja érni a B királyságot. „L‖ helyére a megfelelő értéket kell 

behelyettesíteni. Ha a király nem tud biztonságban eljutni a B királyságba, akkor egy „King Peter, you can't go 

now!‖ tartalmú sort kell kiírni. 

2.3. Példa bemenet 

4 

5 5 

.Z..B 

..Z.. 

Z...Z 

.Z... 

A.... 

3 2 

ZB 

.Z 

AZ 

6 5 

....B 

..... 

..... 

..Z.. 

..... 

A..Z. 

3 3 

ZZ. 

... 

AB. 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

King Peter, you can't go now! 

Minimal possible length of a trip is 2 

King Peter, you can't go now! 

Minimal possible length of a trip is 1 

 

3. Hármasok 

A feladatod, hogy pozitív egész számok egy sorozata esetén meghatározd a sorozatban található hármasok 

számát. Ebben a feladatban akkor és csak akkor tekintjük az (x, y, z)-t hármasnak, ha x + y = z. Az (1, 2, 3) tehát 

hármas, míg a (3, 4, 5) nem az. 

3.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset N-nel, egy pozitív egész számmal kezdődik 

(3 ≤ N ≤ 5000). A következő néhány sorban N pozitív egész szám szerepel. A bemenetet a fájl vége jel (EOF) 

zárja. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

3.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a sorozatban található hármasok számát kell a kimenetre írni egy sorban. 

3.3. Példa bemenet 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11352
http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11386
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6 

1 2 3 4 5 6 

6 

1 2 4 8 16 32 
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100000000 200000000 100000000 
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3.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

6 

0 

1 

6 

 

4. Amíg tanulok, életben vagyok 

Mitől olyan érdekes a feladatmegoldás? Miért kihívás? Miért fordítunk rá annyi energiát, és mégsem unjuk 

meg? Mi (a feladatsor összeállítói) ezt úgy tudnánk kifejezni, hogy „amíg tanulunk, életben vagyunk‖. Annyi 

csodálatos dolgot tanulunk, annyi nagyszerű ötlettel és technikával találkozunk, és sosem érnek véget! 

Ebben a feladatban egy személy életszakaszai lesznek megadva egy gráf formájában. A gráfnak n csomópontja 

van. A csomópontok az életszakaszokat reprezentálják, amelyeket 0-tól n – 1-ig sorszámozunk, az élek pedig azt 

jelölik, hogy a személy átléphet az egyik életszakaszából egy másikba. A 0. csomópont az a csomópont, ahol 

megkezdi az utazását. Kitalálhattad: a gráfban nem lesznek körök (senki sem mehet vissza a múltba!). 

 

Minden csomóponthoz egy x érték van hozzárendelve; ez azt jelenti, hogy x egységnyit tanul, ha ebbe a 

csomópontba lép. Az ábrán látható gráf például egy személy életszakaszait illusztrálja. A körök a 

csomópontokat jelölik, egy körbe írt szám pedig azt az értéket adja meg, amennyit a személy szerez, ha az adott 

csomópontba lép. A négyzetekbe írt számok a csomópont-azonosítók. Ha például a személy az 1-es 

csomópontba lép, 8 további egységet tanul, ha a 4-es csomópontba, akkor pedig 7-et. 

Ahogy a valós életben, senki sem ismeri a jövőt, de megjósolhatunk bizonyos dolgokat a közeljövőre 

vonatkozóan. Ha a személy az u csomópontban van, akkor csak azokat a csomópontokat ismeri, amelyekbe 

vezet él u-ból. Mivel a lehető legtöbbet szeretne tanulni, ezért mindig a legkecsegtetőbb életszakaszt választja, 

azaz azt, amelyik a legnagyobb értékkel rendelkezik. Ha tehát a 0. csomópontban van, akkor csak az 1-es és 2-es 

csomópontokhoz tartozó értékeket ismeri, és semmit sem tud a 3-as, a 4-es és az 5-ös csomópontokról. A 2-es 

csomópontot választja az 1-es helyett (mert a 2-es csomópont 9 tanulási egységet biztosít a számára). Ezután 

folytatja az útját ugyanezzel a módszerrel. Bármelyik szakaszban megállhat, de mindig megpróbál tovább 

tanulni. Feltételezheted, hogy a gráf bármelyik csomópontjából a következőt determinisztikusan lehet 

kiválasztani, azaz bármelyik u csomóponthoz pontosan egy olyan v csomópont létezik, amelynek az értéke 

maximális, és létezik él u-ból v-be. 

4.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy T egész számmal kezdődik, amely a tesztesetek számát adja meg (T ≤ 100). 
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Minden teszteset egy üres sorral kezdődik. A következő sor két egész számot tartalmaz: n-et (2 ≤ n ≤ 100) és m-

et (n – 1 ≤ m ≤ n * (n – 1) / 2). n jelöli a gráf csomópontjainak, m pedig az éleinek a számát. A következő sor n 

egész számból áll egy-egy szóközzel elválasztva, amelyek a megfelelő csomóponthoz rendelt tanulási 

egységeket adják meg. Az értékek 1 és 1000 közé esnek, kivéve a 0. csomópontot, amelyhez mindig a 0 érték 

lesz hozzárendelve. A következő m sor mindegyike két egész számot tartalmaz: u-t és v-t (0 ≤ u, v < n, u ≠ v), 

amelyek azt jelölik, hogy létezik irányított él u-ból v-be. Feltételezheted, hogy a gráf eleget tesz a fent leírt 

megszorításoknak. A 0. csomópontból bármelyik csomópontba el lehet jutni, és legfeljebb egy él lesz bármely 

két csomópont között. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

4.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a kimenetre kell írni a teszteset sorszámát, a személy által szerezhető tanulási egységek 

összegének a maximumát (a fent leírt stratégiát követve), valamint annak a csomópontnak az azonosítóját, 

amelyikben befejezte az utazását. 

4.3. Példa bemenet 

1 

  

6 6 

0 8 9 2 7 5 

5 4 

5 3 

1 5 

0 1 

0 2 

2 1 

 

4.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: 29 4 

 

5. Azonosító kódok 

2084-et írunk. A Nagy Testvér éve végül elérkezett, bár egy évszázad késéssel. Hogy a polgárait jobban 

ellenőrzése alá tudja vonni, és ezáltal megelőzze a törvény és a rend tartós megbontását, a kormány radikális 

lépésre szánta el magát: minden állampolgárnak egy parányi mikroszámítógépet kell beültetnie a bal csuklójába. 

A számítógép a személyes adatokon kívül egy jeladót is tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy egy központi 

számítógép naplózza és figyelje az emberek mozgását. (Kellemes mellékhatása ennek az eljárásnak, hogy 

csökkenti a munkanélküli segélyért sorban álló plasztikai sebészek számát.) 

Minden mikroszámítógéphez egy egyedi azonosító kód tartozik. Ez a kód legfeljebb 50 karakterből áll, amelyek 

mindegyike a 26 angol kisbetű egyike. Az egyes kódokhoz használt karakterek halmazát találomra választják ki. 

Mivel a kódot nagyon komplikált eljárással nyomják a csipekbe, a gyártónak sokkal egyszerűbb dolga van, ha 

olyan kódokat állíthat elő, amelyek más kódok átrendezéséből adódnak, mint ha az új kódokat más 

betűkészlettel kellene létrehozni. Ezért ha egyszer kiválasztanak egy betűkészletet, a belőle képezhető összes 

lehetséges kódot felhasználják, mielőtt megváltoztatnák a készletet. 

Tegyük fel például, hogy a döntés szerint a kódok az 'a' betűnek pontosan 3, a 'b'-nek 2, a 'c'-nek pedig 1 

előfordulását tartalmazzák. Ekkor a lehetséges 60 kód közül három a következő: 

abaabc 

abaacb 

ababac 

 

Ez a három kód fentről lefelé ábécérendben van felsorolva. Az ebből a karakterkészletből előállítható összes kód 

listájában ezek a kódok egymást követik ebben a sorrendben. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12376
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Írj egy programot, amely segít az azonosító kódok kiadásában. A program egy legfeljebb 50 kisbetűből álló 

sorozatot fog beolvasni (amely azonos karaktereket is tartalmazhat), és ki kell írnia a rákövetkező kódot, ha az 

létezik, illetve a „No Successor‖ üzenetet, ha a beolvasott kód az utolsó az adott karakterkészletből előállítható 

kódok sorában. 

5.1. A bemenet specifikációja 

A bemenetet több sor alkotja. Minden sor egyetlen sztringet tartalmaz, amely a kódot reprezentálja. A bemenetet 

egy olyan sor zárja, amely egyetlen '#' karakterből áll. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

5.2. A kimenet specifikációja 

A kimenetre minden beolvasott kódhoz egy sort kell kiírni, amely a rákövetkező kódot vagy a „No Successor‖ 

üzenetet tartalmazza. 

5.3. Példa bemenet 

abaacb 

cbbaa 

# 

 

5.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

ababac 

No Successor 

 

6. A kétségbeesett villanyszerelő 

A Cseh Műszaki Egyetem nemcsak mérnök informatikusokat, hanem villanyszerelőket is képez, akik néha 

kihívást jelentő problémákkal találják szembe magukat. 

Egy villanyszerelő azt a megbízást kapta, hogy egy nagyon magas épületbe új elektromos kábelezést vezessen 

be. Mielőtt belefogna a munkájába, meg kell állapítania a régi kábelek állapotát. W kábelvégződés van a 

földszinten, és másik W a 42. emeleten. A villanyszerelő biztosan tudja, hogy az alsó végződések mindegyike 

pontosan egy felső végződéshez csatlakozik. Nincs azonban semmilyen jelzés, így nincs információja arról, 

hogy melyik kábel melyik. 

A legfőbb probléma az, hogy a liftek még nem működnek (hiszen még nincsenek rákapcsolva az elektromos 

hálózatra). Így aztán mindenképpen jó lenne a felfelé és lefelé megtett utak számát minimalizálnunk. 

A villanyszerelő rendelkezésére állnak olyan csatlakozók, amelyekkel tetszőleges számú kábelvégződést lehet 

összekapcsolni (természetesen ugyanazon az emeleten). Ezután elsétálhat a kábelek másik végéhez, és 

kimérheti, hogy mely kábelek vannak összekötve. Ha például a villanyszerelő csak két kábelt köt össze, akkor 

könnyedén meghatározható ez a pár a túlvégen. A két összekötött kábelt azonban sajnos lehetetlen 

megkülönböztetni egymástól. 

A feladatod, hogy írj egy programot, amely meghatározza a legjobb módját az összes kábel megjelölésének. 

Megengedett, hogy egyszerre tetszőleges számú kábel legyen összekötve egymással, és hogy tetszőleges számú 

összekötött kábelcsoport legyen (mindig van elég csatlakozó). A villanyszerelő tetszőleges számú mérést 

végezhet minden emeleten. Végül a következő feltételeknek kell megfelelni: 

1. A villanyszerelő a munka végén visszatér a földszintre. 

2. A kábelek alsó végződéseinek mindegyike megjelölésre kerül különböző számokkal 1-től W-ig. 

3. A felső végződések mindegyike megjelölésre kerül különböző számokkal 1-től W-ig. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P146
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4. Minden kábel ugyanazzal a számmal rendelkezik mindkét végén. 

6.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egyetlen sorból áll, amelyben a W egész szám, a 

kábelek száma szerepel (1 ≤ W ≤ 200). A bemenetet egy nullát tartalmazó sor zárja. 

6.2. A kimenet specifikációja 

A programodnak minden tesztesetre egyetlen sort kell a kimenetre írnia, amely az „Electrician needs X trips.‖ 

mondatot tartalmazza, ahol X azon alkalmak lehető legkisebb száma, ahányszor a villanyszerelőnek fel kell 

másznia a 42. emeletre, majd vissza kell onnan térnie. 

Ha egyáltalán nem lehetséges a kábelek megjelölése, akkor ehelyett a „Bad luck!‖ mondatot kell kiírni. 

6.3. Példa bemenet 

2 

3 

0 

 

6.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Bad luck! 

Electrician needs 1 trips. 

 

7. Candy cukorkái 

Candynek van egy F különböző ízesítéssel rendelkező cukorkakészlete, amelyet szeretne eladni, ezért cukorkás 

csomagokat készít. Minden csomagnak vagy azonos ízesítésű cukorkákat tartalmazó egyízű csomagnak, vagy 

minden egyes ízt magában foglaló keverék csomagnak kell lennie. Candy ízlésesen szeretné elcsomagolni a 

cukorkáit. Úgy határozott, hogy az ízléses csomagolásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

• Minden egyes cukorkát pontosan egy csomagban kell elhelyezni. 

• Minden csomagnak legalább 2 cukorkát kell tartalmaznia, függetlenül a típusától. 

• Minden csomagnak ugyanannyi cukorkát kell tartalmaznia, függetlenül a típusától. 

• Minden keverék csomagban mindegyik ízesítésű cukorkából ugyanannyinak kell lennie. 

• Legalább egy keverék csomagnak kell lennie. 

• Mindegyik ízesítésből legalább egy egyízű csomagnak kell lennie. 

Candy kíváncsi lenne, hogy hány különböző ízléses csomagolást tudna készíteni. Két ízléses csomagolást akkor 

és csak akkor tekintünk különbözőnek, ha különböznek az egyízű csomagok számában, a keverék csomagok 

számában vagy a csomagokban lévő cukorkák számában. Mivel Candy a verseny záróünnepségén fogja árulni a 

cukorkáit, mihamarabb meg kellene válaszolnod a kérdését. 

7.1. A bemenet specifikációja 

Minden tesztesetet két sor ír le. Az első sor egy F egész számot tartalmaz, amely az ízek számát adja meg 

(2 ≤ F ≤ 105). A második sor F egész számból áll (Ci), amelyek a különböző ízesítésű cukorkák számát jelentik 

(1 ≤ Ci ≤ 109 minden 1 ≤ i ≤ F esetén). 

Az utolsó tesztesetet egy nullát tartalmazó sor követi. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P5791
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7.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy egész számot tartalmazó sort kell a kimenetre írni, amely a különböző ízléses 

csomagolások számát adja meg a fenti szabályoknak megfelelően. 

7.3. Példa bemenet 

3 

15 33 21 

2 

1 1 

2 

2 2 

2 

3 3 

3 

1000000000 1000000000 1000000000 

0 

 

7.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

4 

0 

0 

1 

832519396 
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Chapter 5. Mohó algoritmusok 

1. A híd 

n ember szeretne átkelni egy hídon éjszaka. Legfeljebb két ember kelhet át egyszerre, akiknél lennie kell egy 

elemlámpának. Az n embernél csak egy elemlámpa van, így egyfajta ingázást kell végezniük, hogy 

visszajuttassák az elemlámpát, és ezáltal további emberek is átkelhessenek. 

Az egyes személyek nem feltétlenül azonos sebességgel tudnak átkelni a hídon; egy csoport sebességét a lassabb 

tagjának a sebessége határozza meg. A feladatod, hogy meghatározz egy olyan stratégiát, amellyel az n ember 

minimális idő alatt juthat át a túloldalra. 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy olyan sorral kezdődik, amely egyetlen pozitív egész számból, a tesztesetek számából áll. Ezt a 

sort egy üres sor követi, mint ahogy egy-egy üres sor van két egymást követő teszteset között is. 

Minden teszteset első sorában n értéke szerepel. Ezt n sor követi, amelyek az egyes emberek átkelési idejeit 

tartalmazzák. Legfeljebb 1000 ember lesz, és egyiküknek sem tart tovább 100 másodpercnél a hídon való 

átkelés. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

1.2. A kimenet specifikációja 

Az egyes tesztesetekhez tartozó kimeneteknek az alábbi leírást kell követniük. Két egymást követő teszteset 

kimenetét egy-egy üres sorral kell elválasztani. 

Minden tesztesetre a kimenet első sorában az n ember átkeléséhez szükséges másodpercek számának kell 

szerepelnie. A további sorokba egy olyan stratégiát kell kiírni, amellyel ez az idő érhető el. Mindegyik további 

sornak egy vagy két egész számot kell tartalmaznia, amelyek a következőnek átkelő személyt vagy személyeket 

adják meg. (Az egyes személyeket a bemeneten megadott átkelési idejükkel azonosítjuk. Bár több embernek is 

lehet ugyanaz az átkelési ideje, ennek a kétértelműségnek nincs következménye.) Ne feledjük, hogy az átkelések 

váltakozó irányúak, mivel mindig vissza kell juttatni az elemlámpát, hogy mások is átkelhessenek. Ha több 

stratégiával is elérhető a minimális idő, bármelyik megadható. 

1.3. Példa bemenet 

1 

 

4 

1 

2 

5 

10 

 

1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

17 

1 2 

1 

5 10 

2 

1 2 

 

2. Konténerek 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10037
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A rakparton hatalmas konténereket tárolnak, amiket végül mind hajóra pakolnak és elszállítanak. A konténerek 

a rakpartra közúton és vasúton érkeznek, és érkezési sorrendben kerülnek raktározásra, halmokban egymásra 

pakolva. 

A tengerjáró hajók egyszerre sok konténert tudnak szállítani. A hajók berakodási ideje részben attól függ, hol 

találhatók az általa szállítandó konténerek. Ez az idő nő, ha a konténer nem valamelyik halom tetején található, 

mivel akkor meg kell várni, míg a fölötte lévő konténereket berakodják. 

Szükségünk lenne egy olyan tervre, amivel a berakodási idő csökkenthető. A terv lényege, hogy hajóra csak a 

halmok tetején lévő konténert lehet tenni, mindemellett minimalizálni kell a szükséges halmok számát. 

A feladatban ismerjük a hajók berakodási sorrendjét és a konténerek érkezési sorrendjét. Minden hajót egy 

nagybetűvel reprezentálunk A-tól Z-ig, és a hajókat mindig betűrendben rakodják. Minden konténert egy 

nagybetűvel címkézünk, ami azt jelöli, hogy melyik hajóra kell berakodni. Egy halomba akárhány konténer 

elhelyezhető. 

2.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egyetlen sorból áll, amelyben legalább 1, legfeljebb 

1000 nagybetű szerepel. Ezek a karakterek a beérkező konténereket reprezentálják érkezési sorrendben. Például 

az ABAC sor jelentése: az érkező konténerek sorra az A, B, A és C hajókra kerülnek. Miután minden konténer 

megérkezett, szigorúan növekvő sorrendben rakodják be a hajókat: először az A hajót, majd a B-t stb. 

A teszteseteket egy olyan sor követi, amelyben az end szó szerepel. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

2.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre írd ki a teszteset sorszámát (1-essel kezdve) és a konténerek berakodás előtti tárolásához 

szükséges vermek minimális számát a példa outputban látható módon! 

2.3. Példa bemenet 

A  

CBACBACBACBACBA  

CCCCBBBBAAAA  

ACMICPC  

end 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: 1 

Case 2: 3 

Case 3: 1 

Case 4: 4 

 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P3752
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Chapter 6. Rendezések és keresések 

1. ShellSort 

He made each turtle stand on another one's back And he piled them all up in a nine-turtle stack. And then Yertle 

climbed up. He sat down on the pile. What a wonderful view! He could see 'most a mile! 

Yertle király szeretné átrendezni a teknőstrónját úgy, hogy a legmagasabb rangú nemesei és a legközelebbi 

tanácsadói közelebb kerüljenek a trón tetejéhez. Egyetlen művelet használható a teknősök kupacbeli 

sorrendjének a megváltoztatásához: egy teknős előbújhat a helyéről, és felmászhat a többi teknősön keresztül a 

kupac tetejére. 

A feladatod, hogy egy teknőskupac eredeti rendezettségének és ugyanazon teknőskupac kívánt rendezettségének 

az ismeretében meghatározz egy olyan minimális műveletsorozatot, amely átrendezi az eredeti kupacot a kívánt 

kupaccá. 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy K egész számból áll, amely a tesztesetek számát adja meg. Minden teszteset egy n 

egész számmal kezdődik, amely a kupacban elhelyezkedő teknősök számát jelenti. A következő n sor a 

teknőskupac eredeti sorrendjét írja le. Mindegyik sor egy teknős nevét tartalmazza, kezdve a kupac tetején lévő 

teknőssel, a kupac alján lévő teknős felé haladva. A teknősöknek egyedi nevük van, amelyek nem több, mint 

nyolcvan karakter hosszúságú, alfanumerikus karaktereket, a szóköz karaktert és a pontot („.‖) tartalmazó 

sztringek. A bemenet következő n sora a kupac kívánt sorrendjét írja le, most is felülről lefelé nevezve meg a 

teknősöket. Minden teszteset összesen pontosan 2n+1 sorból áll. A teknősök száma (n) kisebb vagy egyenlő 

lesz, mint kétszáz. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

1.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre teknősnevek egy sorozatát kell a kimenetre írni, soronként egy nevet, abban a sorrendben, 

amelyben a teknősöknek el kell hagyniuk a helyüket a kupacban, és fel kell mászniuk a kupac tetejére. A 

műveletsorozatnak az eredeti kupacot át kell alakítania a kívánt kupaccá, és a lehető legrövidebbnek kell lennie. 

Ha egynél több legrövidebb megoldás lehetséges, bármelyik megoldás kiírható. Minden teszteset után egy-egy 

üres sort is a kimenetre kell írni. 

1.3. Példa bemenet 

2 

3 

Yertle 

Duke of Earl 

Sir Lancelot 

Duke of Earl 

Yertle 

Sir Lancelot 

9 

Yertle 

Duke of Earl 

Sir Lancelot 

Elizabeth Windsor 

Michael Eisner 

Richard M. Nixon 

Mr. Rogers 

Ford Perfect 

Mack 

Yertle 

Richard M. Nixon 

Sir Lancelot 

Duke of Earl 

Elizabeth Windsor 
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Michael Eisner 

Mr. Rogers 

Ford Perfect 

Mack 

 

1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Duke of Earl 

 

Sir Lancelot 

Richard M. Nixon 

Yertle 

 

 

2. A leghosszabb pihenő 

Mint azt már bizonyára tudod, vannak olyan tanárok, akik nagyon elfoglaltak, telített a munkarendjük az egyes 

napokon. A te tanárod (nevezzük P. professzornak) egy kicsit lusta, ezért szeretne szundítani egyet a nap 

folyamán, de mivel nagyon zsúfolt a munkarendje, nincs túl sok lehetősége erre. Azonban MINDENKÉPPEN 

szeretne pihenni egyet mindennap. Mivel csak egyszer fog szunyókálni, a lehető leghosszabb pihenőidőt akarja 

felhasználni, figyelembe véve a munkarendjét. Elhatározta, hogy ír egy programot, amely segíti őt ebben a 

feladatban, de — ahogy azt említettük — P. professzor nagyon lusta. Ezért aztán végül úgy döntött, hogy 

NEKED kell megírni a programot! 

2.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet tetszőleges számú tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egy napot ír le. A tesztesetek első sora egy 

(100-nál nem nagyobb) pozitív egész s számból áll, amely az adott napon esedékes események számát adja meg. 

A következő s sor tartalmazza az eseményeket az alábbi formában: 

 

            idő1 

            idő2 

            esemény 

           

Itt idő1 jelöli azt az időpontot, amikor az esemény kezdődik, idő2 pedig azt az időpontot, amikor véget ér. 

Minden időpont hh:mm formátumú lesz, idő1 szigorúan kisebb lesz, mint idő2, egyetlen szóközzel lesznek 

elválasztva, és minden időpont nagyobb vagy egyenlő lesz 10:00-nál és kisebb vagy egyenlő 18:00-nál. Így a 

válaszodnak is ebbe az intervallumba kell esnie (azaz egyik pihenőidő sem kezdődhet 10:00 előtt, és tarthat 

18:00-nál tovább). Az esemény bármilyen karaktersorozat lehet, de mindig egy sorban lesz megadva. 

Feltételezheted, hogy egyetlen sor sem lesz hosszabb 255 karakternél, hogy 10 ≤ hh ≤ 18 és hogy 0 ≤ mm < 60. 

NEM feltételezheted azonban, hogy a bemenet bármilyen konkrét sorrendben lesz megadva. A bemenetet addig 

kell olvasni, amíg el nem éred az állomány végét. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

2.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre az alábbi sort kell a kimenetre írnod: 

Day #d: the longest nap starts at hh:mm and will last for [H hours and] M minutes. 

Itt d a teszteset számát jelenti (1-ről indulva), hh:mm pedig az az időpont, amikor a pihenőidő kezdődik. A 

pihenő időtartamának megjelenítéséhez kövesd az alábbi egyszerű szabályokat: 

1. Ha a teljes X időtartam percben mérve kisebb, mint 60, akkor csak az „M minutes‖ szöveget kell kiírni, ahol 

M = X. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10191
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2. Ha a teljes X időtartam percben mérve nagyobb vagy egyenlő, mint 60, akkor a „H hours and M minutes‖ 

szöveget kell kiírni, ahol H = X div 60 (természetesen egész osztással) és M = X mod 60. 

Figyeld meg, hogy nem kell foglalkoznod az egyes szám/többes szám használatával (azaz „1 minutes‖ vagy „1 

hours‖ a kiírandó szöveg, ha ez a helyzet). A pihenőidő hosszát a szabadidő végének és elejének a 

különbségeként kell kiszámítani. Ha például egy esemény 14:00-kor kezdődik, a következő pedig 14:47-kor, 

akkor (14:47) − (14:00) = 47 perc a lehetséges pihenőidő. 

Ha egynél több azonos időtartamú leghosszabb pihenőidő létezik, akkor a legkorábbit kell kiírni. 

Feltételezheted, hogy egyik nap sem lesz teljesen foglalt (azaz lesz legalább egy lehetséges pihenőidő). 

2.3. Példa bemenet 

4 

10:00 12:00 Lectures 

12:00 13:00 Lunch, like always. 

13:00 15:00 Boring lectures... 

15:30 17:45 Reading 

4 

10:00 12:00 Lectures 

12:00 13:00 Lunch, just lunch. 

13:00 15:00 Lectures, lectures... oh, no! 

16:45 17:45 Reading (to be or not to be?) 

4 

10:00 12:00 Lectures, as everyday. 

12:00 13:00 Lunch, again!!! 

13:00 15:00 Lectures, more lectures! 

15:30 17:15 Reading (I love reading, but should I schedule it?) 

1 

12:00 13:00 I love lunch! Have you ever noticed it? :) 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Day #1: the longest nap starts at 15:00 and will last for 30 minutes. 

Day #2: the longest nap starts at 15:00 and will last for 1 hours and 45 minutes. 

Day #3: the longest nap starts at 17:15 and will last for 45 minutes. 

Day #4: the longest nap starts at 13:00 and will last for 5 hours and 0 minutes. 

 

3. Futball 

A futball a világ legnépszerűbb sportja. Ahogy azt mindenki tudja, Brazília büszkélkedhet a legtöbb 

világbajnoki címmel (szám szerint öttel: 1958, 1962, 1970, 1994 és 2002). Mivel a nemzeti bajnokságukban sok 

csapat vesz részt (sőt még a regionális bajnokságaikban is sok csapat van), nagyon nehéz feladat az állás 

nyomon követése ilyen sok csapat és lejátszott mérkőzés mellett! 

A feladatod tehát nagyon egyszerű: írj egy programot, amely megkapja a bajnokság nevét, a csapatneveket és a 

lejátszott mérkőzéseket, és kiírja a bajnokság jelenlegi állását. 

Egy csapat akkor nyer meg egy mérkőzést, ha több gólt szerez, mint az ellenfele. Nyilvánvalóan veszít egy 

csapat, ha kevesebb gólt szerez. Ha mindkét csapat ugyanannyi gólt szerez, akkor ezt döntetlennek nevezzük. 

Egy csapat minden győzelemért 3 pontot, minden döntetlenért 1 pontot és minden vereségért 0 pontot kap. 

A csapatokat a következő szabályok alapján rangsoroljuk (ebben a sorrendben): 

1. A legtöbb megszerzett pont. 

2. A legtöbb győzelem. 

3. A legjobb gólkülönbség (azaz a rúgott gólok számából kivonva a kapott gólok számát). 

4. A legtöbb rúgott gól. 
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5. A legkevesebb lejátszott mérkőzés. 

6. Lexikografikus sorrend. 

3.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy N egész számot tartalmaz önmagában (0 < N < 1000). Ezt N darab bajnokságleírás 

követi, amelyek mindegyike a bajnokság nevével kezdődik egyetlen sorban. A bajnokság neve tartalmazhat 

bármilyen betűt, számjegyet, szóközöket stb. A bajnokságnév legfeljebb 100 karakter hosszúságú lehet. A 

következő sorban egy T egész szám szerepel (1 < T ≤ 30), amely a bajnokságban részt vevő csapatok számát 

adja meg. Ezután T sor következik, amelyek egy-egy csapatnevet tartalmaznak. A csapatnevekben minden olyan 

karakter előfordulhat, amelynek az ASCII kódja nagyobb vagy egyenlő 32-nél (szóköz), kivéve a „#‖ és a „@‖ 

karaktereket, amelyek soha nem szerepelnek csapatnevekben. Egyik csapatnév sem áll 30-nál több karakterből. 

A csapatneveket követően egy G nemnegatív egész szám áll egy sorban, amely a bajnokságban eddig lejátszott 

mérkőzések számát adja meg. G nem nagyobb, mint 1000. Ezt G sor követi a lejátszott mérkőzések 

eredményeivel. Ezek a sorok a következő formájúak: 

csapatnév_1#gólok1@gólok2#csapatnév_2 

Vegyük például a következő sort: 

A csapat#3@1#B csapat 

Ez azt jelenti, hogy az A csapat és a B csapat közötti mérkőzésen az A csapat 3 gólt szerzett, a B csapat pedig 1-

et. Minden gólszám egy 20-nál kisebb nemnegatív egész. Felteheted, hogy nem szerepelnek nem létező 

csapatnevek (azaz minden csapatnév, amely előfordul a mérkőzéseredmények között, korábban előfordult a 

csapatnévlistában is), valamint hogy egyik csapat sem játszik saját maga ellen. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

3.2. A kimenet specifikációja 

Minden egyes bajnokság esetén ki kell írnod a bajnokság nevét egy sorban. A következő T sorban az állást kell 

kiírnod a fenti szabályoknak megfelelően. Ha a helyezést a lexikografikus sorrend dönti el, akkor a kis- és 

nagybetűket nem kell megkülönböztetni. A kiírandó sorok a következő formájúak: 

[a]) Csapatnév [b]p, [c]g ([d]-[e]-[f]), [g]gd ([h]-[i]) 

A szögletes zárójelekbe írt betűk jelentése a következő: 

• [a] = a csapat helyezése 

• [b] = szerzett pontok 

• [c] = lejátszott mérkőzések 

• [d] = győzelmek 

• [e] = döntetlenek 

• [f] = vereségek 

• [g] = gólkülönbség 

• [h] = rúgott gólok 

• [i] = kapott gólok 

A mezők között egyetlen szóköznek kell állnia, az egyes bajnokságokhoz tartozó kimeneteket pedig egyetlen 

üres sornak kell elválasztania egymástól (lásd a példa kimenetet). 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10194
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3.3. Példa bemenet 

2 

World Cup 1998 - Group A 

4 

Brazil 

Norway 

Morocco 

Scotland 

6 

Brazil#2@1#Scotland 

Norway#2@2#Morocco 

Scotland#1@1#Norway 

Brazil#3@0#Morocco 

Morocco#3@0#Scotland 

Brazil#1@2#Norway 

Some strange tournament 

5 

Team A 

Team B 

Team C 

Team D 

Team E 

5 

Team A#1@1#Team B 

Team A#2@2#Team C 

Team A#0@0#Team D 

Team E#2@1#Team C 

Team E#1@2#Team D 

 

3.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

World Cup 1998 - Group A 

1) Brazil 6p, 3g (2-0-1), 3gd (6-3) 

2) Norway 5p, 3g (1-2-0), 1gd (5-4) 

3) Morocco 4p, 3g (1-1-1), 0gd (5-5) 

4) Scotland 1p, 3g (0-1-2), -4gd (2-6) 

 

Some strange tournament 

1) Team D 4p, 2g (1-1-0), 1gd (2-1) 

2) Team E 3p, 2g (1-0-1), 0gd (3-3) 

3) Team A 3p, 3g (0-3-0), 0gd (3-3) 

4) Team B 1p, 1g (0-1-0), 0gd (1-1) 

5) Team C 1p, 2g (0-1-1), -1gd (3-4) 

 

4. Rendezz, rendezz és rendezz! 

Ebben a feladatban egy egyszerű rendezést kell megvalósítanod. Adva lesz N szám és egy pozitív egész M. Be 

kell rendezned az N számot a modulo M értékük (azaz az M-mel való egész osztás után kapott maradékuk) 

szerinti növekvő sorrendbe. Ha egy páratlan és egy páros szám modulo M értéke megegyezik, akkor a páratlan 

szám megelőzi a páros számot. Ha két páratlan szám modulo M értéke megegyezik, akkor a nagyobb értékű 

páratlan szám megelőzi a kisebbet, végül ha két páros szám modulo M értéke megegyezik, akkor a kisebb értékű 

páros szám megelőzi a nagyobbat. A negatív számok maradékának számításakor kövessük a C programozási 

nyelv szabályát: egy negatív számnak nem lehet nullánál nagyobb maradéka (pozitív osztó esetén). Például –

100 MOD 3 = –1, –100 MOD 4 = 0 stb. 

4.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 20 tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset két egész számmal, N-nel (0 < N ≤ 10000) és M-

mel (0 < M ≤ 10000) kezdődik. N adja meg, hogy hány szám szerepel ebben a tesztesetben. A következő N sor 

mindegyike egyetlen számot tartalmaz, amely biztosan elfér egy 32 bites előjeles egész számban. A bemenetet 

egy olyan sor zárja, amely két nullából áll. 
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Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

4.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy N + 1 sorból álló blokkot kell a kimenetre írni. A blokkok első sorának N és M értékét 

kell tartalmaznia. A következő N sorban a bemeneten megadott N számnak kell szerepelnie, a fenti 

szabályoknak megfelelően rendezett sorrendben. A bemenet végén szereplő két nullát a kimenet végére is ki kell 

írni. 

4.3. Példa bemenet 

15 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0 0 

 

4.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

15 3 

15 

9 

3 

6 

12 

13 

7 

1 

4 

10 

11 

5 

2 

8 

14 

0 0 

 

5. Optimális parkolás 

Amikor a Long Streeten vásárol, Michael általában egy véletlenszerű helyen parkol le a kocsijával, majd elsétál 

azokba az üzletekbe, ahová szeretne. Tudnál segíteni Michaelnek egy olyan parkolóhelyet választani, amellyel 

minimalizálhatja a bevásárlókörútja során gyalog megteendő távolságot? 

A Long Street egy egyenes utca, ahol minden pozíciót egy egész szám jelképez. Egy adott parkolóhelyen való 

parkolásért kell fizetni, amelyet a Long Street valamely egész pozíciója jelöl. Michael azonban nem akar egynél 

több parkolóhelyért fizetni. Nagyon erős, és nem bánja, ha sok csomagot kell cipelnie. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11321


 Rendezések és keresések  

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora a tesztesetek számát adja meg: 1 ≤ t ≤ 100. Minden teszteset két sorból áll. Az első azoknak 

az üzleteknek a számát tartalmazza, amelyeket Michael szeretne meglátogatni: 1 ≤ n ≤ 20, a második pedig 

ennek az n üzletnek a pozícióját adja meg a Long Streeten: 0 ≤ xi ≤ 99. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

5.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely azt a minimális távolságot tartalmazza, amennyit 

Michaelnek sétálnia kell optimális parkolás esetén. 

5.3. Példa bemenet 

2 

4 

24 13 89 37 

6 

7 30 41 14 39 42 

 

5.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

152 

70 

 

6. A Google-nak jó napja van 

A Google az egyik leghíresebb internetes keresőmotor, amely számos internetalapú szolgáltatást és terméket 

üzemeltet és fejleszt. A keresőoldalán egy „Jó napom van‖ feliratú érdekes gomb vonzza oda az ember 

tekintetét. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó átugorja a keresés eredményét tartalmazó oldalt, és 

egyből az elsőnek rangsorolt találat oldalát kapja meg. Elképesztő! Rengeteg időt megtakarít. 

A kérdés csupán az, hogy ha valaki begépel pár kulcsszót, majd megnyomja a „Jó napom van‖ gombot, melyik 

weboldal fog megjelenni. A Google kitűnő módszereket alkalmaz a kérdés megválaszolására. Ebben a 

leegyszerűsített feladatban csak annyit tételezzünk fel, hogy a Google minden weboldalhoz hozzárendel egy 

egész értéket, a lap relevanciáját (azaz hogy az adott lap mennyire tartozik a tárgyhoz), és a leginkább tárgyhoz 

tartozó lapot fogja kiválasztani. Azonos értékek esetén a legnagyobb relevanciaértékkel rendelkező lapok közül 

bármelyik kiválasztásra kerülhet. 

A feladatod egyszerű. Adott 10 weboldal és a relevanciaszámuk, neked csak ki kell választanod a felhasználó 

számára megjelenítendő összes lehetséges jelöltet, amikor megnyomja a „Jó napom van‖ gombot. 

6.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. A tesztesetek száma (T) a bemenet első sorában szerepel. 

Minden teszteset 10 sorból áll, amelyek a weboldalakat és a relevanciaszámokat tartalmazzák. Minden sor egy 

szóközöktől mentes karaktersorozattal kezdődik, amely a weboldal URL-jét adja meg, és amelyet egy Vi egész 

szám, az adott weboldal relevanciája követ. Az URL hossza 1 és 100 közé esik, valamint 1 ≤ Vi ≤ 100. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11364
http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12015


 Rendezések és keresések  

 50  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre több sort kell a kimenetre írni, amelyek a teszteset sorszámát és a kiválasztható lapok URL-

jeit tartalmazzák, soronként egyet. Az URL-eket a bemeneten megadott sorrendben kell felsorolni. A kimenet 

pontos formátumáért lásd a példa kimenetet. 

6.3. Példa bemenet 

2 

www.youtube.com 1 

www.google.com 2 

www.google.com.hk 3 

www.alibaba.com 10 

www.taobao.com 5 

www.bad.com 10 

www.good.com 7 

www.fudan.edu.cn 8 

www.university.edu.cn 9 

acm.university.edu.cn 10 

www.youtube.com 1 

www.google.com 2 

www.google.com.hk 3 

www.alibaba.com 11 

www.taobao.com 5 

www.bad.com 10 

www.good.com 7 

www.fudan.edu.cn 8 

acm.university.edu.cn 9 

acm.university.edu.cn 10 

 

6.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case #1: 

www.alibaba.com 

www.bad.com 

acm.university.edu.cn 

Case #2: 

www.alibaba.com 

 

7. Társkeresés 

 

A társkeresés nehéz munka, ráadásul a hosszú távú sikeressége (egy boldog család) két olyan emberen múlik, 

akik gyakran nem is vesznek részt a társkeresés folyamatában. Manapság az olyan weboldalak, mint a Facebook 

vagy a Twitter, illetve az olyan kommunikációs eszközök és szoftverek, mint a mobiltelefonok és az 

üzenetküldő alkalmazások állástalanokká tették a hivatásos társkeresőket. Ezek a dühös és állástalan társkeresők 

ezért összefogtak, hogy elfogadtassanak egy törvényt a parlamenttel, amely megtiltja az embereknek, hogy 

megválaszthassák az élettársukat. A törvény így szól: 
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Egy bizonyos közösség legidősebb agglegényének a korban hozzá legközelebb álló hajadont kell feleségül 

vennie. A második legidősebb agglegény aztán azt a hajadont veszi el, aki korban a legközelebb áll hozzá (ha 

több ilyen is van, akkor természetesen bármelyiket választhatja), nem számítva azt a hajadont, aki már férjhez 

ment. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg nem marad agglegény vagy hajadon. Egy agglegény természetesen 

nem vehet el két hajadont, mint ahogy egy hajadon sem mehet férjhez két agglegényhez. Legyen például egy 

közösségben négy agglegény, akik 21, 25, 26, illetve 2 évesek, és négy hajadon, akik 23, 24, 25 és 35 évesek. 

Az alábbi ábra szemlélteti a házasságok egyetlen lehetséges módját (a 26 éves agglegény elveszi a 25 éves 

hajadont, és így tovább): 

 

A feladatod, hogy ha adott egy közösség agglegényeinek és hajadonjainak az életkora, határozd meg, hogy hány 

agglegény marad, miután minden házasság megtörtént a fenti törvény alapján. Meg kell mondanod a 

közösségben maradó legfiatalabb agglegény életkorát is, ha van ilyen. 

7.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 25 tesztesetből áll. Az egyes tesztesetek leírása a következő: 

Minden teszteset első sora két egész számot tartalmaz: B-t (0 < B < 10000) és S-et (0 < S < 10000), amelyek 

rendre a közösség agglegényeinek és hajadonjainak a számát jelölik. A következő B sor mindegyike egyetlen 

egész számot tartalmaz 2 és 60 között, amely a közösség egy agglegényének az életkorát adja meg. A következő 

S sor mindegyike egyetlen egész számot tartalmaz 2 és 60 között, amely a közösség egy hajadonjának az 

életkorát jelöli. Az egyszerűség kedvéért ebben a feladatban nem okoz problémát, ha valaki nagyon alacsony 

életkorban házasodik. Ez azt jelenti, hogy a nem házas embereket életkoruktól függetlenül érvényes 

agglegénynek, illetve hajadonnak tekintjük. 

A bemenetet egy olyan sor zárja, amely két nullából áll. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

7.2. A kimenet specifikációja 

A bemenet minden sorára egy sort kell a kimenetre írni, amely a teszteset sorszámát követően egy vagy két 

egész számot tartalmaz. Az első szám a közösségben maradó agglegények számát adja meg, miután minden 

potenciális házasság megtörtént. Ha ez az érték nem nulla, egy második egész számot is ki kell írni, amely a 

közösségben maradó legfiatalabb agglegény életkorát adja meg, miután minden lehetséges házasság megtörtént. 

Lásd a példa bemenethez tartozó kimenetet a részletes formátumért. 

7.3. Példa bemenet 

4 4 

26 

25 

2 

21 

35 

25 

23 

24 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12210


 Rendezések és keresések  

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1 2 

20 

30 

40 

4 2 

5 

5 

10 

15 

20 

18 

0 0 

 

7.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: 0 

Case 2: 0 

Case 3: 2 5 

 

8. Robottávolság 

Egy nagy áruházban egy robot megadott helyszínek között tud mozogni. A helyszínek a koordinátáikkal vannak 

megadva. A robot csak a koordináta-rendszer tengelyeivel párhuzamosan tud mozogni. Ez azt jelenti, hogy ha a 

robot el akar jutni a p = (x1, y1) helyszínről a q = (x2, y2) helyszínre, akkor először az (x2, y1) helyszínre, majd 

onnan a q = (x2, y2) helyszínre kell mennie. Így a robot által megtett távolság |x2 − x1| + |y2 − y1|. Ezt az értéket a p 

és q helyszínek robottávolságának nevezzük. 

Egy olyan programot kell írnod, amely helyszínek egy adott halmaza esetén kiszámítja a halmazbeli helyszínek 

közötti legnagyobb robottávolságot. 

8.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet tesztesetek blokkjait tartalmazza. Minden teszteset első sora egyetlen n egész számot tartalmaz 

(2 ≤ n ≤ 100 000), amely a helyszínek száma. A következő n sor mindegyike két egész számot tartalmaz, x-et és 

y-t, az egyes helyszínek koordinátáit (−100 000 000 ≤ x, y ≤ 100 000 000). 

A bemenet egy olyan blokkal ér véget, amelyben n = 0. 

8.2. A kimenet specifikációja 

A bemenet minden egyes tesztesetére egy-egy egész számot kell kiírnod, mindegyiket külön sorba: a bemeneten 

megadott helyszínek közötti legnagyobb robottávolságot. 

8.3. Példa bemenet 

8 

2 3 

4 1 

7 7 

6 5 

8 10 

0 8 

4 7 

2 5 

4 

1 5 

3 0 

4 7 

3 3 

0 
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8.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

13 

8 

 

9. Bridzs 

Sok kártyajátékban, mint például a bridzsben, egy hagyományos 52 lapos kártyacsomagot kell kiosztani négy 

játékosnak, így mindenki kap 13 lapot. Az ügyes játékosok ezután úgy is tudnak játszani a lapjaikkal, ahogyan 

megkapták őket, a legtöbb játékosnak azonban először rendezni kell a lapjait színek, azon belül pedig figurák 

szerint. 

Erre a célra nincs fix sorrendje a színeknek, de hasznos váltogatni a fekete és a piros színeket, így most a 

következő rendezettséget vesszük alapul: treff (clubs) < káró (diamonds) < pikk (spades) < kőr (hearts). (A 

színekre a továbbiakban a C, D, S, H rövidítésekkel fogunk hivatkozni.) Azonos színen belül az ász a 

legértékesebb lap, a sorrend tehát 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < T < J < Q < K < A. (T-vel a 10-est jelöljük.) 

A játékosok jelölése általában az Észak (North), Dél (South), Kelet (East) és Nyugat (West) égtájakkal történik, 

az ülésrendjüknek megfelelően. Az egyik játékos lesz az osztó, aki kioszt egy lapot minden játékosnak a tőle 

balra ülővel kezdve, majd az óramutató járásával megegyező irányban haladva, míg végül az utolsó lapot 

magának osztja: 

 

Írj programot, amely beolvas egy pakli kártyát, kiosztja a lapokat, rendezi őket, végül kiírja a négy játékos 

rendezett lapjait az alább ismertetett formátumban! 

9.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet leosztások sorozatát tartalmazza. Mindegyik leosztás az osztót reprezentáló betűvel (N, E, S vagy 

W) kezdődik, majd a paklit leíró két sorral folyatódik (lásd a példa inputot). A bemenetet egy olyan sor zárja, 

amely egyetlen „#‖ karakterből áll. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

9.2. A kimenet specifikációja 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P555
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A kimenetnek az egyes leosztásokhoz tartozó négysoros blokkok sorozatából kell állnia. Minden blokkot négy 

sor alkot, amelyek az egyes játékosok rendezett lapjait írják le a példa outputban látható sorrendben és 

formátumban. A blokkoknak közvetlenül kell követniük egymást, üres sorok nélkül. 

9.3. Példa bemenet 

N 

CQDTC4D8S7HTDAH7D2S3D6C6S6D9S4SAD7H2CKH5D3CTS8C9H3C3 

DQS9SQDJH8HAS2SKD4H4S5C7SJC8DKC5C2CAHQCJSTH6HKH9D5HJ 

# 

 

9.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

S: C3 C5 C7 CT CJ D9 DT DJ S3 SK H2 H9 HT 

W: C2 C4 CK D4 D5 D6 DQ DA S4 S8 ST SJ H8 

N: C6 C8 C9 CA D8 S9 SA H4 H5 H6 H7 HJ HA 

E: CQ D2 D3 D7 DK S2 S5 S6 S7 SQ H3 HQ HK 
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Chapter 7. Szimuláció 

1. A 3n + 1 probléma 

A számítástechnikai problémákat gyakran sorolják bizonyos problémaosztályokba (például NP, megoldhatatlan, 

rekurzív). A feladatod megvizsgálni egy olyan algoritmus tulajdonságát, melynek nem minden bemenet esetén 

ismert a besorolása. 

Tekintsük a következő algoritmust: 

1. input n 

2. print n 

3. if n = 1 then STOP 

4. if n is odd then n ← 3n + 1 

5. else n ← n / 2 

6. GOTO 2 

A 22-es bemenetre a következő számsorozatot kapjuk: 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. 

Arra következtethetünk, hogy az algoritmus véget ér (ha az 1-es kiíródott) bármely egész bemeneti adatra. Az 

algoritmus egyszerűségének ellenére nem ismert, hogy ez a következtetés igaz-e. Ellenőrizték viszont minden 0 

és 1 000 000 közötti egész számra (sőt, valójában sokkal többre). 

Egy adott n bemenet esetén meg lehet határozni a kiírandó számok számát (beleértve az 1-est is). Egy adott n-re 

ezt az n szám ciklushosszának nevezzük. A fenti példában a 22 ciklushossza 16. 

Minden i és j számra határozd meg a közöttük lévő számok ciklushosszainak a maximumát. 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egysoros tesztesetekből áll, melyek két egész számot tartalmaznak, i-t és j-t. Minden egész szám 

kisebb lesz 1 000 000-nál, és nagyobb 0-nál. 

Fel kell dolgoznod minden számpárt, és meg kell határoznod a maximális ciklushosszt i és j között, beleértve i-t 

és j-t is. 

Feltételezheted, hogy egyik művelet sem csordul túl 32 biten. 

1.2. A kimenet specifikációja 

Minden bemeneti számpárra ki kell írnod i-t és j-t, valamint a maximális ciklushosszt. Mind a három szám egy 

sorban legyen, pontosan egy szóközzel elválasztva. Az i és j számoknak abban a sorrendben kell a kimeneten 

megjelenniük, amilyen sorrendben a bemeneten szerepeltek, és őket követi a maximális ciklushossz 

(ugyanabban a sorban). 

1.3. Példa bemenet 

1 10 

100 200 

201 210 

900 1000 

 

1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 
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1 10 20 

100 200 125 

201 210 89 

900 1000 174 

 

2. Ausztrál választások 

Az ausztrál szavazócédulákon a választóknak rangsorolniuk kell a jelölteket valamilyen sorrendben. Először 

csak az első helyre rangsorolt jelölteket számolják össze, és ha valamelyikük összegyűjti a szavazatok több, 

mint 50%-át, akkor az adott jelöltet megválasztják. Ha egyik jelölt sem szerez 50%-nál több szavazatot, akkor 

az összes olyan jelölt kiesik, akik a legkevesebb szavazatot kapták. A kieső jelölteket első helyen rangsoroló 

szavazócédulákat ezután újraszámolják, a nem kiesett jelöltek közül a legjobb helyen rangsoroltakat figyelembe 

véve. Ezt a folyamatot (azaz a legkevesebb szavazatot kapó jelölt kihúzását és a szavazócédulák újraszámolását 

a legjobb helyen lévő nem kiesett jelölteket figyelembe véve) mindaddig ismétlik, amíg valamelyik jelöltnek 

50%-nál több szavazata nem lesz, vagy amíg minden jelölt azonos számú szavazattal nem rendelkezik. 

2.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy pozitív egész számot tartalmazó sorral kezdődik, amely a tesztesetek számát adja meg. Ezt a sort 

egy üres sor követi, mint ahogy bármely két teszteset között is egy-egy üres sor található. 

A tesztesetek első sora egy n ≤ 20 egész számból áll, amely a jelöltek számát jelenti. A következő n sorban a 

jelöltek nevei szerepelnek. A nevek legfeljebb 80 karakterből állnak, és bármilyen nyomtatható karaktert 

tartalmazhatnak. A neveket legfeljebb 1000 sor követi, amelyek mindegyike egy-egy szavazócédulát ír le, azaz 

az 1-től n-ig terjedő egész számokat tartalmazzák valamilyen sorrendben. Az első szám az első helyre rangsorolt 

jelölt sorszáma, a második szám a második helyre rangsorolt jelölt sorszáma, és így tovább. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

2.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre vagy egy sort kell a kimenetre írni a győztes nevével, vagy több sort, amelyekben a 

döntetlenre végzett jelöltek nevei szerepelnek. Bármely két egymást követő tesztesethez tartozó kimenetet egy-

egy üres sorral kell elválasztani. 

2.3. Példa bemenet 

1 

 

3 

John Doe 

Jane Smith 

Sirhan Sirhan 

1 2 3 

2 1 3 

2 3 1 

1 2 3 

3 1 2 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

John Doe 

 

3. Aknakereső 

Játszottál már Aknakeresőt? Ez egy aranyos kis játék, amely egy bizonyos operációs rendszer részeként jelent 

meg (az operációs rendszer nevére nem igazán emlékszünk). A játék célja, hogy megtaláljuk egy M × N-es 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10142
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mezőn az összes aknát. Segítségképpen a játék megmutatja, hogy bizonyos cellák szomszédságában hány akna 

található. Vegyük például az alábbi 4 × 4-es mezőt 2 aknával (amelyeket a „*‖ karakterrel jelölünk): 

*... 

.... 

.*.. 

.... 

 

Ha ugyanezt a mezőt a fent leírt segítő számokkal együtt adjuk meg, a következőt kapjuk: 

*100 

2210 

1*10 

1110 

 

Ahogy arra már bizonyára rájöttél, minden cellának legfeljebb 8 szomszédja lehet. 

3.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet tetszőleges számú tesztesetből áll. A tesztesetek első sora két egész számot tartalmaz, n-et és m-et 

(0 < n, m ≤ 100), amelyek rendre a mező sorainak és oszlopainak a számát adják meg. A következő n sor 

mindegyike pontosan m karaktert tartalmaz, és a mezőt írják le. A biztonságos cellákat a „.‖ karakter, az aknákat 

tartalmazó cellákat pedig a „*‖ karakter jelöli (idézőjelek nélkül). Ha egy teszteset az n = m = 0 első sorral 

rendelkezik, akkor az a bemenet végét jelenti, és nem kell feldolgozni. 

3.2. A kimenet specifikációja 

Minden mezőre a következő üzenetet kell a kimenetre írni egy sorban (ahol x a mező sorszámát jelöli 1-ről 

indulva): 

Field #x: 

 

A következő n sorba a mezőt kell kiírni, a „.‖ karaktereket helyettesítve az adott cella szomszédos celláin 

található aknák számával. Az egyes mezők közé egy-egy üres sort kell kiírni. 

3.3. Példa bemenet 

4 4 

*... 

.... 

.*.. 

.... 

3 5 

**... 

..... 

.*... 

0 0 

 

3.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Field #1: 

*100 

2210 

1*10 

1110 

 

Field #2: 

**100 

33200 

1*100 
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4. Sakk! 

A feladatod, hogy írj egy programot, amely beolvas egy sakktáblaállást, és megmondja, hogy támadás alatt 

(azaz „sakkban‖) áll-e valamelyik király. Egy király akkor van sakkban, ha olyan mezőn áll, amelyet az ellenfél 

egy figurája támad (azaz olyan mezőn, amelyet az ellenfél egy figurája elfoglalhat a következő lépésében). 

A világos figurákat nagybetűkkel, a sötéteket kisbetűkkel fogjuk reprezentálni. A világos oldal mindig a tábla 

alján lesz, a sötét pedig a tábla tetején. 

Azok számára, akik nem ismerik a sakkot, íme az egyes figurák lépési lehetőségei: 

• Gyalog (p vagy P): csak egyenesen tud haladni, egyszerre egy mezőt. Ütni viszont átlósan üt (és ebben a 

feladatban erre van szükség). 

• Huszár (n vagy N): speciálisan lép, és ez az egyetlen figura, amely átugorhat más figurákat. A huszár lépése 

„L‖ alakúnak tekinthető. Lásd a példát lejjebb. 

• Futó (b vagy B): akárhány mezőt tud lépni átlósan (mindkét irányban). 

• Bástya (r vagy R): akárhány mezőt tud lépni vízszintesen vagy függőlegesen (mindkét irányban). 

• Vezér (q vagy Q): akárhány mezőt tud lépni bármely irányban (átlósan, vízszintesen vagy függőlegesen, 

mindkét irányban). 

• Király (k vagy K): egyszerre egy mezőt tud lépni bármely irányban (átlósan, vízszintesen vagy függőlegesen, 

mindkét irányban). 

Példák a lépésekre ('*' jelöli azokat a mezőket, ahol egy figura leüthet más figurákat): 

Table 7.1.  
 

Gyalog Bástya Futó Vezér Király Huszár 

........ 

........ 

........ 

........ 

...p.... 

..*.*... 

........ 

........ 

...*.... 

...*.... 

...*.... 

...*.... 

***r**** 

...*.... 

...*.... 

...*.... 

.......* 

*.....*. 

.*...*.. 

..*.*... 

...b.... 

..*.*... 

.*...*.. 

*.....*. 

...*...* 

*..*..*. 

.*.*.*.. 

..***... 

***q**** 

..***... 

.*.*.*.. 

*..*..*. 

........ 

........ 

........ 

..***... 

..*k*... 

..***... 

........ 

........ 

........ 

........ 

..*.*... 

.*...*.. 

...n.... 

.*...*.. 

..*.*... 

........ 

Ne felejtsd el, hogy a huszár az egyetlen olyan figura, amely átugorhat más figurákat! A gyalog lépése a színétől 

függ. Egy sötét gyalog egy mezőt léphet átlósan lefelé a táblán. Egy világos gyalog egy mezőt léphet átlósan 

felfelé a táblán. A fenti példa egy sötét gyalogot ábrázol, hiszen kis p-vel jelöltük. („Lépés‖ alatt azokat a 

mezőket értjük, ahová a gyalog akkor léphet, amikor leüt egy figurát.) 

4.1. A bemenet specifikációja 

A bemenetet tetszőleges számú táblaállás alkotja. Minden tábla 8 sorból áll, amelyek mindegyike 8 karaktert 

tartalmaz. A '.' karakter üres mezőt jelent. A nagybetűk és a kisbetűk jelölik a figurákat (a fent leírtaknak 

megfelelően). Érvénytelen karakterek (azaz figurák) nem fognak előfordulni, és nem lesz olyan állás, amelyben 

mindkét király sakkban áll. A bemenetet addig kell olvasni, amíg egy üres táblát nem találsz (azaz egy olyan 

táblát, amelyet csak '.' karakterek alkotnak), amelyet már nem kell feldolgozni. Az egyes táblaállásokat egy-egy 

üres sor választja el egymástól. Minden táblán (kivéve az utolsót, amely üres) a világos és a sötét király is 

szerepel (mindkettő pontosan egy példányban). 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

4.2. A kimenet specifikációja 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10196
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Minden beolvasott táblaállásra a következő válaszok egyikét kell kiírni, ahol d az állás sorszámát jelöli (1-től 

indulva): 

Game #d: white king is in check. 

Game #d: black king is in check. 

Game #d: no king is in check. 

 

Az elsőt akkor kell kiírni, ha a világos király áll sakkban, a másodikat akkor, ha a sötét király áll sakkban, a 

harmadikat pedig akkor, ha egyik király sem áll sakkban. 

4.3. Példa bemenet 

..k..... 

ppp.pppp 

........ 

.R...B.. 

........ 

........ 

PPPPPPPP 

K....... 

 

rnbqkbnr 

pppppppp 

........ 

........ 

........ 

........ 

PPPPPPPP 

RNBQKBNR 

 

rnbqk.nr 

ppp..ppp 

....p... 

...p.... 

.bPP.... 

.....N.. 

PP..PPPP 

RNBQKB.R 

 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

 

4.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Game #1: black king is in check. 

Game #2: no king is in check. 

Game #3: white king is in check. 

 

5. Grafikus szerkesztőprogram 

A legegyszerűbb grafikus szerkesztőprogram mindössze egy M × N-es téglalap alakú területtel dolgozik 

(1 ≤ M, N ≤ 250). A terület minden pixele rendelkezik egy színnel. A kép ezekből a pixelekből rajzolódik ki. 

A feladatod egy olyan program írása, amely egy grafikus szerkesztőprogrammal végzett interaktív munkát 

szimulál. 

5.1. A bemenet specifikációja 
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A bemenet a szerkesztőprogram parancsait tartalmazza, soronként egyet-egyet. Minden parancsot egy angol 

nagybetű ír le, amely a sor legelején található. Ha a parancsnak vannak paraméterei, akkor az összes paramétere 

ugyanebben a sorban lesz megadva, egymástól szóközzel elválasztva. A paraméterek a következők lehetnek: 

• a pixel koordinátái – két egész szám, az első az oszlop sorszáma az 1, …, M tartományból, a második a sor 

sorszáma az 1, … N tartományból úgy, hogy az (1, 1) pont a terület bal felső sarka; 

• egy szín – egy angol nagybetű; valamint 

• egy fájlnév – MSDOS 8.3 formátumban. 

A szerkesztőprogram a következő parancsokat dolgozza fel: 

Table 7.2.  
 

Parancs Tevékenység 

I M N Létrehoz egy új M × N-es területet. Az összes pixelt fehérre színezi (O betű). 

C Törli a területet. A méret ugyanakkora marad. Az összes pixel fehérre változik (O betű). 

L X Y C Az (X, Y) koordinátájú pixelt C színűre színezi. 

V X Y1 Y2 C Egy C színű függőleges szakaszt rajzol az X oszlopban az Y1 és Y2 sorok között (beleértve 

őket is). 

H X1 X2 Y C Egy C színű vízszintes szakaszt rajzol az Y sorban az X1 és X2 oszlopok között (beleértve 

őket is). 

K X1 Y1 X2 Y2 C Egy C színnel kitöltött téglalapot rajzol. (X1, Y1) a bal felső sarka, (X2, Y2) a jobb alsó 

sarka a téglalapnak. 

F X Y C Kitölti C színnel a régiót. A kitöltendő R régiót a következőképpen definiáljuk: Az (X, Y) 

pixel ehhez a régióhoz tartozik. A többi pixel akkor és csak akkor tartozik az R régióhoz, 

ha ugyanolyan a színe, mint az (X, Y) pixelnek, és van legalább egy közös oldala olyan 

pixellel, amely az R régióhoz tartozik. 

S név Kiírja név fájlnévvel a képet a kimenetre. 

X Befejezi a parancsok feldolgozását. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

5.2. A kimenet specifikációja 

Valahányszor a program az S név paranccsal találkozik, ki kell írnia a kimenetre a név fájlnevet és a rajz 

aktuális állapotát sorról sorra. Minden egyes sort pixelei színének sorozatával kell leírnia, ahogyan az a példa 

kimenetben is látható. 

5.3. Hibák 

A szerkesztőprogramnak nem kell foglalkoznia azokkal a sorokkal, amelyek az I, C, L, V, H, K, F, S, X 

karakterektől eltérő karakterrel kezdődnek; ilyenkor a következő parancs feldolgozásával kell folytatnia a 

tevékenységét. 

Egyéb hibák esetén a program viselkedése megjósolhatatlan. 

5.4. Példa bemenet 

I 5 6 

L 2 3 A 

S one.bmp 

G 2 3 J 

F 3 3 J 

V 2 3 4 W 

H 3 4 2 Z 

S two.bmp 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10267
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X 

 

5.5. A példa bemenethez tartozó kimenet 

one.bmp 

OOOOO 

OOOOO 

OAOOO 

OOOOO 

OOOOO 

OOOOO 

two.bmp 

JJJJJ 

JJZZJ 

JWJJJ 

JWJJJ 

JJJJJ 

JJJJJ 

 

6. Kapcsold le a villanyt! 

Mivel mindannyian támaszkodunk az anyaföldre, a mi feladatunk, hogy megvédjük. Ezért most az a feladatod, 

hogy energiát takaríts meg, mégpedig lámpák lekapcsolásával. 

Az egyik barátod a munkája során a következő problémával szembesült: Adott egy 10×10-es méretű rács, 

amelynek minden cellájában van egy izzó, valamint egy hozzá kötött villanykapcsoló. Sajnos az izzók nem úgy 

működnek, ahogyan elvárnánk tőlük. Amikor megnyomunk egy kapcsolót, akkor az nem csak a saját izzóját 

kapcsolja át, hanem a tőle balra, jobbra, felette és alatta lévőt is. Természetesen ha egy izzó a rács szélén 

helyezkedik el, akkor kevesebb izzót kapcsol át. 

Egy izzó átkapcsolása azt jelenti, hogy ha előzőleg nem égett, akkor most égni fog, illetve ha előzőleg égett, 

akkor most nem fog égni. A következő példák a teljes rács egy kis részletét ábrázolják, és azt mutatják be, mi 

történik, ha megnyomjuk a középső kapcsolót. Az „O‖ égő izzót, a „#‖ nem égő izzót jelöl. 

 

###      #O# 

###  ->  OOO 

###      #O# 

 

###      #O# 

OOO  ->  ### 

###      #O# 

     

A barátod imád energiát megtakarítani, és téged kér meg, hogy írj egy programot, amely eldönti, hogy le lehet-e 

kapcsolni az összes izzót, és ha igen, akkor ehhez legkevesebb hányszor kell villanykapcsolót megnyomnia. 

6.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egy olyan sorral kezdődik, amely a teszteset nevét 

adja meg egyetlen szóban. A név hossza 1 és 100 karakter közé esik. A nevet 10 sor követi, amelyek 

mindegyike egy 10 karakterből álló sztringet tartalmaz, amely „#‖ és „O‖ karakterekből áll. A bemenet végét az 

jelzi, ha a név helyén az „end‖ szó szerepel. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

6.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni, amely a teszteset nevét, egy szóközt és a barátod által 

végrehajtandó villanykapcsolások minimális számát tartalmazza. Ha nem lehet az összes izzót lekapcsolni, vagy 

ez 100-nál több kapcsolást igényelne, akkor a teszteset neve után egy szóközt és a –1 számot kell kiírni. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P10309
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6.3. Példa bemenet 

all_off 

########## 

########## 

########## 

########## 

########## 

########## 

########## 

########## 

########## 

########## 

all_on 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

OOOOOOOOOO 

simple 

#O######## 

OOO####### 

#O######## 

####OO#### 

###O##O### 

####OO#### 

########## 

########O# 

#######OOO 

########O# 

end 

 

6.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

all_off 0 

all_on 44 

simple 4 

 

7. Rajzolj rácsot! 

Rendkívül könnyű ASCII karakterekből rácsot rajzolni. Nézd meg például az alábbi képet! Egy 4×4-es rácsot 

ábrázol, amelyben a legkisebb négyzetek mérete 3, a vonalak vastagsága pedig 2. 

********************** 

********************** 

**...**...**...**...** 

**...**...**...**...** 

**...**...**...**...** 

********************** 

********************** 

**...**...**...**...** 

**...**...**...**...** 

**...**...**...**...** 

********************** 

********************** 

**...**...**...**...** 

**...**...**...**...** 

**...**...**...**...** 

********************** 

********************** 

**...**...**...**...** 

**...**...**...**...** 
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**...**...**...**...** 

********************** 

********************** 

     

Ebben a feladatban nagyon egyszerű dolgod van: adott a rács mérete, a legkisebb négyzetek mérete és a vonal 

vastagsága, neked csak meg kell rajzolnod a rácsot. 

7.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 101 sorból áll. Minden sor három egész számot tartalmaz: S-et, T-t és N-et 

(0 < S, T, N < 21). S a legkisebb négyzetek mérete, T a rácsvonal vastagsága, N pedig a rács mérete. A bemenet 

végét egy olyan sor jelzi, amelyben S, T és N is 0. Ezt a sort nem kell feldolgoznod. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

7.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre először a teszteset sorszámát kell a kimenetre írni a példa kimeneten látható formátumban. A 

következő sorokba pedig rajzolj egy N×N méretű rácsot, amelyben a legkisebb négyzetek S×S méretűek, a 

rácsvonal vastagsága pedig T! Írj ki egy üres sort minden teszteset után! A vonal pixelei legyenek „*‖ (csillag) 

karakterek, az üres pixeleket pedig a „.‖ (pont) karakterrel jelöld! 

7.3. Példa bemenet 

3 3 3 

2 3 4 

0 0 0 

 

7.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: 

********************* 

********************* 

********************* 

***...***...***...*** 

***...***...***...*** 

***...***...***...*** 

********************* 

********************* 

********************* 

***...***...***...*** 

***...***...***...*** 

***...***...***...*** 

********************* 

********************* 

********************* 

***...***...***...*** 

***...***...***...*** 

***...***...***...*** 

********************* 

********************* 

********************* 

 

Case 2: 

*********************** 

*********************** 

*********************** 

***..***..***..***..*** 

***..***..***..***..*** 

*********************** 

*********************** 

*********************** 

***..***..***..***..*** 

***..***..***..***..*** 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11074
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*********************** 

*********************** 

*********************** 

***..***..***..***..*** 

***..***..***..***..*** 

*********************** 

*********************** 

*********************** 

***..***..***..***..*** 

***..***..***..***..*** 

*********************** 

*********************** 

*********************** 

 

 

8. Boldog telefonbeszélgetések 

Az Édenben minden telefonbeszélgetés boldog. A panaszkodó telefonálókat azonnal bebörtönzik. Hogy 

kikényszerítsék ezt a törvényt, a rendőrség minden telefonbeszélgetést lehallgat. 

A rendőrség megfelelő számú operátort akar szerződtetni egy adott időintervallum összes beszélgetésének 

lehallgatásához. Sajnos az operátoraik csak egy beszélgetést tudnak lehallgatni, azután igen hosszú szünetre van 

szükségük, hogy kipihenjék a fáradalmaikat. 

A rendőrség szerződéses megbízottjaként téged kértek fel, hogy készíts egy programot a feladathoz szükséges 

operátorok számának meghatározására. Ha a program nem működik megfelelően, téged is bebörtönöznek az 

elégedetlen panaszkodókkal együtt. Tényleg ott szeretnél kikötni? 

 

8.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset két egész számmal, N-nel és M-mel kezdődik. N jelöli 

a telefonhívások számát (1 ≤ N < 10 000), M pedig az időintervallumok számát (1 ≤ M < 100). Ezt N sor követi, 

amelyek az egyes telefonhívásokat írják le négy egész szám (Forrás, Cél, Kezdés és Időtartam) segítségével. A 

Forrás és a Cél a hívásban részt vevő telefonszámokat azonosítják (0 ≤ Forrás, Cél ≤ 10 000 000). A Kezdés és 

az Időtartam a hívás kezdési idejét és időtartamát adják meg másodpercben (1 ≤ Időtartam ≤ 10 000 és 

Kezdés ≥ 0). Feltételezheted, hogy a Kezdés és az Időtartam összege elfér egy 32 bites előjeles egészben. 

Ezután M sor következik a rendőrség által érdekesnek tartott időintervallumok leírásával. Minden 

időintervallumot két egész szám ad meg, a Kezdés és az Időtartam. Ezek formátuma, jelentése és korlátozásai 

megegyeznek a telefonhívásoknál megadottakkal. Az utolsó tesztesetben N = M = 0; ezt már nem kell 

feldolgozni. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

8.2. A kimenet specifikációja 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12205
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Minden teszteset mind az M időintervallumára egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely az adott intervallum 

legalább egy másodpercében aktív hívások darabszámát tartalmazza. 

8.3. Példa bemenet 

3 2 

3 4 2 5 

1 2 0 10 

6 5 5 8 

0 6 

8 2 

1 2 

8 9 0 10 

9 1 

10 1 

0 0 

 

8.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

3 

2 

1 

0 

 

9. Az Emoogle-mérleg 

Van egy nagyon híres és népszerű barátunk a feladatkészítők között. Olyannyira híres, hogy a neve nem is 

lényeges. Néhány csodálója nemrégiben az „Emoogle‖ becenevet adta neki. Maradjunk mi is ennél a névnél! 

Amilyen kedves, barátságos és nagylelkű fickó, Emoogle gyakran látja vendégül a többi feladatkészítőt. Néha 

azt beszélik, hogy a fogadásai nagyrészt annak köszönhetők, hogy ha nem szánna rájuk elég időt, az könnyen 

„problémákhoz‖ vezetne. De ne is figyeljünk az ilyen badarságokra! 

 

Azt is beszélik, hogy ez a figyelemreméltó ember hamarosan megnősül. Hogy kellő tisztelettel köszöntsék e 

neves alkalmat, a kollégái úgy döntöttek, hogy elkészítenek egy könyvet „99 indok arra, hogy Emoogle 

vendégül lásson minket‖ címmel. A könyvben megemlített minden egyes indoknak van egy sorszáma. Például: 

Emoogle vendégül kell lásson minket, mert 

1. ha nem, az problémákhoz vezet; :) 

2. a legutóbbi programozó versenyen a potya feladatát kevesebb, mint 10 csapat oldotta meg; 

3. hamarosan betársul egy világhírű búvárszemüveg-gyártó vállalathoz; 

4. a futball-világbajnokság egyik meccsére szóló jegyet talált, miközben reggel felásta a hátsó kertjét; 

5. épp most alakult egy új rajongói klubja a Facebookon; 
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6. megfeledkezve egy randevúról a leendő feleségével, amely egybeesett egy Topcoder egykörös versennyel, 

részt vett a versenyen (Isten kegyelmezzen a lelkének!); 

7. egy programozó versennyel (talán ezzel?) ünnepeljük a házasságát; 

8. hamarosan eljegyzése lesz; 

9. ⋮  

10. egyszerűen csak mert ő a nagy és kedves és édes Emoogle. 

Ha van további ötleted, hogy miért is kellene bulit szerveznie, szívesen vennénk. Dobj egy e-mailt az 

emoogle.party@gmail.com címre! 

Ezen a ponton a drága Emoogle testvérünk talán emlékeztetni szeretne minket, hogy eddig már hányszor is adott 

fogadást. Ezért bevezetjük az Emoogle-mérleget, amelyet a következőképpen definiálunk: 

Emoogle-mérleg = ahányszor Emoogle-nek a könyv szerint fogadást kellene adnia – ahányszor ténylegesen 

fogadást adott 

Ebben a feladatban az Emoogle-mérleget kell meghatároznod. Kívánjuk, hogy az Emoogle-mérleg mindig egy 

egészséges negatív érték legyen, és hogy a drága Emoogle testvérünknek nagyon boldog házasélete legyen! 

9.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 75 tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egy eseménysorozatot ír le. A tesztesetek egy N 

egész számmal kezdődnek (1 ≤ N ≤ 1000), amely a tesztesetben szereplő események számát jelöli. Ezt egy N 

egész számból álló sor követi, amelyek mindegyike egy eseményt reprezentál. Ezek az egészek 0 és 99 közé 

esnek. Egy 1 és 99 közé eső érték azt jelenti, hogy egy fogadásra okot adó esemény következett be, a 0 pedig 

azt, hogy Emoogle fogadást adott. 

A bemenet végét egy olyan eset jelzi, amelynél N = 0. Ezt az esetet nem kell feldolgozni. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

9.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni „Case X: Y‖ formátumban, ahol X a teszteset sorszáma, Y pedig 

a teszteset Emoogle-mérlege. 

9.3. Példa bemenet 

5 

3 4 0 0 1 

4 

2 0 0 0 

7 

1 2 3 4 5 0 0 

0 

 

9.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: 1 

Case 2: -2 

Case 3: 3 

 

10. Robotutasítások 

Van egy robotod, amely az x tengely origójában áll. A robot utasításokat fog kapni. A feladatod, hogy 

megjósold az utasítások végrehajtása utáni pozícióját. A robot a következő utasításokat érti meg: 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12279
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• LEFT: Lépj egy egységnyit balra (csökkentsd p-t 1-gyel, ahol p a robot mozgás előtti pozíciója). 

• RIGHT: Lépj egy egységnyit jobbra (növeld p-t 1-gyel). 

• SAME AS i: Csináld ugyanazt, amit az i-edik utasításban. i garantáltan egy pozitív egész szám, amely nem 

nagyobb, mint a megelőző utasítások száma. 

10.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy T pozitív egész számot tartalmaz, amely a tesztesetek számát adja meg (T ≤ 100). 

Minden teszteset egy n egész számmal, az utasítások számával kezdődik (1 ≤ n ≤ 100). A következő n sor 

mindegyikében egy-egy utasítás szerepel. 

10.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni, amely a robot végső pozícióját tartalmazza. Figyelj arra, hogy 

az egyes tesztesetek feldolgozása után a robotot vissza kell állítani az origóba! 

10.3. Példa bemenet 

2 

3 

LEFT 

RIGHT 

SAME AS 2 

5 

LEFT 

SAME AS 1 

SAME AS 2 

SAME AS 1 

SAME AS 4 

 

10.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1 

-5 

 

11. Memóriatúlcsordulás 

A nagy Mahbub szultánnak komoly gondjai vannak a memóriájával. A nagyszerű munkával töltött és még 

nagyszerűbb emberekkel tarkított napjai olyan helyzetbe hozták, amelyben meglehetősen feledékennyé vált. 

Gyakran elfelejt triviális dolgokat, mint például az öltönye méretét, a súlyát, nembeli és számbeli egyeztetéssel 

kapcsolatos nyelvtani szabályokat, a menyasszonya családjának címét, a biciklizést, határidőket, hogy milyen 

nap van, annak a srácnak a nevét, aki megfeledkezett az esküvőjéről, de még a saját esküvője napját is (ICPC 

feladatok megoldásával töltve azt a napot). De amikor az apósa elvitte a házába, és nem ismerte meg az anyósát, 

az nagy blamázs volt. Majd a bukást követő néhány megjósolható esemény után (amelyek részleteit inkább ne is 

említsük) úgy döntött, hogy itt az ideje foglalkozni a problémával. Az orvosa megijedt a hátborzongató 

tünetektől, és úgy gondolta, hogy statisztikai adatok gyűjtésével kezdi a terápiát. 

Az n egymást követő napból álló vizsgálódási időszakban a szultán mindennap találkozik egy emberrel, akit 

csak akkor ismer meg, ha találkozott vele az utolsó k napban (természetesen az adott napot nem számítva). Meg 

kell számolnod azokat a napokat (ebben az n napban), amelyeken felismeri az illetőt, akivel találkozik. 

Feltételezheted, hogy ez előtt az n egymást követő nap előtt senkivel sem találkozott. 

11.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy t számmal, a tesztesetek számával kezdődik (1 ≤ t ≤ 100). A következő sorok mindegyike egy-

egy tesztesetet ír le. Minden teszteset n-nel és k-val kezdődik (1 ≤ n ≤ 500 és 1 ≤ k ≤ 500). Ezután n név 

következik. Minden név egyetlen angol nagybetűből áll, és a nevek egyediek. Abban a sorrendben vannak 



 Szimuláció  

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

megadva, amilyen sorrendben a szultán találkozik velük a vizsgálat során. Két név között nem lesz semmiféle 

érvénytelen karakter vagy szóköz. 

11.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni „Case X: Y‖ formában, ahol X a teszteset sorszáma, Y pedig a 

szultán által felismert emberek száma. 

A példa harmadik tesztesetének magyarázata: 

1. nap: A szultán nem emlékszik senkire, találkozik „M‖-mel. Nem ismeri fel. 2. nap: Csak „M‖-re emlékszik, 

de „A‖-val találkozik. Nem ismeri fel. 3. nap: Most „M‖-re és „A‖-ra emlékszik, „H‖-val találkozik. A felismert 

emberek száma még mindig 0. 4. nap: Elfelejti „M‖-et, emlékszik „A‖-ra és „H‖-ra, találkozik „B‖-vel. Még 

mindig nem történik semmi. 5. nap: Elfelejti „A‖-t, emlékszik „H‖-ra és „B‖-re, találkozik „U‖-val. Nincs 

szerencséje. 6. nap: Elfelejti „H‖-t, emlékszik „B‖-re és „U‖-ra, újra találkozik „B‖-vel, és most felismeri. A 

felismert emberek száma tehát 1. 

11.3. Példa bemenet 

3 

6 2 SULTAN 

6 1 MAHBUB 

6 2 MAHBUB 

 

11.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: 0 

Case 2: 0 

Case 3: 1 

 

12. Szolárium 

A Napfény Kft. számos érmével működő szoláriumot üzemeltet. A kutatások kimutatták, hogy ha egy vendég 

érkezésekor egyetlen szabad ágy sincs, a vendég sarkon fordul, és elmegy, a cég pedig emiatt jelentős bevételtől 

esik el. A feladatod, hogy írj egy programot, amely megadja a cégnek, hogy hány vendég távozott barnulás 

nélkül. 

12.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy vagy több szalon adataiból áll. A bemenet végét egy 0-t tartalmazó sor jelzi. Az egyes szalonok 

adatai külön sorokban helyezkednek el. Minden sor egy pozitív egész számmal kezdődik, amely a szalonban 

található szoláriumágyak számát adja meg. Ezt követi egy szóköz, majd angol nagybetűk egy sorozata. A 

sorozatban a betűk párosával fordulnak elő. Az első előfordulás egy vendég érkezését, a második ugyanazon 

vendég távozását jelöli. Egyik betű sem fordul elő kettőnél többször. Azok a vendégek, akik barnulás nélkül 

távoznak, mindig az éppen barnulók előtt teszik ezt. Legfeljebb 20 ágy van szalononként. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

12.2. A kimenet specifikációja 

Minden szalonra egy mondatot kell a kimenetre írni, amely megadja, hogy hány vendég távozott barnulás nélkül 

(ha volt ilyen). Használd az alább látható formátumot! 

12.3. Példa bemenet 

2 ABBAJJKZKZ 

3 GACCBDDBAGEE 

3 GACCBGDDBAEE 

1 ABCBCA 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P2538


 Szimuláció  

 69  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

0 

 

12.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

All customers tanned successfully. 

1 customer(s) walked away. 

All customers tanned successfully. 

2 customer(s) walked away. 

 

13. Josephus 

Josephus Flavius problémája elég közismert. Azok kedvéért, akik nem ismerik az eredeti problémát: körben álló 

n ember közül, akiket 1, 2, …, n számokkal jelölünk meg, minden m-ediket kivégzik, és csak az utolsónak 

megmaradó személy életét kímélik meg. Josephus elég okos volt ahhoz, hogy az utolsónak megmaradó személy 

helyére álljon, ezért megmenekült, és hírt adhatott nekünk a történtekről. Amikor például n = 6 és m = 5, akkor 

az emberek az 5, 4, 6, 2, 3 sorrendben fognak meghalni, míg az 1-es megmenekül. 

Tegyük fel, hogy van k jó fiú és k rossz fiú. A körben az első k helyen állnak a jó fiúk, az utolsó k helyen a 

rosszak. Meg kell határoznod azt a minimális m számot, amelyre az összes rossz fiú hamarabb fog meghalni, 

mint a jó fiúk közül bármelyik. 

13.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet k értékeket tartalmazó sorokból áll. A bemenet utolsó sora egy 0-t tartalmaz, ezt a sort már nem kell 

feldolgoznod. Feltételezheted, hogy 0 < k < 14. 

13.2. A kimenet specifikációja 

A kimenet sorai a bemenet k értékeinek megfelelő m értékeket tartalmazzák. 

13.3. Példa bemenet 

3 

4 

0 

 

13.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

5 

30 

 

14. A csiga 

Egy csiga egy hat méter mély kút aljáról fel szeretne kapaszkodni a kút tetejére. Nappal 3 métert tud haladni 

felfelé, de éjszaka, alvás közben visszacsúszik 1 métert. A csiga fáradékonysági tényezője 10%, ami azt jelenti, 

hogy a csiga mindennap 0,1 × 3 = 0,3 méterrel kevesebbet tud mászni, mint az előző napon. (A fáradtság miatt 

vesztett távolság mindig az első napon megtett távolság 10%-a.) Melyik nap hagyja el a kutat a csiga, vagyis 

melyik lesz az első olyan nap, amikor a csiga magassága meghaladja a 6 métert? (Egy nap egy nappali és egy 

azt követő éjszakai periódusból áll.) Ahogy a következő táblázatból látható, a csiga a harmadik napon elhagyja a 

kutat: 

Table 7.3.  
 

Nap Kezdő magasság Mászott távolság Magasság a mászás után Magasság a visszacsúszás után 

1 0 m 3 m 3 m 2 m 
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2 2 m 2,7 m 4,7 m 3,7 m 

3 3,7 m 2,4 m 6,1 m – 

A feladatod ennek a problémának az általános megoldása. A probléma paramétereitől függően a csiga végül 

vagy elhagyja a kutat, vagy visszacsúszik a kút aljára. (Más szóval a csiga magassága előbb-utóbb vagy 

meghaladja a kút magasságát, vagy negatívvá válik.) Meg kell határoznod, melyik következik be előbb, és 

melyik napon történik ez az esemény. 

14.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy vagy több tesztesetet tartalmaz, soronként egyet. Minden sor négy egész számból áll (H, U, D és 

F) egyetlen szóközzel elválasztva. Ha H = 0, az a bemenet végét jelenti; egyébként mind a négy szám 1 és 100 

közé esik, beleértve a határokat is. H a kút magassága méterben, U az a távolság (méterben), amennyit a csiga az 

első nap mászik, D az a távolság (szintén méterben), amennyit a csiga éjszaka visszacsúszik, F pedig a 

fáradékonysági tényező százalékban kifejezve. A csiga sohasem mászik negatív távolságot. Ha a fáradékonysági 

tényező miatt a mászott magasság 0 alá csökkenne, akkor aznap nem mászik semennyit. Függetlenül attól, hogy 

a csiga mennyit mászott nappal, éjszaka mindig D métert csúszik vissza. 

14.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre írj ki egy sort, amely megmondja, hogy a csiga sikeresen elhagyta-e a kutat (success), vagy 

visszacsúszott a kút aljára (failure), és hogy melyik napon dőlt el a sorsa. A kimenetet pontosan a példának 

megfelelően kell formázni. 

14.3. Példa bemenet 

6 3 1 10 

10 2 1 50 

50 5 3 14 

50 6 4 1 

50 6 3 1 

1 1 1 1 

0 0 0 0 

 

14.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

success on day 3 

failure on day 4 

failure on day 7 

failure on day 68 

success on day 20 

failure on day 2 

 

15. Királypóker 

A póker az egyik legelterjedtebb kártyajáték, a királypóker pedig az egyik változata. A játékot egy 

hagyományos, 52 lapos paklival játsszák. Minden lap a 4 szín és 13 figura egyikével rendelkezik. A 

királypókerben azonban a színek nem számítanak, a figurák pedig a következők: ász (1-es értékű), 2-es, 3-as, 4-

es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, bubi (11-es értékű), dáma (12-es értékű) és király (13-as értékű). A játék 

neve onnan ered, hogy a királypókerben a király a legmagasabb értékű lap. De nem ez az egyetlen különbség a 

hagyományos póker és a királypóker között: a királypóker játékosainak csak három lapot osztanak. Háromféle 

leosztás létezik: 

• A szett, amely három azonos értékű lapból áll. 

• A pár, amely két azonos értékű lapot és egy harmadik, pár nélküli lapot tartalmaz. 

• A páratlan, amelyben nincs két azonos értékű lap. 
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A leosztásokat a következő szabályok alapján rangsoroljuk: 

• Minden szett üt minden párt és minden páratlant. 

• Minden pár üt minden páratlant. 

• Egy magasabb értékű lapokból álló szett üt minden alacsonyabb értékű lapokból álló szettet. 

• Ha két pár párt alkotó lapjai különböző értékűek, akkor a magasabb értékű párt alkotó lapokat tartalmazó pár 

üti az alacsonyabb értékű párt alkotó lapokat tartalmazó párt. 

• Ha két pár párt alkotó lapjai azonos értékűek, akkor a két leosztás pár nélküli lapjait hasonlítjuk össze; a 

magasabb értékű pár nélküli lappal rendelkező pár üti az alacsonyabb értékű pár nélküli lapot tartalmazó párt, 

hacsak a két pár nélküli lap nem azonos értékű, amikor is az eredmény döntetlen. 

Egy új szoftverház királypóker játékokat szeretne ajánlani az online játékoldalán, és szüksége van egy olyan 

szoftverre, amely meghatározza azt a legalacsonyabb értékű szettet vagy párt, amely üt egy megadott 

királypóker-leosztást. Le tudnád programozni? 

15.1. A bemenet specifikációja 

Minden tesztesetet egy sor ír le, amely három egész számot tartalmaz (A-t, B-t és C-t), amelyek egy leosztásban 

szereplő lapok értékeit adják meg (1 ≤ A, B, C ≤ 13). 

Az utolsó tesztesetet egy három nullát tartalmazó sor követi. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

15.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni. Ha létezik olyan szett vagy pár, amelyik üti a megadott 

leosztást, akkor a legkisebb értékű ilyen leosztást kell kiírni a lapok értékének nemcsökkenő sorrendben történő 

megadásával. Ha nincs olyan szett vagy pár, amely ütné a megadott leosztást, akkor a „*‖ (csillag) karaktert kell 

kiírni. 

15.3. Példa bemenet 

1 1 1 

1 1 12 

1 1 13 

1 13 1 

10 13 10 

1 2 2 

13 13 13 

13 12 13 

12 12 12 

3 1 4 

1 5 9 

0 0 0 

 

15.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

2 2 2 

1 1 13 

1 2 2 

1 2 2 

1 11 11 

2 2 3 

* 

1 1 1 

13 13 13 

1 1 2 
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1 1 2 
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Chapter 8. Sztringkezelés 

1. Az interpreter 

Egy bizonyos számítógép 10 regiszterrel és 1000 szóból álló RAM memóriával rendelkezik. Mindegyik 

regiszter és RAM-tárhely egy háromjegyű egész szám tárolására képes 0 és 999 között. Az utasításokat 

háromjegyű egészekkel kódoljuk, és a RAM-ban tároljuk. A kódok a következők: 

• 100, jelentése: állj; 

• 2dn, jelentése: a d regiszter értéke legyen n (0 és 9 között); 

• 3dn, jelentése: add hozzá n értékét a d regiszter értékéhez; 

• 4dn, jelentése: szorozd meg n-nel a d regiszter értékét; 

• 5ds, jelentése: a d regiszter értékét állítsd be az s regiszter értékére; 

• 6ds, jelentése: add hozzá az s regiszter értékét a d regiszter értékéhez; 

• 7ds, jelentése: szorozd meg az s regiszter értékével a d regiszter értékét; 

• 8da, jelentése: a d regiszter értékét állítsd be az a regiszterben tárolt címen lévő RAM-tárhely értékére; 

• 9sa, jelentése: az a regiszterben tárolt címen lévő RAM-tárhely értékét állítsd be az s regiszter értékére; 

• 0ds, jelentése: ugorj a d regiszterben tárolt tárhelyre, ha az s regiszter értéke nem 0. 

Kezdetben minden regiszter értéke 000. A RAM kezdeti értékét a bemenetről kell beolvasni. Az elsőként 

végrehajtandó utasítás a 0 tárcímen helyezkedik el. Minden eredményt csonkítani kell modulo 1000-rel. 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy olyan sorral kezdődik, amely egyetlen pozitív egész számból, a tesztesetek számából áll. Ezt a 

sort egy üres sor követi, mint ahogy egy-egy üres sor van két egymást követő teszteset között is. 

Minden teszteset legfeljebb 1000 háromjegyű, előjel nélküli egész számból áll, amelyek a RAM egymást követő 

tárhelyeinek a tartalmát adják meg a 0 tárcímtől kezdődően. A meg nem adott tárhelyek 000 kezdőértékkel 

rendelkeznek. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

1.2. A kimenet specifikációja 

Az egyes tesztesetekhez tartozó kimeneteknek az alábbi leírást kell követniük. Két egymást követő teszteset 

kimenetét egy-egy üres sorral kell elválasztani. 

Minden teszteset kimenete egyetlen egész szám: az „állj‖ utasításig végrehajtott utasítások száma, beleértve az 

„állj‖ utasítást is. Feltételezheted, hogy a program megáll. 

1.3. Példa bemenet 

1 

 

299 

492 

495 

399 

492 

495 

399 
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283 

279 

689 

078 

100 

000 

000 

000 

 

1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

16 

 

2. A szegény szakács 

Wolfgang Puck terjedelmes süteményrecept-gyűjteménnyel rendelkezik. A receptek külön kötetekbe vannak 

rendezve a sütemények típusától függően. Bár Wolfgangnak világszerte vannak éttermei, most éppen nehéz 

időket él, és nem nagyon tud megengedni magának bizonyos alapanyagokat a süteményeihez. Milyen sütiket tud 

elkészíteni a szerény költségvetéséből? 

 

2.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sorában t, a kötetek száma szerepel (1 ≤ t ≤ 100). Minden kötet a kötet címével kezdődik, majd 

a következő sorban m-mel, n-nel és b-vel folytatódik (1 ≤ m, n ≤ 100, 1 ≤ b ≤ 106), ahol b a Wolfgang 

rendelkezésére álló pénzösszeg dollárban. A következő m sor „alapanyag c‖ alakú (lásd a példa bemenetet), 

ahol c (0 ≤ c ≤ 5000) egy egységnyi alapanyag ára dollárban. 

Ezután n recept következik. Minden recept egy név-vel kezdődik egy sorban, majd az ezt követő sor tartalmazza 

k-t (1 ≤ k ≤ 100). A következő k sor „hozzávaló x‖ alakú (lásd a példa bemenetet), ahol x azt adja meg, hogy a 

hozzávaló alapanyagból hány egységet kell felhasználni a név nevű recept elkészítéséhez. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

2.2. A kimenet specifikációja 

Minden kötet esetén a kimenetre kell írni a kötet címét csupa nagybetűvel, majd külön sorokban a Wolfgang 

pénzéből elkészíthető receptek nevét költség szerinti növekvő sorrendben. Ha nincs ilyen recept, a „Too 

expensive!‖ szöveget kell kiírni. Ha több receptnek is azonos a költsége, akkor azokat lexikografikus sorrendben 

kell felsorolni. Minden kötet után egy üres sort is a kimenetre kell írni. 

2.3. Példa bemenet 

2 

My Favourite Cheesecake 

8 3 100 

sugar 4 

water 0 

lemonjuice 3 

creamcheese 20 

vanilla 5 

egg 5 

cream 10 

strawberry 5 

Strawberry Whipped Cream 

2 
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cream 5 

strawberry 3 

Scrumptious Caramel Topping 

3 

sugar 6 

water 3 

lemonjuice 1 

Secret Cheesecake Base 

5 

creamcheese 3 

sugar 5 

vanilla 1 

egg 6 

cream 1 

Million Dollar Cakes 

3 1 999999 

costlyflour 500 

gold 4500 

diamond 5000 

Display Cake - Do Not Eat! 

3 

costlyflour 100 

gold 100 

diamond 100 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

MY FAVOURITE CHEESECAKE 

Scrumptious Caramel Topping 

Strawberry Whipped Cream 

 

MILLION DOLLAR CAKES 

Too expensive! 

 

 

3. Időzavar 

Wolfgang Puck riválisa, Emeril Lagasse (akinek elhíresült mondása a „BAM!‖) nemrég gasztronómiai 

világrekordot állított fel a legkisebb szuflé kategóriában, mindössze 2 cm-es mérettel! Wolfgang – hogy ne 

maradjon alul – úgy döntött, hogy ő is felállítja a maga rekordját: elkészíti a világ legszimmetrikusabb 

márványsüteményét. Ez nyilván nem egy egyszerű mutatvány! 

 

Ahogyan azt mindannyian jól tudjuk Wolfgang nagy sikerű életrajzi könyvéből, ő egy nagyon babonás séf. A 

szimmetrikus sütemény elkészítésére tett kísérleteinél megfogadta, hogy a süteményeket kizárólag palindrom 

időben veszi ki a sütőből, azaz olyan időben, amely balról jobbra olvasva ugyanaz, mint jobbról balra olvasva. 

Nem számítva az aktuális időt, mikor kell Wolfgangnak legközelebb kivenni a süteményét? 

3.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sorában n szerepel, amely Wolfgang szimmetrikus süteményének elkészítésére irányuló 

kísérleteinek a számát adja meg. A következő n sor mindegyike egy-egy „HH:MM‖ formájú szöveget tartalmaz, 

amely az aktuális időt írja le egy 24 órás digitális órán. (Így tehát 0 ≤ HH ≤ 23 és 0 ≤ MM ≤ 59, valamint 

„00:00‖ követi „23:59‖-et.) 

3.2. A kimenet specifikációja 

Minden kísérletre egy „hh:mm‖ formájú szöveget kell a kimenetre írni külön sorban, amely a következő 

palindrom időt adja meg (nem számítva az aktuális időt). Annak eldöntésekor, hogy egy HH:MM formájú idő 
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palindrom-e, a HH elején álló nullákat figyelmen kívül kell hagyni. Ha HH nulla, akkor az MM elején álló 

nullákat is figyelmen kívül kell hagyni. 

3.3. Példa bemenet 

3 

00:00 

23:30 

14:59 

 

3.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

00:01 

23:32 

15:51 

 

4. Az 1-es számrendszer 

Amint ismeretes, az n-alapú számrendszerben n különböző számjegy értelmezett. Ennek alapján az 1-es 

számrendszerben csak egyféle számjegy van, a „0‖. Az 1-es számrendszerbeli számokat az alábbi szabályok 

szerint értelmezzük: Minden szám 0-k szóközökkel elválasztott blokkjaiból áll. Minden blokk tartalmazhat 1, 2 

vagy több 0-t. Minden számhoz tartozik egy jelzőbit. 

• Az egyetlen 0-ból álló blokk 1-re állítja a jelzőbitet. 

• A két 0-ból álló blokk 0-ra állítja a jelzőbitet. 

• Ha egy blokkban n (n > 2) 0 van, akkor hozzáfűzünk a számunk végéhez n – 2 bináris számjegyet, amelyek 

értéke a jelzőbit aktuális értéke. 

Minden szám első blokkja legfeljebb 2 0-t tartalmaz. Az 1-es számrendszerbeli 0 0000 00 000 0 0000 szám 

például binárisan 11011: 

• Az első blokk 1-re állítja a jelzőbitet. 

• A második blokk 4 0-ból áll, tehát a jelzőbitet (ami 1) 4 – 2 = 2-szer a számhoz fűzi (11). 

• A harmadik blokk 2 0-ból áll, 0-ra állítja a jelzőbitet. 

• A negyedik blokk 3 0-ból áll, a jelzőbitet (ami 0) 3 – 2 = 1-szer a szám végéhez fűzi (110). 

• Az ötödik blokk egyetlen 0-ból áll, 1-re állítja a jelzőbitet. 

• A hatodik blokk 4 0-ból áll, a jelzőbitet (ami 1) 4 – 2 = 2-szer a szám végéhez fűzi (11011). 

Az eredményképpen kapott bináris számnak legfeljebb 30 számjegye lesz. Ha végeztél a folyamattal, konvertáld 

át a bináris értéket decimálissá, majd írd ki, és ezzel kész! 

4.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 100 tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egy 1-es számrendszerbeli számból áll a fent 

leírt formában. Egy szám több sorba is átnyúlhat, de egy blokk mindig egy sorban lesz. A tesztesetek végét egy 

„#‖ karakter jelzi, amelyet egy szóköz választ el a szám utolsó számjegyétől. A bemenet utolsó tesztesetét egy 

„~‖ karakter követi, amely a bemenet végét jelzi. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

4.2. A kimenet specifikációja 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11398
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Minden tesztesetre egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely a megadott 1-es számrendszerbeli szám decimális 

értékét tartalmazza. 

4.3. Példa bemenet 

0 0000 00 000 0 0000 # 

0 000 # 

~ 

 

4.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

27 

1 

 

5. Hibás billentyűzet (Beiju szöveg) 

Hosszú szöveget gépelsz egy hibás billentyűzeten. Valójában nem is annyira hibás: az egyetlen probléma vele, 

hogy a Home vagy az End billentyű néha automatikusan „lenyomódik‖ (belsőleg). 

Te észre sem veszed ezt a problémát, mivel a szövegre koncentrálsz, és még be sem kapcsoltad a monitort! 

Miután befejezted a gépelést, látsz egy szöveget a képernyőn (ha bekapcsolod a monitort). 

Kínaiul ezt Beijunak nevezik. A feladatod, hogy előállítsd a Beiju szöveget. 

5.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egy sorból áll, amelyben legalább egy, legfeljebb 

100000 betű, aláhúzásjel és két speciális karakter („[‖ és „]‖) szerepel. A „[‖ azt jelenti, hogy a Home billentyű, 

a „]‖ pedig azt, hogy az End billentyű „nyomódott le‖. A bemenetet az állomány vége jel (EOF) zárja. A 

bemenet mérete nem haladja meg az 5MB-ot. 

5.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni, amely a képernyőn megjelenő Beiju szöveget tartalmazza. 

5.3. Példa bemenet 

This_is_a_[Beiju]_text 

[[]][][]Happy_Birthday_to_Tsinghua_University 

 

5.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

BeijuThis_is_a__text 

Happy_Birthday_to_Tsinghua_University 

 

6. Nyelvfelismerés 
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Az angol, a spanyol, a német, a francia, az olasz és az orosz a 6 legelterjedtebb nyelv az Európai Unió 

országaiban. A fenti ábra az angolul beszélők arányát mutatja a különböző európai országokban. Mindegyik 

nyelvben megvan a megfelelője az angol „HELLO‖ szónak. A spanyolban például a „HELLO‖-val egyenértékű 

szó az „HOLA‖. Németül, franciául, olaszul és oroszul a „HELLO‖ (vagy egy hasonló) jelentésű szó rendre a 

„HALLO‖, a „BONJOUR‖, a „CIAO‖ és a „ZDRAVSTVUJTE‖. 

Ebben a feladatban egyszerű dolgod lesz. Meg lesz adva a fenti hat szó egyike vagy egy másik szó, és meg kell 

próbálnod felismerni, melyik nyelvből való. 

6.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 2000 sorból áll. Minden sor egy S sztringet tartalmaz. Feltételezheted, hogy a sztring 

minden karaktere angol nagybetű, és hogy a sztring legfeljebb 14 karakter hosszúságú. A bemenetet egy olyan 

sor zárja, amely egyetlen '#' karakterből áll (aposztrófok nélkül). Ezt a sort nem kell feldolgozni. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

6.2. A kimenet specifikációja 

A bemenet minden sorára (az utolsót kivéve) egy sort kell a kimenetre írni, amely a teszteset sorszámát 

követően egy nyelv nevét tartalmazza angolul. Ha a bemeneten olvasott sztring a „HELLO‖, az „HOLA‖, a 

„HALLO‖, a „BONJOUR‖, a „CIAO‖ vagy a „ZDRAVSTVUJTE‖ egyike, akkor a megfelelő nyelv nevét kell 

kiírni, amely rendre „ENGLISH‖, „SPANISH‖, „GERMAN‖, „FRENCH‖, „ITALIAN‖, illetve „RUSSIAN‖. 

Ha a bemeneten olvasott sztring nem a felsorolt 6 sztring egyike, akkor az „UNKNOWN‖ sztringet kell kiírni 

(idézőjelek nélkül). A kimenetre írt sztringeknek is csupa nagybetűből kell állniuk. Lásd a példa bemenethez 

tartozó kimenetet a részletes formátumért. 

6.3. Példa bemenet 

HELLO 

HOLA 

HALLO 

BONJOUR 

CIAO 

ZDRAVSTVUJTE 

# 

 

6.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: ENGLISH 

Case 2: SPANISH 

Case 3: GERMAN 

Case 4: FRENCH 

Case 5: ITALIAN 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12250
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Case 6: RUSSIAN 

 

7. Egy-kettő-három 

A kisöcséd épp most tanulta meg, hogy írják angolul az egy, kettő és három (one, two és three) szavakat. Leírta 

többször is ezeket a szavakat egy papírra, a te feladatod pedig az, hogy felismerd őket. A kisöcséd azonban még 

csak gyerek, ezért apróbb hibákat követhet el: minden szóban legfeljebb egy hibás betű szerepelhet. A szavak 

hossza mindig helyes. Minden leírt betűje kisbetű, és minden leírt szava egyértelműen értelmezhető. 

7.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora a kisöcséd által leírt szavak számát adja meg. A következő sorok mindegyike egyetlen, 

csupa kisbetűből álló szót tartalmaz. Ezek a szavak eleget tesznek a fenti megszorításoknak: legfeljebb egy betű 

lehet hibás, de a szó hossza mindig helyes. Legfeljebb 10 szó lesz a bemeneten. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

7.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a szónak megfelelő számszerű értéket kell a kimenetre írni egy sorban. 

7.3. Példa bemenet 

3 

owe 

too 

theee 

 

7.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1 

2 

3 

 

8. Mentsük meg Setut! 

Rahaduzzaman Setu, a Dhakai Egyetem Számítástudományi és Mérnöki Tanszékének hallgatója súlyos beteg: 

régóta szenved gyógyszerrezisztens tüdőgyulladásban. Mára a bal tüdeje menthetetlenül károsodott. Semmilyen 

gyógyszer nem enyhíti a fájdalmait. Sürgős lenne megoperálni a bal tüdejét, hogy a betegség ne terjedjen át a 

jobb tüdejére. Az egyik megoldás a bal tüdőlebeny eltávolítása, a másik a transzplantáció. Szegény családból 

származik, és már nem tudják tovább finanszírozni a kezelését. A transzplantáció 12 millió takás (bangladesi 

valuta) költsége miatt a család az eltávolító műtét mellett döntött, amely 3 millió takába kerül. Segítenünk kell 

nekik a pénz előteremtésében. De nem állhatunk meg az eltávolító műtéthez szükséges összegnél, a 

transzplantációra kell hajtanunk. Célunk, hogy a lehető legtöbb pénzt gyűjtsük össze a barátunk megsegítésére. 

Ebben a feladatban egy olyan programot kell elkészítened, amely az adományokat tartja számon. Kezdetben az 

összeg 0, és kétféle művelet lehetséges: 

1. „donate K‖ (100 ≤ K ≤ 105): az egyenleget meg kell növelni K-val. 

2. „report‖: ki kell írni az aktuális egyenleget. 

8.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora T-t (1 ≤ T ≤ 100), a műveletek számát tartalmazza. A következő T sor mindegyikében egy-

egy művelet leírása található a fentieknek megfelelően. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12289


 Sztringkezelés  

 80  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

8.2. A kimenet specifikációja 

Minden „report‖ művelet esetén a kimenetre kell írni egy sorban az egyenleg aktuális értékét. 

8.3. Példa bemenet 

4 

donate 1000 

report 

donate 500 

report 

 

8.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1000 

1500 

 

9. Szülinapok 

Írj egy programot, amely meghatározza a legfiatalabb és a legidősebb személyt egy osztályban! 

9.1. A bemenet specifikációja 

Az első sor egy n számot tartalmaz, amely egy osztályban lévő személyek számát adja meg (1 ≤ n ≤ 100). A 

következő n sor mindegyike egy személy nevéből és születési idejéből áll. Az egyes sorok az alábbi 

formátumúak: 

személyNeve nn hh éééé 

A személyNeve egyetlen szó, amely kevesebb, mint 15 betűből áll, az nn hh éééé pedig a születési idő napját, 

hónapját és évét adja meg. Felteheted, hogy nincs két olyan személy, akinek ugyanaz lenne a neve vagy a 

születési ideje. 

9.2. A kimenet specifikációja 

Két sort kell a kimenetre írni, amelyek a legfiatalabb, illetve a legidősebb személy nevét tartalmazzák ebben a 

sorrendben. 

9.3. Példa bemenet 

5 

Mickey 1 10 1991 

Alice 30 12 1990 

Tom 15 8 1993 

Jerry 18 9 1990 

Garfield 20 9 1990 

 

9.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Tom 

Jerry 

 

10. A leghosszabb szó 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12403
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Egy szó az angol ábécé betűiből (a-z, A-Z) és esetleg egy vagy több kötőjelből (-) áll. A feladatod, hogy írj egy 

programot, amely egy szavakat és más karaktereket (írásjeleket, számjegyeket, szimbólumokat stb.) tartalmazó 

szövegben megkeresi a leghosszabb szót. 

Egy szóban minden betű és kötőjel 1-nek számít. Az Apple hossza például 5, a son-in-law hossza 10, az ACM-

ICPC hossza pedig 8. 

10.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet több sorból és bekezdésből állhat, de a szöveg nem haladja meg a 10000 karaktert. Egyik szó sem 

hosszabb 100 karakternél. Az E-N-D szó jelzi a bemenet végét. 

10.2. A kimenet specifikációja 

A leghosszabb szót kell a kimenetre írni, csupa kisbetűvel. Ha több leghosszabb szó létezik, akkor csak a 

legelsőt kell kiírni. 

10.3. Példa bemenet 

  ACM International Collegiate Programming Contest (abbreviated as 

ACM-ICPC or just ICPC) is an annual multi-tiered computer programming 

competition among the universities of the world. The contest is 

sponsored by IBM. Headquartered at Baylor University, with autonomous 

regions on six continents, the ICPC is directed by Baylor Professor 

William B. Poucher, Executive Director, and operates under the auspices 

of the Association for Computing Machinery (ACM). 

 

  The 2012 ACM-ICPC Asia Hatyai Regional Programming Contest is held 

during 15-16 November 2012. It is hosted by Prince of Songkla 

University, Hatyai campus.  E-N-D 

 

10.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

international 

 

11. Hajj-e-Akbar 

Labayk Allahuma Labayk. Labayk La shareeka laka Labayk. Innal hamda wannimata laka wal mulk. La 

shareeka Lak. 

(Itt vagyok, Istenem, itt vagyok! Itt vagyok, nincs más isten rajtad kívül. Bizony, a dicsőség és a hála téged illet. 

Nincs más isten rajtad kívül.) 

Ezeket a szavakat kántálja csaknem kétmillió ember, akik a világ minden részéből a Föld egy pontja felé 

tartanak, mintha csak egy mágnes vonzaná őket. Ahogy 14 évszázada minden évben, muszlim zarándokok 

gyűlnek össze Mekkában, hogy olyan rituálékat végezzenek, amilyeneket Mohamed próféta vezetett, amikor 

utoljára látogatott el a városba. 
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Ezeknek a rituáléknak (arabul Hajj-nak) a végrehajtása az iszlám ötödik pillére, és a legjelentősebb 

megnyilvánulása az iszlám hitnek és egységnek. Legalább egyszer vállalkozni a Hajj-ra minden olyan muszlim 

kötelessége, aki fizikailag és anyagilag megengedheti magának az utat Mekkába. Az anyagi lehetőség 

hangsúlyozása azért fontos, mert a muszlimoknak elsősorban a családjukról kell gondoskodniuk. Az a 

követelmény, hogy a muszlim legyen egészséges és képes legyen fizikailag végrehajtani a zarándokutat, arra 

szolgál, hogy felmentse azokat, akik nem bírnák a hosszú utazás fáradalmait. 

A zarándoklat vallási csúcspont egy muszlim életében, egy olyan vállalkozás, amelyről minden muszlim 

álmodik. Az Umrah, a kisebb zarándoklat bármikor végrehajtható az év folyamán; a Hajj azonban egy ötnapos 

időtartam alatt zajlik, Dhu Al-Hijjah (a muszlim holdnaptár tizenkettedik hónapjának) kilencedikétől 

tizenharmadikáig. 

Általános tévhit, hogy a pénteken végrehajtott Hajj-ot „Hajj-e-Akbar‖-nak nevezik, és hogy az a Hajj egy 

felsőbbrendű fajtája a hét más napjain végrehajtott Hajj-hoz képest. 

Valójában azonban – ahogy azt a Szent Korán sok értelmezője vallja – az év bármely időszakában végrehajtható 

Umrah-t általában „Hajj-e-Asghar‖-nak (a kisebbik Hajj-nak) nevezték. Hogy megkülönböztessék a Hajj-ot az 

Umrah-tól, az előbbit „Hajj-e-Akbar‖-nak (a nagyobbik Hajj-nak) nevezték el. Így tehát minden Hajj Hajj-e-

Akbar, függetlenül attól, hogy pénteken vagy bármely más napon hajtjuk-e végre. Az „Akbar‖ (nagyobb) szót 

csak az Umrah-tól, a kis Hajj-tól való megkülönböztetés érdekében használjuk. 

11.1. A bemenet specifikációja 

A bemenetet több sor alkotja, és egy egyetlen „*‖-ból álló sor zárja. Ezt az utolsó sort nem kell feldolgozni. A 

többi sor mindegyike vagy a ―Hajj‖, vagy az ―Umrah‖ szót tartalmazza. 

11.2. A kimenet specifikációja 

A bemenet minden sorára egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely vagy a ―Hajj-e-Akbar‖, vagy a ―Hajj-e-

Asghar‖ kifejezést tartalmazza idézőjelek nélkül. A pontos formátumért lásd a példát. 

11.3. Példa bemenet 

Hajj 

Umrah 

Hajj 

Umrah 

* 

 

11.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: Hajj-e-Akbar 

Case 2: Hajj-e-Asghar 

Case 3: Hajj-e-Akbar 
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Case 4: Hajj-e-Asghar 

 

12. A hercegnő jelmondatokat tanul 

Macaw herceg ide-oda bandukolt élelmet keresve, míg a hercegnő otthon várta. Shahbag felé közeledve 

azonban megállt. Emberek milliói gyűltek ott össze, egyetlen dolgot követelve: halálos ítéletet háborús 

bűnösöknek. Jelmondatokat kiabáltak. Ha nem ismered a jelmondatokat, hadd magyarázzam el, hogy egy 

jelmondat két részből áll. Az első részét a vezető ordítja, a többit pedig a tömeg skandálja. Ha például a vezető 

azt mondja, „tomar amar thikana‖, a többiek azt üvöltik, hogy „padma meghna jomuna‖. Íme néhány jelmondat: 

Table 8.1.  
 

Első sor Második sor 

ko te kader molla tui rajakar tui rajakar 

tumi ke ami ke garo chakma bangali 

A herceg csatlakozott a tömeghez. Amikor már túl későre járt, a hercegnő aggódni kezdett a hercegért. Elindult 

hát a keresésére. Kis idő múlva meg is találta a herceget egy fán Shahbagnál, jelmondatokat ordítozva. Ahelyett, 

hogy dühbe gurult volna, a hercegnő megkérdezte a herceget, hogy milyen jelmondatokat kiabál. A herceg 

elárult neki pár jelmondatot: az első sorokat és a hozzájuk tartozó második sorokat. A hercegnő tehát felkészült. 

A feladatod, hogy jelmondatok egy listája és a hercegnő által hallott első sorok ismeretében írd ki a jelmondatok 

második sorát. 

12.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora N-et, a jelmondatok számát tartalmazza, amelyeket a herceg megtanít a hercegnőnek 

(0 < N ≤ 20). Ezt N sorpár követi. A párok első sora a jelmondatok első sorát, a párok második sora pedig a 

jelmondatok második sorát tartalmazza. Ezután egy újabb pozitív egész szám, Q lesz megadva (Q ≤ 100). A 

következő Q sor mindegyikében egy-egy jelmondat első sora szerepel. Felteheted, hogy a jelmondatok csak 

angol kisbetűket és szóközöket tartalmaznak. A jelmondatok mindkét sorában lesz legalább egy betű. A herceg 

listájában nem lesz két, azonos első sorral rendelkező jelmondat. Minden jelmondat legfeljebb 100 karakter 

hosszúságú lesz. A kérdéssorban szereplő első sorok mindegyike előfordul a herceg listájában. 

12.2. A kimenet specifikációja 

A kérdéssorban szereplő első sorok mindegyikéhez írd ki soronként a megfelelő második sort! 

12.3. Példa bemenet 

3 

ko te kader molla 

tui rajakar tui rajakar 

tumi ke ami ke 

garo chakma bangali 

jalo re jalo 

agun jalo 

2 

jalo re jalo 

ko te kader molla 

 

12.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

agun jalo 

tui rajakar tui rajakar 

 

13. Szoftverhibák 
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Minden szoftverfejlesztő legnagyobb rémálma a szoftverhiba (bug). Biztos ismerős az a szituáció, amikor egy 

felhasználó felhív, és azt mondja: „Találtam egy hibát a programodban.‖ Amint pedig megtalálod és 

kiküszöbölöd a hibát, azonnal egy újabb üti fel a fejét. Ez egy nehéz és soha véget nem érő folyamat. 

Nemrég egy ígéretes nyílt forrású kezdeményezés tűnt fel, amelyet hiba-előfeldolgozónak (bug-preprocessor) 

hívnak. Ez egy olyan program, amely képes felkutatni és megjelölni a forráskódban található összes hibát, 

amelyeket ezután már viszonylag könnyű eltávolítani. A feladatod, hogy írj egy programot, amely eltávolítja 

egy előfeldolgozott forráskódból az összes megjelölt hibát. 

13.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy szöveget tartalmaz, amely az előfeldolgozott forráskódot reprezentálja. Ez tetszőleges számú 

sort jelent, amelyek között üresek is lehetnek. A hibákat a csupa nagybetűvel írt „BUG‖ sztringek jelölik. A 

szöveget a fájl vége (EOF) zárja. A bemenet egyik sora sem lesz hosszabb 100 karakternél. 

13.2. A kimenet specifikációja 

A programodnak a bemeneten található összes hibát el kell távolítania, és a kimenetre kell írnia azt a szöveget, 

amely nem tartalmaz egyetlen BUG sztringet sem. A hibákon kívül semmi mást nem szabad eltávolítani, még a 

szóközöket sem. 

13.3. Példa bemenet 

print "No bugs here..." 

             

void hello() { 

BUGBUG 

    printfBUG("Hello, world!\n"); 

} 

             

wriBUGBUGtelBUGn("Hello B-U-G"); 

 

13.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

print "No bugs here..." 

             

void hello() { 

 

    printf("Hello, world!\n"); 

} 

             

writeln("Hello B-U-G"); 

 

14. Karakterfelismerés 

Az egyetem vett egy új optikai karakterfelismerő (OCR) programot. A programot arra használják, hogy a 

papíralapú dokumentumokat elektronikus formába alakítsák. Sajnos az átalakítási folyamat nem 100%-ig 

megbízható, ugyanis a program bizonyos karaktereket nem ismer fel. A feladatod, hogy írj egy olyan programot, 

amely meghatározza a felismerési folyamat hatékonysági mutatóját. Ez a mutató egy R/A alakú hányadosként 

számítható ki, ahol R a felismert, A pedig az összes karakter száma. A sorvége (újsor) karaktereket nem 

tekintjük karakternek. 

14.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet N tesztesetet tartalmaz. A számuk (N) a bemenet első sorában van megadva. Minden teszteset 

legalább egy sornyi feldolgozott szövegből áll, amelyben a fel nem ismert karaktereket a „#‖ karakter jelöli. 

Minden egyes teszteset után egy üres sor áll, beleértve az utolsót is. Más sorok nem lehetnek üresek. Egyik sor 

sem hosszabb 100 karakternél. 
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14.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesethez pontosan egy sort kell a kimenetre írni. Ennek a sornak az „Efficiency ratio is X%.‖ 

mondatot kell tartalmaznia, ahol X a mutató értéke százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve (a 0.05-öt 

0.1-re kell kerekíteni). A pontos formátumot lásd a példában. 

14.3. Példa bemenet 

3 

Pr#nt ex##tly one##ine for#eac# te#t c#se. 

 

None. 

 

The i#put consists of 

N test ca#es. The number 

of th#m (N) is given on 

the first #ine 

of the#input#file. 

 

 

14.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Efficiency ratio is 78.6%. 

Efficiency ratio is 100%. 

Efficiency ratio is 94%. 

 

15. Hamming-távolság 

Hallottál már a Hamming-távolságról? Ez azon pozíciók száma, ahol a megfelelő számjegyek különbözőek. A 

feladatod, hogy írj egy programot, amely kiszámolja két bináris sztring távolságát. 

15.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz. Mindegyik teszteset két sorból áll. Mindkét sorban egy-egy bináris 

szám szerepel. Az egyes tesztesetekben megadott számpárok azonos hosszúságúak, és legfeljebb 100 

számjegyből állnak. Az utolsó tesztesetet egy olyan sor követi, amely az „X‖ nagybetűt tartalmazza. 

15.2. A kimenet specifikációja 

A programodnak minden tesztesetre egyetlen sort kell a kimenetre írni. Ennek a sornak a „Hamming distance is 

X.‖ szöveget kell tartalmaznia, ahol X azon pozíciók száma, amelyeken a két szám különböző számjegyekkel 

rendelkezik. 

15.3. Példa bemenet 

0 

1 

000 

000 

1111111100000000 

0000000011111111 

101 

000 

X 

 

15.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Hamming distance is 1. 

Hamming distance is 0. 

Hamming distance is 16. 



 Sztringkezelés  

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Hamming distance is 2. 

 

16. Olvasd-és-mondd sorozatok 

Tekintsük az alábbi, egész számokból álló sorozatot: 

1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221, 1113213211, ... 

Ezt a sorozatot olvasd-és-mondd sorozatnak nevezzük, 1-es kezdeti értékkel. A kezdeti érték a sorozat első 

eleme. A sorozat minden további elemét a megelőző elemből generáljuk az alábbi módon: csoportosítsuk az 

azonos számjegyek szomszédos előfordulásait, majd minden csoport esetén jelöljük két számjeggyel, hogy a 

csoport hány darab és milyen számjegyet tartalmaz. 

A kezdeti értéket (az 1-et) például úgy olvassuk ki, hogy „egy 1-es‖, amelyből megkapjuk a második elemet, az 

11-et. Ezt úgy olvassuk ki, hogy „két 1-es‖, amelyből megkapjuk a harmadik elemet, a 21-et. A negyedik elemet 

(1211) úgy olvassuk ki, hogy „egy 1-es, majd egy 2-es, majd két 1-es‖, amelyből megkapjuk az ötödik elemet, 

az 111221-et. 

Természetesen különböző kezdeti értékekből kiindulva különböző sorozatokat kapunk. 

Írj programot, amely bemenetként megkap egy nemnegatív j és egy pozitív k egész számot, és a kimenetre írja a 

j kezdeti értékkel rendelkező olvasd-és-mondd sorozat első k elemét. 

16.1. A bemenet specifikációja 

Az első sor egy n pozitív egész számból áll, amely az előállítandó sorozatok számát adja meg. A következő n 

sor mindegyike két nemnegatív egész számot tartalmaz, j-t és k-t, amelyek egy-egy sorozatot definiálnak az 

előző bekezdésben leírtak szerint. Feltételezheted, hogy j számjegyeinek a száma nem haladja meg a 100-at, és 

nem tartalmazza ugyanannak a számjegynek 9-nél több szomszédos előfordulását. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

16.2. A kimenet specifikációja 

A bemeneten definiált minden olvasd-és-mondd sorozatra a programnak egyetlen sort kell előállítania a 

kimeneten, amely a megadott sorozat elemeit tartalmazza egy-egy szóközzel elválasztva. 

16.3. Példa bemenet 

5 

1 8 

22 6 

55555333337 4 

0 4 

34 1 

 

16.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1 11 21 1211 111221 312211 13112221 1113213211 

22 22 22 22 22 22 

55555333337 555317 35131117 131511133117 

0 10 1110 3110 

34 

 

17. TeX-szerű idézőjelek 

A TeX egy szövegtördelő nyelv, amelyet Donald E. Knuth fejlesztett ki. Bemenetként a forrásszöveget kapja 

meg néhány utasítással, amely a tördelésre vonatkozik, és előállít egy (remélhetőleg) gyönyörű dokumentumot. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P200019
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A gyönyörű, angol nyelvű dokumentumok ― és ‖ jeleket használnak az idézetek elhatárolására a nyomdai 

idézőjel (") helyett, amely a legtöbb billentyűzeten megtalálható. A billentyűzetek általában nem tartalmaznak 

döntött idézőjeleket, de tartalmaznak bal oldali aposztrófot (`) és jobb oldali aposztrófot ('). Keresd meg a 

billentyűzeteden ezeket a billentyűket! Vigyázz, nehogy összekeverd a bal oldali aposztrófot a visszaper (\) 

billentyűvel! A TeX-ben a felhasználó két bal oldali aposztróf (``) begépelésével egy bal oldali idézőjelet (―), 

míg két jobb oldali aposztróf ('') begépelésével egy jobb oldali idézőjelet (‖) állíthat elő. A legtöbb gépíró(nő) 

azonban ahhoz van hozzászokva, hogy az idézeteit nem döntött idézőjelekkel (") határolja. 

Ha a forrás a 

"To be or not to be," quoth the bard, "that is the question." 

 

szöveget tartalmazza, akkor a TeX által előállított tördelt dokumentum nem ezt a kívánt formát fogja ölteni: 

―To be or not to be,‖ quoth the bard, ―that is the question.‖ 

A kívánt forma előállításához a forrásnak az alábbi mondatot kell tartalmaznia: 

``To be or not to be,'' quoth the bard, ``that is the question.'' 

 

Írj programot, amely az idézőjel karaktereket tartalmazó szöveget átalakítja olyan szöveggé, amely egyenértékű 

vele, azzal a kivétellel, hogy az idézőjelek helyett azok a kétkarakteres karaktersorozatok szerepelnek, amelyek 

a TeX számára az idézetek döntött idézőjelekkel történő határolásához szükségesek. Az idézetet nyitó idézőjel 

karaktereket a `` karaktersorozatra, az idézetet záró idézőjel karaktereket pedig a '' karaktersorozatra kell 

cserélni. Figyelj arra, hogy a beágyazott idézetek kérdése nem merül fel: az első idézőjelet ``-ra kell cserélni, a 

következőt ''-ra, a következőt ``-ra, a következőt ''-ra, a következőt ``-ra, a következőt ''-ra, stb. 

17.1. A bemenet és a kimenet specifikációja 

A bemenet több sornyi szövegből áll, amely páros számú idézőjel karaktert tartalmaz. A bemenet végét EOF 

jelzi. A szöveget pontosan úgy kell a kimenetre írni, ahogy a bemeneten megjelent, kivéve hogy 

• az idézőjelpárok első " karakterét két ` karakterrel (``) kell helyettesíteni, 

• az idézőjelpárok második " karakterét két ' karakterrel ('') kell helyettesíteni. 

17.2. Példa bemenet 

"To be or not to be," quoth the Bard, "that 

is the question". 

The programming contestant replied: "I must disagree. 

To `C' or not to `C', that is The Question!" 

 

17.3. A példa bemenethez tartozó kimenet 

``To be or not to be,'' quoth the Bard, ``that 

is the question''. 

The programming contestant replied: ``I must disagree. 

To `C' or not to `C', that is The Question!'' 

 

18. Olvashatatlan! 

A kínai írási rendszer kb. 4000 éve alakult ki, és azóta viszonylag keveset változott. Több mint 40000 

karakterből áll, amelyek mindegyike egy szót vagy gondolatot jelent. A beszélt kínai nyelv területenként nagyon 

eltérő, de az írott nyelv nagyrészt azonos. Az írás ezáltal egy egységes közös nyelvként szolgál az egyes régiók 

között. 
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Mivel több mint egymilliárd ember beszél kínaiul, nagy gyakorlati jelentőséggel bírna egy olyan program, 

amely kínai szöveget tud angolra fordítani. Mi kifejlesztettünk egy ilyen programot, de sajnos nem működik 

tökéletesen. Az a probléma, hogy kínaiul kétféleképpen lehet írni: vagy balról jobbra írjuk a karaktereket, vagy 

függőlegesen, jobbról balra haladó oszlopokkal. A fordítást végző programot összezavarja ez a két lehetőség: a 

lefordított, angol szöveget megfordítja. Pontosabban a szavak balról jobbra követik egymást, ahogy kell, de a 

betűk a szavakban jobbról balra haladnak. Így az „one two three‖ szöveg helyett a program az „eno owt eerht‖ 

szöveget állítja elő. A feladatod, hogy írj egy olyan programot, amely ezt a megfordított szöveget átalakítja a 

helyes fordítássá. 

18.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet tesztesetek blokkjaiból áll. Minden teszteset egy olyan sorral kezdődik, amely egyetlen n egész 

számot tartalmaz (1 ≤ n ≤ 100 000), amely az adott tesztesetet alkotó sorok száma. Ezt n sor követi, amelyek 

mindegyike legfeljebb 1000 karakter hosszúságú. Ezekben a sorokban csak az „a‖–„z‖ angol betűk és a szóköz 

karakter fordulhat elő. 

A bemenetet egy olyan blokk zárja, amelyben n = 0. 

18.2. A kimenet specifikációja 

A kimenetre minden tesztesetre ki kell írnod az n darab sort, megfordítva bennük a szavakat. Egy szó karakterek 

sorozata, amelyet szóközök, a sor eleje vagy a sor vége határol. A szóközöket és az újsor karaktereket pontosan 

ugyanúgy kell kell kiírni, ahogy a bemeneten szerepeltek. 

18.3. Példa bemenet 

1 

eno owt eerht 

2 

 abcde 

aabb   cac x ab 

0 

 

18.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

one two three 

 edcba 

bbaa   cac x ba 

 

19. ISBN számok felismerése 

A manapság kiadott könyvek többségéhez hozzárendelnek egy kódot, amely egyértelműen azonosítja azokat. Az 

International Standard Book Number (ISBN) általában 10 decimális számjegy sorozata, de bizonyos esetekben 

az X nagybetű is előfordulhat tizedik számjegyként. A könnyebb olvashatóság kedvéért az ISBN számban 

bárhol állhatnak kötőjelek, más szerepük azonban nincs. Az alább látható példa input és példa output bemutat 

több érvényes és néhány érvénytelen ISBN számot. 

Valójában az ISBN számnak csak az első kilenc számjegyét használják a könyvek azonosítására. A tizedik 

számjegy azt a célt szolgálja, hogy ellenőrizze, hogy az előző kilenc számjegy helyes-e. Az ellenőrző szánjegyet 

úgy választják meg, hogy a következő algoritmussal kiszámított érték maradék nélkül osztható legyen 11-gyel. 

Mivel az ellenőrző számjegynek néha 10-nek kell lennie, hogy garantáljuk a 11-gyel való oszthatóságot, az 

ISBN tervezői egy speciális szimbólumot választottak ki a 10 jelölésére, ez lett az X. 

Az ISBN számot ellenőrző algoritmus viszonylag egyszerű. Az ISBN szám számjegyeiből két összeget (s1 és s2) 

számítunk ki. Az s1 az eddig vizsgált számjegyek összege, s2 pedig az eddig vizsgált számjegyekhez tartozó s1 

értékek (részösszegek) összege. Az ISBN szám helyes, ha s2 utolsó értéke maradék nélkül osztható 11-gyel. 

Egy példa világossá teszi az eljárást. Tekintsük a (helyes) 0-13-162959-X ISBN számot, amely Tanenbaum 

Computer Networks című könyvének az ISBN száma. Lássuk először s1 kiszámítását: 
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Table 8.2.  
 

ISBN számjegyek 0 1 3 1 6 2 9 5 9 10 (X) 

részösszegek 0 1 4 5 11 13 22 27 36 46 

Az s2 kiszámítása az s1 kiszámítása közben kapott részösszegek összegzésével történik: 

Table 8.3.  
 

s 2 (futó összegek) 0 1 5 10 21 34 56 83 119 165 

Ezután ellenőrizhetjük az ISBN helyességét, megfigyelve, hogy a 165 valóban maradék nélkül osztható 11-gyel. 

19.1. A bemenet specifikációja 

A feladat bemenete soronként egy karaktersorozatot tartalmaz, amelyet megelőzhetnek és/vagy követhetnek 

további szóköz karakterek. Egyik sorban sincs 80-nál több karakter, de a karaktersorozat tartalmazhat olyan 

karaktereket is, amelyek nem szerepelhetnek szabályos ISBN számban, valamint lehet hosszabb, illetve 

rövidebb is, mint a szükséges 10 számjegy. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

19.2. A kimenet specifikációja 

A kimenetnek a bemenetről beolvasott karaktersorozatokat kell tartalmaznia soronként, valamint azt, hogy az 

adott karaktersorozat szabályos ISBN szám-e vagy sem. 

19.3. Példa bemenet 

0-89237-010-6 

0-8306-3637-4       

  0-06-017758-6 

    This_is_garbage 

1-56884-030-6 

    0-8230-2571-3 

    0-345-31386-0 

    0-671-88858-7 

    0-8104-5687-7 

    0-671-74119-5 

    0-812-52030-0 

    0-345-24865-1-150 

0-452-26740-4 

    0-13-139072-4 

    0-1315-2447-X 

 

19.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

0-89237-010-6 is correct. 

0-8306-3637-4 is correct. 

0-06-017758-6 is correct. 

This_is_garbage is incorrect. 

1-56884-030-6 is correct. 

0-8230-2571-3 is correct. 

0-345-31386-0 is correct. 

0-671-88858-7 is correct. 

0-8104-5687-7 is correct. 

0-671-74119-5 is correct. 

0-812-52030-0 is correct. 

0-345-24865-1-150 is incorrect. 

0-452-26740-4 is correct. 

0-13-139072-4 is correct. 

0-1315-2447-X is correct. 

 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P333
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20. Java vagy C++? 

A Java- és a C++-hívők órákig tudják egymásnak bizonygatni, hogy az ő programozási nyelvük a legjobb. A 

javások azt mondják, hogy az ő programjaik tisztábbak és kevésbé hibaérzékenyek, míg a C++-osok csak 

nevetnek rajtuk, mert nem tudnak példányosítani generikusokat tartalmazó tömböt, vagy azt mondják nekik, 

hogy a programjaik lassúak, és hosszú a forráskódjuk. 

Egy másik érdekes kérdés, amiben a javások és a C++-osok sose tudtak megegyezni, az azonosítók elnevezése. 

Javában egy többszavas azonosítót a következőképpen állítunk elő: az első szót kisbetűvel kezdjük, a többit 

pedig nagybetűvel, elválasztójelet nem használunk. Az összes többi betű kisbetű. Példák Java azonosítóra: 

javaIdentifier, longAndMnemonicIdentifier, name, nEERC (a Northeastern European Regional Contest 

rövidítése). 

Velük ellentétben a C++-osok csak kisbetűket használnak az azonosítóikban. A szavakat az aláhúzás („_‖) 

karakterrel választják el egymástól. Példák C++ azonosítóra: c_identifier, long_and_mnemonic_identifier, name 

(látható, hogy ha csak egy szó van, a javások és a C++-osok egyetértenek), n_e_e_r_c. 

Egy olyan fordítóprogramot írsz, amely C++ nyelvű programokat szeretne Javára fordítani és viszont. A 

lefordított programban az azonosítókat természetesen az adott nyelv szabályai szerint kell formázni – 

máskülönben senkinek sem fog tetszeni a fordítód. 

Először az azonosítófordító rutint szeretnéd megírni, amely adott azonosító esetén megállapítja, hogy az Java-

beli vagy C++-beli azonosító-e, és lefordítja a másik dialektusba. Ha egyik sem, akkor a rutinnak hibát kell 

jeleznie. A fordításnak meg kell őriznie a szavak sorrendjét, kizárólag a betűk nagyságát módosíthatja, és/vagy 

az aláhúzásjelek hozzáadását/törlését végezheti. 

20.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos tesztesetet tartalmaz, amelyek mindegyike egy sorból áll, és minden sorban egy azonosító 

szerepel. Az azonosítók az angol ábécé betűiből és aláhúzásjelekből állnak. Hosszuk nem haladja meg a 100-at. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

20.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni: 

• ha a bemeneten szereplő azonosító Java nyelvű, akkor a C++-os változatát, 

• ha a bemeneten szereplő azonosító C++ nyelvű, akkor a javás változatát, 

• ha egyik sem, akkor az „Error!‖ szöveget. 

20.3. Példa bemenet 

long_and_mnemonic_identifier 

anotherExample 

i 

bad_Style 

 

20.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

longAndMnemonicIdentifier 

another_example 

i 

Error! 

 

21. A hét százalékos megoldás 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P3711
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Az egységes erőforrás-azonosítók (Uniform Resource Identifier, URI) olyan sztringek, mint például a 

http://icpc.baylor.edu/icpc/, a mailto:foo@bar.org, az ftp://127.0.0.1/pub/linux vagy egyszerűen csak a 

readme.txt, amelyek erőforrások azonosítására szolgálnak általában az interneten vagy a helyi számítógépen. Az 

URI-kban bizonyos karakterek foglaltak, és ha egy azonosító egy ilyen foglalt karaktert tartalmaz, akkor azt 

százalékos kódolással kell megadni úgy, hogy a karaktert ki kell cserélni egy százalékjelre és a karakter ASCII 

kódját reprezentáló két hexadecimális számjegyre. Az alábbi táblázat hét foglalt karaktert és azok kódjait 

mutatja: 

Table 8.4.  
 

Karakter Kód 

„ ‖ (szóköz) %20 

„!‖ (felkiáltójel) %21 

„$‖ (dollárjel) %24 

„%‖ (százalékjel) %25 

„(‖ (nyitó zárójel) %28 

„)‖ (csukó zárójel) %29 

„*‖ (csillag) %2a 

21.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy vagy több sztringet tartalmaz, amelyek mindegyike legalább 1, legfeljebb 79 karakterből áll, 

külön sorban. A bemenet végét egy „#‖ karaktert tartalmazó sor jelzi. A „#‖ karakter csak a bemenet végének 

jelzésére szolgál, sehol máshol nem fordul elő a bemeneten. A sztringek tartalmazhatnak szóközöket, de nem a 

sztringek elején vagy végén, és sehol nem fordul elő két vagy több szóköz egymás után. 

21.2. A kimenet specifikációja 

Cseréld ki minden input sztringben a fenti táblázatban található foglalt karakterek minden előfordulását a 

százalékos kódjaikra, pontosan úgy, ahogy a táblázatban látható, és írd ki a kapott sztringeket, mindegyiket 

külön sorba! Vigyázz, hogy a csillag karakter százalékos kódja %2a (kis „a‖ betûvel), nem pedig %2A (nagy 

„A‖ betűvel)! 

21.3. Példa bemenet 

Happy Joy Joy! 

http://icpc.baylor.edu/icpc/ 

plain_vanilla 

(**) 

? 

the 7% solution 

# 

 

21.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Happy%20Joy%20Joy%21 

http://icpc.baylor.edu/icpc/ 

plain_vanilla 

%28%2a%2a%29 

? 

the%207%25%20solution 

 

22. Háromszöghullám 

Ebben a feladatban egy megadott amplitúdójú és frekvenciájú háromszög alakú hullámformát kell előállítani. 
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22.1. A bemenet és a kimenet specifikációja 

A bemenet egy pozitív egész számmal kezdődik, amely a tesztesetek számát jelenti. Ezt követi egy üres sor, 

majd a tesztesetek, szintén egy-egy üres sorral elválasztva. 

Minden teszteset két egész számból áll, amelyek külön sorban vannak megadva. Az első az amplitúdó, a 

második a frekvencia. 

A kimenetnek minden teszteset esetén az alább leírtak szerint kell kinéznie. Két egymást követő teszteset 

kimenetét egy üres sorral kell egymástól elválasztani. 

Programod kimeneteként hullámformák lesznek kinyomtatva, egy-egy üres sorral elválasztva egymástól. A 

hullámformák darabszáma egyenlő a frekvenciával, míg minden hullám „magassága‖ egyenlő az amplitúdóval. 

Az amplitúdó sohasem lesz nagyobb kilencnél. 

Magának a hullámformának minden egyes sorát azzal az egész számmal kell feltöltened, amely az adott sornak 

a „magasságát‖ jelzi. 

FIGYELEM: Az egyes hullámformák mindegyike után van egy üres sor, kivéve a legutolsót. 

22.2. Példa bemenet 

1 

 

3 

2 

 

22.3. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1 

22 

333 

22 

1 

 

1 

22 

333 

22 

1 

 

23. Mennyi a gyakoriság, Kenneth? 

#include <stdio.h> 

 

main() 

{ 

    int i; 

    char *elem[]= {"Unix", "cat", "sed", "awk", "grep", "ed", "vi"}; 

 

    printf("Kezdetben nem volt semmi.\n"); 

    for (i = 0; i < 7; i++) 

        printf("És a(z) %d. napon Isten megteremtette a(z) %s-t. És Isten látta, hogy ez 

jó.\n", 

               i + 1, elem[i]); 

} 

 

De akkor Isten látta, hogy a vi kísértésbe vitte az embereket. Ahelyett, hogy a helyes utat járták volna, és a 

make-et, a dbx-et és az rcs-t választották volna, az emberek hosszú parancssorokat, printf()-et és szalagos 

mentéseket használtak. 
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Isten ezért így határozott: „Látom, hogy a programozók meggyalázták a vi-omat. Ezért megteremtem az emacs 

szövegszerkesztőt. Továbbá az eddig telepített minden vi után az ezért felelős programozónak penitenciát kell 

gyakorolnia. A penitencia pedig fájdalmas lészen; sok lészen a sírás és a fogaknak csikorgatása. A programozó 

számtalan szövegsort fog olvasni, és minden szövegsorra meg kell nekem mondania, hogy mely betűk fordulnak 

elő benne a leggyakrabban.‖ 

„Fogadjátok meg az Aranyszabályomat: Ne hagyjátok felebarátaitokat, hogy vi-t használjanak!‖ 

23.1. A bemenet és a kimenet specifikációja 

A kimenet minden sora tartalmazza azoknak a betűknek a listáját, amelyek a leggyakrabban fordultak elő a 

bemenet megfelelő sorában, majd egy szóköz után a gyakoriság szerepeljen! 

A betűk listája úgy legyen rendezve, hogy először a nagybetűk szerepeljenek ábécé sorrendben, majd őket a 

kisbetűk kövessék ábécé sorrendben! 

23.2. Példa bemenet 

When riding your bicycle backwards down a one-way street, if the 

wheel falls of a canoe, how many ball bearings does it take to fill 

up a water buffalo? 

Hello Howard. 

 

23.3. A példa bemenethez tartozó kimenet 

e 6 

al 7 

a 3 

Hlo 2 

 

24. Braille-írás 

A Louis Braille által 1825-ben megalkotott Braille-rendszer forradalmasította az írásbeli kommunikációt a 

vakok és gyengénlátók számára. A francia Braille, aki maga is vak volt, egy tapintáson alapuló nyelvet 

fejlesztett ki, amelynek minden elemét egy hat pontból álló cella reprezentálja, három sorba és két oszlopba 

rendezve. Az egyes pontok vagy kiemelkednek, vagy nem, ezáltal 64 különböző konfigurációt tesznek lehetővé, 

amelyeket a gyakorlott ujjak képesek érzékelni. Az alábbi ábra a decimális számjegyek Braille-reprezentációit 

mutatja (a fekete pontok jelképezik a kiemelt pontokat). 

 

Egy új szoftverrendszert szeretnénk kifejleszteni, amely segít az oktatóknak a vak és gyengénlátó hallgatókkal 

foglalkozni, és ehhez szükség van egy Braille-szótár modulra. A feladatod, hogy egy csak számjegyekből álló 

üzenetet lefordíts Braille-ra, illetve Braille-ról. Tudnál ebben segíteni? 

24.1. A bemenet specifikációja 
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Minden tesztesetet három vagy öt sor ír le. Az első sor egy D egész számot tartalmaz, amely az üzenetben 

szereplő számjegyek számát adja meg (1 ≤ D ≤ 100). A második sor egyetlen „S‖ vagy „B‖ nagybetűből áll. Ha 

a betű „S‖, a következő sor egy D decimális számjegyből álló üzenetet tartalmaz, amelyet a programodnak 

Braille-ra kell lefordítania. Ha a betű „B‖, a következő három sor egy D Braille-cellából álló üzenetet tartalmaz, 

amelyet a programodnak Braille-ról kell lefordítania. A Braille-cellákat egy-egy szóköz választja el egymástól. 

A Braille-cellákban a kiemelt pontokat a „*‖ (csillag) karakter jelöli, míg a nem kiemelt pontokat a „.‖ (pont) 

karakter. 

Az utolsó tesztesetet egy nullát tartalmazó sor követi. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

24.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre a megfelelő fordítás számjegyeit kell a kimenetre írni, ugyanabban a formátumban, ahogy a 

bemeneten is látható (lásd a példákat a pontos formátumért). 

24.3. Példa bemenet 

10 

S 

1234567890 

3 

B 

*. *. ** 

.. *. .. 

.. .. .. 

2 

S 

00 

0 

 

24.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

*. *. ** ** *. ** ** *. .* .* 

.. *. .. .* .* *. ** ** *. ** 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

123 

.* .* 

** ** 

.. .. 

 

25. LCD-kijelző 

Egy barátod épp most vásárol egy új számítógépet. Mostanáig a legnagyobb teljesítményű számítógép, amit 

használt, egy zsebszámológép volt. Látván az új számítógépét, egy kicsit csalódott, mert annyira megszerette a 

számológépe LCD-kijelzőjét. Ezért elhatároztad, hogy írsz egy programot, ami a számítógépén LCD-szerűen 

jeleníti meg a számokat. 

25.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet több sort tartalmaz, minden megjelenítendő számhoz egyet. Minden sor két egész számot tartalmaz, 

s-t és n-t (1 ≤ s ≤ 10, 0 ≤ n ≤ 99 999 999), ahol n a megjelenítendő szám, míg s az a méret, amelyben meg kell 

jeleníteni. 

A bemenet egy olyan sorral zárul, amely két 0-t tartalmaz. Ezt a sort nem kell feldolgoznod. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

25.2. A kimenet specifikációja 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P5797
http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P706
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Írd a kimenetre a bemeneten megadott számokat LCD-formátumban, s darab „-‖ jelet használva a vízszintes, és 

s darab „|‖ jelet a függőleges szakaszokhoz. Minden számjegy pontosan s + 2 oszlopot és 2s + 3 sort foglal el. 

(Minden számjegyben a fehér karaktereket töltsd fel szóközökkel, még az utolsóban is!) Két számjegy között 

pontosan egy, szóközökből álló oszlopnak kell lennie. 

Minden szám után írj ki egy üres sort. (Az összes számjegyre találsz példát a példa kimenetben.) 

25.3. Példa bemenet 

2 12345 

3 67890 

0 0 

 

25.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

      --   --        --  

   |    |    | |  | |    

   |    |    | |  | |    

      --   --   --   --  

   | |       |    |    | 

   | |       |    |    | 

      --   --        --  

 

 ---   ---   ---   ---   ---  

|         | |   | |   | |   | 

|         | |   | |   | |   | 

|         | |   | |   | |   | 

 ---         ---   ---        

|   |     | |   |     | |   | 

|   |     | |   |     | |   | 

|   |     | |   |     | |   | 

 ---         ---   ---   ---  
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Chapter 9. Számelmélet 

1. All You Need Is Love 

“All you need is love. All you need is love. All you need is love, love... love is all you need.” The Beatles 

Az International Beautiful Machines vállalat megalkotta legújabb hatékony eszközét, a szeretetgépet! Ha 

megadunk egy bináris számjegyekből álló sztringet, a szeretetgép meghatározza, hogy csupa szeretetből áll-e, 

azaz hogy csak szeretetre van-e szükség a sztring előállításához. A szeretet definícióját egy másik bináris 

számjegyekből álló sztring határozza meg a szeretetgép számára, amit egy emberi operátor ad meg. Tegyük fel, 

hogy van egy L sztringünk, ami a „szeretetet‖ reprezentálja, és az S sztringet tápláljuk a szeretetgépbe. Akkor 

mondjuk, hogy S előállításához csak szeretetre van szükség, ha L-et egymás után többször kivonva S-ből végül 

L-et kapjuk eredményül. Az itt definiált kivonás ugyanazt az aritmetikát alkalmazza, mint a bináris kivonási 

művelet. Ezen definíció alapján könnyen belátható, hogy ha L > S (binárisan), akkor S nem szeretetből készült. 

Ha pedig S = L, akkor S nyilvánvalóan szeretetből készült. 

Nézzünk egy példát! Tegyük fel, hogy S = 11011 és L = 11! Ha újra és újra kivonjuk L-et S-ből, a következőket 

kapjuk: 11011, 11000, 10101, 10010, 1111, 1100, 1001, 110, 11. Tehát e mellett az L érték mellett S csupa 

szeretetből áll. A szeretetgép bizonyos korlátai miatt nem adhatunk meg nullával kezdődő sztringeket. Azaz a 

0010101, 01110101, 011111 stb. sztringek nem érvényesek. Az egyetlen számjegyből álló sztringek szintén 

érvénytelenek (ez egy másik korlátozás). 

A feladatod a következő: ha adott két érvényes bináris sztring (S1 és S2), határozd meg, hogy létezik-e legalább 

egy olyan érvényes L sztring, amelyre igaz, hogy csupán L-ből előállítható S1 és S2 is. Ha például S1 = 11011 és 

S2 = 11000, akkor lehet például L = 11 úgy, hogy S1 és S2 is előállítható csupán L-ből (mint ahogy a fenti 

példában is láthattuk). 

1.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet első sora egy N < 10000 pozitív egész számot tartalmaz, amely a tesztesetek számát jelenti. Ezt 2N 

sor követi. Minden teszteset egy sorpárból áll. Az egyes sorpárok két sora a szeretetgép bemenetére küldött 

sztringeket (S1-et és S2-t) adja meg. Egyetlen sztring sem lesz 30 karakternél hosszabb. Feltételezheted, hogy a 

bemeneten előforduló minden sztring érvényes a fenti szabályok értelmében. 

1.2. A kimenet specifikációja 

Minden sztringpárra egy sort kell a kimenetre írni, amelyben a következő üzenetek egyike szerepel: 

Pair #p: All you need is love! 

Pair #p: Love is not all you need! 

Itt p a pár sorszámát jelöli (1-től kezdődően). Akkor kell kiírnod az első üzenetet, ha van legalább egy olyan 

érvényes L sztring, amelyre igaz, hogy S1 és S2 is előállítható csupán L-ből. Ha nem így van, a második sort kell 

kiírni. 

1.3. Példa bemenet 

5 

11011 

11000 

11011 

11001 

111111 

100 

1000000000 

110 

1010 

100 
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1.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Pair #1: All you need is love! 

Pair #2: Love is not all you need! 

Pair #3: Love is not all you need! 

Pair #4: All you need is love! 

Pair #5: All you need is love! 

 

2. A vb hangja 

„KO-RE-A, KO-RE-A‖ — kiabálta 54000 boldog futballszurkoló, miután csapatuk a hazai rendezésű 

világbajnokságon bejutott az elődöntőbe. Izgatottságuk dacára azonban a koreai emberek természetüknél fogva 

nagyon szervezettek. Például hatalmas, hajókürthöz hasonló hangú trombitákkal szurkoltak a pályán játszó 

csapatuknak. A szurkolók egy állandó zajszintet szeretnének fenntartani a meccs teljes ideje alatt. 

A trombiták sűrített levegővel működnek, azonban ha 2 másodpercig folyamatosan fújják őket, elromlanak. 

Ezért amikor a trombita hangot ad, minden rendben van, de a trombitahangok szüneteiben a szurkolóknak a 

„KO-RE-A‖ kiáltást kell harsogniuk. 

A mérkőzés előtt egy szurkolócsoport összegyűl és eldönti a kiáltás mintáját. A minta 0-k és 1-esek sorozata, 

amelyet a következőképpen értelmezünk: ha a minta 1-es, akkor a trombita kerül megfújásra, ha pedig 0, akkor 

a „KO-RE-A‖ kiáltás következik. Annak érdekében, hogy a trombiták nehogy elromoljanak, a minta nem 

tartalmazhat két egymást követő 1-est. 

Ebben a feladatban tehát egy adott, pozitív egész n-re meg kell határozni az ilyen hosszúságú kiáltási mintákat, 

vagyis azon n bites sorozatok darabszámát, amelyek nem tartalmaznak egymás melletti 1-eseket. Például n = 3 

esetén a megoldás 5 (a 000, a 001, a 010, az 100 és az 101 sorozatok elfogadhatóak, míg a 011, az 110 és az 111 

nem). 

2.1. A bemenet specifikációja 

Az első sor a tesztesetek számát tartalmazza. 

Az első sort követő sorok mindegyike egy-egy tesztesetet ír le. Minden teszteset egy olyan sor, amely egyetlen, 

51-nél kisebb egész számot tartalmaz. 

2.2. A kimenet specifikációja 

Minden teszteset kimenete egy olyan sorral kezdődik, amely a „Scenario #i:‖ szöveget tartalmazza, ahol i a 

teszteset sorszáma. A tesztesetek sorszámozása 1-től indul. Ezt követően egy újabb sorba kell kiírni az egymás 

melletti 1-eseket nem tartalmazó n bites sorozatok darabszámát. Minden teszteset kiírását egy üres sorral kell 

lezárni. 

2.3. Példa bemenet 

2 

3 

1 

 

2.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Scenario #1: 

5 

 

Scenario #2: 

2 
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3. A méh 

Létezik Afrikában egy nagyon speciális méhfaj. Ennek a fajnak a nőstényei évente egy hím méhnek adnak 

életet, a hímek pedig egy hím és egy nőstény méhnek, majd elpusztulnak! 

A tudósok most véletlenül rábukkantak egy „mágikus nőstény méhre‖, amelyik halhatatlan, de szintén képes 

életet adni évente egy méhnek, akárcsak a többi nőstény. A tudósok tudni szeretnék, hogy hány méh lesz N év 

után. A feladatod, hogy írj egy programot, amely segít nekik meghatározni a hím méhek és az összes méh 

számát N év után. 

3.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet minden sora egy N egész számot tartalmaz (N ≥ 0). A bemenet egy olyan esettel zárul, amelyben 

N = –1. (Ezt az esetet nem kell feldolgozni.) 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

3.2. A kimenet specifikációja 

A kimenet minden sorában két számnak kell állnia. Az első a hím méhek száma N év után, a második pedig az 

összes méh száma N év után. (Egyik érték sem lesz több, mint 232.) 

3.3. Példa bemenet 

1 

3 

-1 

 

3.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1 2 

4 7 

 

4. Süticsomagolás 

Wolfgang Pucknak van két jellegzetes szokása: 

1. Csak kétféle alakú süteményt készít. Az egyik négyzet alakú, amelynek a területe egy egység. A másik L 

alakú, és 3 egység a területe. 

2. Csak meghatározott méretű dobozokba csomagolva szállítja a süteményeket. A dobozok mindig 2 egység 

szélesek és változó hosszúak. 

A minap Wolfgang azon morfondírozott, hogy hányféleképpen tudja becsomagolni a süteményeit adott méretű 

dobozokba. Tudnál neki segíteni? 

 

 
A Wolfgang által készített sütemények pontos mérete, illetve egy 6 egység hosszúságú dobozba történő 

becsomagolásuknak egy lehetséges módja. 

 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11000
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Egy 2 egység hosszúságú doboz megtöltésének 5 lehetséges módja. 

4.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet t-vel, a különböző dobozhosszúságok számával kezdődik. A következő t sor mindegyike egy-egy n 

egész számot tartalmaz (1 ≤ n ≤ 40). 

4.2. A kimenet specifikációja 

Minden n esetén egyetlen egész számot kell a kimenetre írni külön sorban, amely megadja, hogy 

hányféleképpen lehet megtölteni egy 2 × n méretű dobozt a fent leírt süteményekkel. A kimenet garantáltan 

kisebb lesz, mint 1018. 

4.3. Példa bemenet 

2 

1 

2 

 

4.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1 

5 

 

5. Ínyenc játékok 

Wolfgang Puck egy új exkluzív éttermet nyit Las Vegasban, és séfet keres. Az unokaöccse, Hansel látta, hogy 

egy újsághirdetés feladásán gondolkodik. (Wolfgang hallott már „az internet nevű dologról‖, de nem találta 

érdekesnek, mert nem lehet egy csipet internetet egy szelet kenyérre szórni, amely Puck úr szerint alapvető 

feltétele annak, hogy valami érdekes legyen.) 

Hansel tudja, mik az internetes álláshirdetések előnyei, de egy annál is jobb ötlettel rukkolt elő: a különböző 

tévés valóságshow-k sikere és az étterem Las Vegas-i elhelyezkedése indokolttá teszi egyfajta főzőbajnokság 

megszervezését, amely eldönti, kit fog Puck úr felbérelni. 

Az ötlet alapjában véve az Iron Chef™ show és a World Series Of Poker™ ötvözése: Minden show-ban m 

szakács elkészít egy ötfogásos menüt egy zsűri számára, és (a zsűri szerint) legjobb továbbjut a következő 

fordulóba. A jelölteket a korábbi tapasztalatok alapján rangsorolják, így ha a jelöltek száma nem osztható m-

mel, egyesek közülük erőnyerők lesznek, és csak későbbi fordulókban versenyeznek. Az utolsó show győztesét 

éri az a megtiszteltetés, hogy séf lehessen Wolfgang Puck valaha volt legjobb éttermében. 

 

Hansel rájött, hogy még az erőnyerő rendszerrel együtt sem mindig lehetséges megtartani a bajnokságot minden 

show-ban m szakáccsal, megpróbál tehát rájönni, hogy a jelöltek adott száma esetén mi a legjobb értéke m-nek. 
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Ha segítenél neki azzal, hogy megmondod, hogy megrendezhető-e a fent leírtak szerint egy bajnokság n jelölttel 

és minden show-ban m szakáccsal, és ha igen, hány show-ra van ehhez szükség, akkor olyan hálás lesz, hogy 

még talán Puck urat is meggyőzi, hogy ossza meg veled a titkos sajttortaalap-receptet. 

5.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet egy olyan sorral kezdődik, amelyben egyetlen t egész szám, a tesztesetek száma szerepel. A 

következő t sor mindegyike két, szóközzel elválasztott egész számból, n-ből és m-ből áll (2 ≤ n ≤ 10000, 

2 ≤ m ≤ n), ahol n a jelöltek számát, m pedig az egy show-ban fellépő szakácsok számát adja meg. 

5.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely az új séf megtalálásához szükséges show-k számát 

tartalmazza. Abban az esetben, ha a bajnokság nem folytatható le a megadott n és m értékek mellett, a „cannot 

do this‖ szöveget kell kiírni. 

5.3. Példa bemenet 

3 

3 2 

4 3 

4 4 

 

5.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

2 

cannot do this 

1 

 

6. Dexternek segítség kell 

Dexternek elege lett Dee Dee-ből, ezért úgy döntött, hogy lefoglalja őt egy játékkal. A játék, amit kiszemelt 

számára, könnyen játszható, viszont nehezen nyerhető, legalábbis Dee Dee-nek. Dexternek azonban nincs ideje 

erre a buta feladatra, ezért a te segítségedet kéri. 

Lesz egy gomb, amit ha megnyomnak, a számítógép véletlenszerűen választ egy N számot, és az egész számok 

1-től N-ig kiíródnak a képernyőre. Dee Dee kiválaszt közülük akárhány számot, majd utasítja a számítógépet, 

hogy vonjon ki belőlük egy általa (nem feltétlenül a képernyőről) választott pozitív számot. A cél az, hogy 

mindegyik számot kinullázza. 

Ha például N = 3, akkor a képernyőn három szám jelenik meg: 1, 2, 3. Tegyük fel, hogy Dee Dee ekkor 

kiválasztja az 1-et és a 2-t, majd utasítja a számítógépet, hogy vonjon ki belőlük 1-et. A képernyőn így az alábbi 

számok lesznek: 0, 1, 3. Ezután kiválasztja az 1-et és a 3-at, majd ismét utasítja a gépet, hogy vonjon ki belőlük 

1-et. A számok ekkor a következők: 0, 0, 2. Ezután kivon 2-t a 2-ből, és máris mindhárom szám 0 lett. 

Dexter nem olyan buta, hogy ne tudná, hogy ez egy nagyon könnyű feladat, ezért egy csavart visz a játékba: 

minden N-re ad egy L lépéskorlátot, persze úgy, hogy L a lehető legkisebb olyan érték legyen, ahány lépésen 

belül még megnyerhető a játék. Dexternek azonban nincs annyi ideje, hogy kitalálja, hogyan kell meghatározni 

L-et az egyes N-ekhez, így téged kér meg, hogy írj egy kódot, amely bemenetként megkapja N-et, és 

kimenetként előállítja L-et. 

6.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet számos sorból áll, amelyek mindegyike egy N-et tartalmaz (1 ≤ N ≤ 1 000 000 000). A 

bemenetet a fájl vége jel (EOF) zárja. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P11384
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6.2. A kimenet specifikációja 

Minden N-re egyetlen sort kell a kimenetre írni, amely L értékét tartalmazza. 

6.3. Példa bemenet 

1 

2 

3 

 

6.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

1 

2 

2 

 

7. Négyszögkészítés 

A négyszög egy egyszerű mértani alakzat. Ebben a feladatban a négyszög formális definícióját a 

következőképpen adhatjuk meg: 

„A négyszög egy egyszerű sokszög négy oldallal és szigorúan pozitív területtel.‖ 

 

Ha van négy egész hosszúságú acélrudunk, akkor vagy tudunk belőlük négyszöget készíteni, vagy nem. Nem 

lehet például négyszöget készíteni egy 4, egy 5, egy 8 és egy 17 egység hosszúságú rúdból, lehet viszont egy 2, 

egy 3, egy 4 és egy 5 egység hosszúságúból. Most egy egyetem Építészmérnöki Tanszékének kell leszállítanod 

n rudat. Az egyetem illetékesei azonban azt kérték, hogy a rudak hosszát úgy határozd meg, hogy bármely négy 

rudat kiválasztva, azokból ne lehessen négyszöget készíteni. Attól félnek ugyanis, hogy ha a hallgatók tudnának 

ilyen alakzatokat készíteni, akkor néhány rudat felhasználnának az alkotásaikhoz. Adott n esetén mennyi a 

leghosszabb rúd minimális hossza? Feltételezheted, hogy 

1. a négyszög egy oldalához csak egy rudat kell felhasználni; 

2. a rudakat nem lehet kisebb részekre darabolni; 

3. két vagy több rudat nem lehet összekapcsolni egy hosszabb rúd előállításához. 

7.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet legfeljebb 100 sorból áll. Minden sor egy egész számot tartalmaz, amely n értékét adja meg 

(3 < n < 61). Egy 0-t (nullát) tartalmazó sor jelöli a bemenet végét. 
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Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

7.2. A kimenet specifikációja 

A bemenet minden sorára egy sort kell a kimenetre írni, amely a teszteset sorszámát követően egy olyan egész 

számot tartalmaz, amely a leghosszabb rúd lehető legkisebb hosszát adja meg. Feltételezheted, hogy ez a hossz 

elfér egy 64 bites előjeles egészben. Lásd a példa bemenethez tartozó kimenetet a részletes formátumért. 

7.3. Példa bemenet 

4 

6 

0 

 

7.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

Case 1: 3 

Case 2: 9 

 

8. Különböző számjegyek 

Nlogonia lakosai nagyon babonásak. Az egyik babonájuk szerint az olyan házszámok, amelyek ismétlődő 

számjegyeket tartalmaznak, szerencsétlenséget hoznak a lakókra. Így aztán sosem laknának például 838-as vagy 

1004-es házszámmal rendelkező házban. 

Nlogonia királynője elrendelte egy új tengerparti sugárút építését, és az új házakhoz csak ismétlődő számjegyek 

nélküli házszámokat szeretne hozzárendelni, nehogy az alattvalói kényelmetlenül érezzék magukat. Őfelsége 

téged jelölt ki arra a feladatra, hogy írj egy programot, amely adott N és M egész számok esetén meghatározza 

azoknak a házaknak a maximális számát, amelyekhez N és M közé eső, ismétlődő számjegyeket nem tartalmazó 

házszámokat lehet rendelni (beleértve N-et és M-et is). 

8.1. A bemenet specifikációja 

Minden tesztesetet egy sor reprezentál, amely a fent leírt két egész számot, N-et és M-et tartalmazza 

(1 ≤ N ≤ M ≤ 5000). 

8.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre egy sort kell a kimenetre írni egyetlen egész számmal, amely az N és M közé eső, ismétlődő 

számjegyeket nem tartalmazó házszámok számát adja meg (beleértve N-et és M-et is). 

8.3. Példa bemenet 

87 104 

989 1022 

22 25 

1234 1234 

 

8.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

14 

0 

3 

1 

 

9. Csúnya számok 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P12256
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Csúnya számoknak nevezzük azokat a számokat, amelyeknek csak 2-es, 3-as vagy 5-ös prímtényezői vannak. 

Az 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, … 

sorozat mutatja az első 11 csúnya számot. Megegyezés szerint az 1 is közéjük tartozik. 

Írj programot, amely megkeresi és kiírja az 1500. csúnya számot! 

9.1. A bemenet és a kimenet specifikációja 

A programnak nincsenek bemeneti adatai. A kimenetnek egyetlenegy sorból kell állnia úgy, ahogyan az alant 

látható, ahol <number> helyére a kiszámított értéket kell írni: 

The 1500'th ugly number is <number>. 

Ne felejts el újsor karaktert írni a sor végére! 

10. Számjegyprobléma 

A Kütyüboltban minden áru olcsóbb lett, ki kell tehát cserélni az ártáblákat. Az új táblákat a Számjegypiacról 

lehet beszerezni: vásárolhatunk számjegyeket 0-tól 9-ig, és ezekből állíthatjuk össze az új táblákat. A feladatod, 

hogy írj egy programot, amely kiszámítja, hogy hány darab szükséges az egyes számjegyekből. 

10.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet tesztesetek blokkjaiból áll. Minden teszteset egy n egész számot tartalmazó sorral kezdődik 

(1 ≤ n ≤ 1000), amely az elkészítendő táblák darabszámát adja meg. Minden tábla egyetlen árat tartalmaz, amely 

egy 1 és 1 000 000 közé eső egész szám. A következő n sorban egy-egy szám található: ezek a táblákon szereplő 

árakat adják meg. 

A bemenetet egy olyan blokk zárja, amelyben n = 0. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

10.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre 10, egymástól egy-egy szóközzel elválasztott egész számot kell a kimenetre írni. Ezek a 

számok azt adják meg, hogy hány darabra van szükség az egyes számjegyekből: az első szám a megvásárolandó 

0-k száma, az utolsó a szükséges 9-esek száma. 

10.3. Példa bemenet 

2 

101 

250 

1 

99999 

0 

 

10.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 

11. Szusiparti 

Partit szervezel a barátaid számára. Hogy legyen mit enni az este folyamán, vásároltál néhány szusiroládot. 

Mivel nem szeretnéd, hogy barátaid rossz szájízzel távozzanak, próbálod úgy intézni, hogy mindenki 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P200015
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ugyanannyi szusiroládot kapjon (beleértve téged is), és mindenkinek 1-nél több szusirolád jusson. Ha például 20 

szusiroládod van, akkor 1, 3, 4 vagy 9 barátodat hívhatod meg. A feladatod az, hogy írj egy programot, amely 

adott számú szusirolád esetén megadja, hogy legfeljebb hány barátodat láthatod vendégül. 

11.1. A bemenet specifikációja 

A bemenet több tesztesetet tartalmaz. Minden teszteset egyetlen sorból áll, amely egy n egész számot tartalmaz 

(1 ≤ n ≤ 10 000). Ez a megvásárolt szusiroládok darabszáma. A bemenetet egy 0-t tartalmazó sor zárja. 

Ehhez a feladathoz a specifikációnak megfelelő bemenet megadása esetén kimenet generálása kérhető. 

11.2. A kimenet specifikációja 

Minden tesztesetre soronként egyetlen pozitív egész számot kell a kimenetre írni: azt, hogy legfeljebb hány 

barátodat láthatod vendégül. Ha egyáltalán nem lehetséges vendégeket hívni adott számú szusirolád esetén, 

akkor a „No solution.‖ szöveget kell a kimenetre írni (idézőjelek nélkül). 

11.3. Példa bemenet 

12 

14 
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20 
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11.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 

5 

6 

No solution. 

9 

 

12. Faktoriális 

Egy GSM hálózat legfontosabb része az ún. adó-vevő bázisállomás (Base Transceiver Station, BTS). Ezek az 

adó-vevők általában a cellák közepén helyezkednek el, és (kicsit leegyszerűsítve) minden mobiltelefon a 

legerősebb jelet kibocsátó bázisállomáshoz kapcsolódik. Természetesen a bázisállomások karbantartást 

igényelnek, és működésüket rendszeresen műszaki szakemberek ellenőrzik. 

Az ACM szakemberei nemrégiben egy nagyon érdekes problémával találták szemben magukat. Meg kellett 

találniuk a legrövidebb utat, amellyel az összes meglátogatandó bázisállomás érintésével visszajutnak a cég 

központi épületébe. A programozók több hónapig tanulmányozták a problémát, de nem jutottak eredményre: 

nem sikerült elég gyors megoldást találniuk. Végül az egyik programozó megtalálta ezt a problémát egy 

konferenciacikkben. Sajnos azonban az derült ki, hogy ez az ún. „utazóügynök-probléma‖, amelyet nagyon 

nehéz megoldani. N darab tetszőleges sorrendben meglátogatandó bázisállomás esetén ugyanis a 

megvizsgálandó lehetőségek száma N! (vagyis 1-től N-ig a számok szorzata), amely viszonylag kis N érték 

esetén is nagyon nagy lehet. 

A programozók rájöttek, hogy nincs esélyük a probléma megoldására. Mivel azonban már megkapták a kutatási 

támogatást a kormányzattól, valamilyen eredményt fel kellett mutatniuk, így hát folytatták a probléma 

tanulmányozását, mégpedig a faktoriális függvény viselkedésének vizsgálatával. 

Ennek keretében definiálták a Z függvényt. Egy tetszőleges N pozitív egész esetén Z(N) az N! decimális 

ábrázolásmódjának a végén található nullák darabszáma. Rájöttek arra is, hogy ez a függvény nemcsökkenő, 

vagyis bármely két egész esetén, ha N1 < N2, akkor Z(N1) ≤ Z(N2), mivel egy pozitív szám megszorzásával nem 

„veszíthetünk el‖ egyetlen hátulsó nullát sem, csak újabbak és újabbak jelenhetnek meg. A Z függvény nagyon 

érdekes, ezért olyan programra van szükségünk, amellyel ennek értékét hatékonyan kiszámíthatjuk. 

12.1. A bemenet specifikációja 

http://www.inf.unideb.hu/progcont/solver/?pid=P200016
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A bemenet első sora egy T pozitív egész számot tartalmaz. Ez az ezt követő számok számát adja meg. Majd T 

sor következik, amelyek mindegyikében pontosan egy, (a szélsőértékeket is beleértve) 1 és 1 000 000 000 (109) 

közötti pozitív egész szám (N) helyezkedik el. 

12.2. A kimenet specifikációja 

A kimeneten minden N-hez egyetlen sor tartozik, amely a Z(N) nemnegatív egész értéket tartalmazza. 

12.3. Példa bemenet 
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12.4. A példa bemenethez tartozó kimenet 
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Colophon 

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0103 számú Gyires Béla Informatika Tananyag Tárház projekt 

keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával valósult meg. 

 

 


