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Nemes Tihamér Online Programozási Verseny 
2018/2019 
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Hideg és meleg napok 

N napon keresztül mértük délben a napi hőmérsékletet. Hideg napnak nevezzük azokat a napo-
kat, amelyeken hidegebb volt, mint a két szomszédos napon, meleg napnak pedig azokat, amelye-
ken melegebb volt, mint a két szomszédos napon. Az első és az utolsó nap sem nem hideg, sem 
nem meleg. 

Készíts programot, amely megadja az időszak azon intervallumai számát, amelyek hideg vagy me-
leg nappal kezdődnek és végződnek, és ugyanannyi hideg és meleg napot tartalmaznak! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a napok száma van (1≤N≤5000). A következő N sor-

ban egy-egy nap hőmérséklete szerepel (-100≤Hi≤100).  

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába azon intervallumok számát kell írni, amelyek hideg 

vagy meleg nappal kezdődnek és végződnek, és ugyanannyi hideg és meleg napot tartalmaznak! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

8 

5 

4 

6 

7 

6 

7 

4 

8 

Magyarázat: a vastagon szedett értékek a hideg 
vagy meleg napokat jelölik. 

6 

Magyarázat: 6 ilyen intervallum van 

4 6 7 

4 6 7 6 7 

7 6 

7 6 7 4 

6 7 

7 4 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Középső életkorú 

Ismerjük N ember életkorát. Életkor szerint középsőnek azt nevezzük, aki az embereket életkor 
szerinti sorrendbe rendezve pontosan középre kerülne. 

Készíts programot, amely megadja az életkor szerint középsőt! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az emberek száma van (1≤N<500 000, páratlan). A 

következő N sorban egy-egy ember életkora szerepel (1≤Ki≤150). 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába azon ember életkorát kell írni, aki sorba rendezés ese-

tén középső lehetne, több megoldás esetén a legkisebb sorszámút! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

7 

13 

15 

1 

45 

15 

10 

80 

15 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Színhalmazok 

Ismerjük N ember kedvenc színeit.  

Készíts programot, amely megadja, hogy hány olyan ember van, akinek a kedvenc színei mind-
egyike kedvence valamely más embernek! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az emberek száma van (1≤N<1000). A következő N 

blokkban egy-egy ember kedvenc színei szerepelnek. Minden blokk első sorában az adott  ember 
kedvenc színei száma van (1≤Di≤10), amit a színek neve követ (legfeljebb 10 karakteres angol 

szavak) Di darab sorban. 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába azon emberek számát kell írni, akinek kedvenc színei 

mindegyike kedvence valamely más embernek! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

5 

3 

red 

white 

green 

3 

red 

blue 

white 

2 

white 

red 

2 

green 

blue 

3 

green 

white 

red 

3 

Magyarázat: Az első, a harmadik és az ötödik 
ember ilyen. 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Ügyelet 

Egy iskola N diákja megadta egy M napos időszakban, hogy melyikük mely napon vállalna iskolai 
ügyeletet. 

Készíts programot, amely megadja a leghosszabb időszak hosszát, amelyen minden napra van 
ügyeletes jelentkező, valamint ezen időszakon belül az egy napra jelentkezők maximális számát! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a diákok száma (1≤N≤100 000) és a napok száma 

(1≤M≤100 000) van. A következő N sorban az egyes diákok által vállalt ügyeleti nap sorszáma 

található (1≤Si≤M). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a leghosszabb időszak napjai számát kell írni, amely min-

den napján van ügyeletre jelentkező! A második sorba az ezen időszakon belüli egy napra jelent-
kező diákok maximális száma kerüljön! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

10 10 

2 

3 

7 

10 

8 

7 

6 

3 

3 

2 

3 

2 

Korlátok 

Időlimit: 0.2 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Bástya a sakktáblán 

Egy bástya az NxN-es sakktáblán vízszintes és függőleges irányban léphet, egyszerre akármennyit, 
de nem léphet át másik bábut, sőt nem is léphet másik bábu helyére. A sorokat felülről lefelé, az 
oszlopokat balról jobbra 1-től sorszámozzuk. 

Készíts programot, amely megadja, hogy adott pozícióról egy másik pozícióra a bástya hány lépés 
alatt juthat el! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a sakktábla mérete van (1≤N≤1000). A következő N 

sorban a sakktábla egy-egy sora leírása van, N darab + vagy – jel, + jelzi a bábukkal fogalt helye-
ket, – pedig a szabadokat. Az utolsó sorban a bástya kezdeti sor-és oszlopindexe (1≤KS,KO≤N), 

valamint a célhely sor-és oszlopindexe (1≤CS,CO≤N) van 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába a minimális lépésszámot kell írni, ahány lépésben a 

bástya a kezdeti helyéről a célhelyre érhet! Ha a célhely nem elérhető, akkor -1-et kell kiírni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

6 

------ 

-+-+-+ 

--+--- 

+---+- 

+---+- 

+++--+ 

6 4 2 3 

5 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Ellenőrzés 

Egy véletlenszám generátor 1 és M közötti egész számot képes előállítani. Kaptunk N véletlen-
számot, ami „véletlenszerűségének” ellenőrzéséhez K kérdést tehetünk fel. Minden kérdésben azt 
fogalmazhatjuk meg, hogy egy Ai érték két szomszédos előfordulása között maximum hány Bi 
érték fordul elő. 

Készíts programot, amely minden kérdésre megadja, hogy egy Ai érték két szomszédos előfordu-
lása között maximum hány Bi érték fordul elő! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a véletlenszámok száma (2≤N≤10 000), a maximális 

véletlenszám értéke (2≤M≤100) és a kérdések száma (1≤K<10 000) van. A második sorban az 

N véletlenszám van (1≤Vi≤M). A következő K sorban egy-egy kérdésben szereplő Ai és Bi szám 

van (1≤Ai≠Bi≤M). 

Kimenet  

A standard kimenet K sorába a kérdésekre adott válaszokat kell írni! Ha a sorozatban 

nincs a kérdésben szereplő két egyforma Ai érték, akkor arra a kérdésre -1 választ kell adni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

12 10 5 

7 3 7 4 5 5 7 5 7 3 3 7 

7 3 

3 5 

5 3 

8 7 

5 7 

2 

3 

0 

-1 

1 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Két csoportra osztás 

Ismerjük N versenyző korábbi versenyeken elért legmagasabb pontszámát. Két csoportra szerez-
nék osztani őket az eredményeik szerint (erősek, illetve gyengék). A csoportokat úgy határozzuk 
meg, hogy a két csoport távolsága a lehető legnagyobb, előre adott T-nél nagyobb érték legyen! A 
csoportok távolsága az erősek csoportja leggyengébb tagja és a gyengék csoportja legerősebb tagja 
pontszámának különbsége. 

Készíts programot, amely megadja a két csoport közöti távolságot! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a versenyzők száma (1≤N≤500 000), a legmagasabb 

pontszám (1≤M≤100 000) és a T érték (1≤T≤100) van. A következő N sorban az egyes ver-

senyzők eredményei szerepelnek (1≤Ei≤M). 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába a két csoport közötti legnagyobb távolságot kell írni! 

Ha nem lehet a versenyzőket a fentiek szerint két csoportra osztani, akkor -1-et kell kiírni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

6 100 2 

15 

8 

17 

22 

5 

7 

7 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Közeli elrendezés 

Az 1..N számok egy közeli permutációjának azt a sorozatot hívjuk, amelyben az i érték az i. pozí-
ciótól legfeljebb 1-gyel távolodott el. 

N=4-re, illetve N=5-re ezek a közeli permutációk, lexikografikus sorrendben: 

1 2 3 4 

1 2 4 3 

1 3 2 4 

2 1 3 4 

2 1 4 3 

1 2 3 4 5 

1 2 3 5 4 

1 2 4 3 5 

1 3 2 4 5 

1 3 2 5 4 

2 1 3 4 5 

2 1 3 5 4 

2 1 4 3 5 

Készíts programot, amely egy közeli permutáció ismeretében megadja a lexikografikusan követ-
kező permutációt! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a permutáció elemszáma van (1≤N≤100). A következő 

sorban a permutáció N tagja szerepel (1≤Pi≤N). 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába a lexikografikusan következő közeli permutációt kell 

írni! Az utolsó ilyen permutációt az első követi! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

6 

1 2 3 4 6 5 

1 2 3 5 4 6 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Körmérkőzés 

Egy N csapatos körmérkőzéses versenyen már lejátszottak néhány fordulót. 

Készíts programot, amely megad egy olyan párosítást (melyik csapat melyikkel játsszon), amely-
ben még senki nem találkozott senkivel! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a csapatok száma (2≤N≤16, N páros) és a lejátszott 

fordulók száma (1≤M<N) van. A következő N sorban az egyes csapatok M mérkőzésen kapott 

ellenfelei vannak (1≤Ei,j≤N). 

Kimenet  

A standard kimenet N/2 sorába egy következő forduló lehetséges párosítását kell írni! 

Minden sorban két csapat sorszáma szerepeljen, amelyek egymás ellen fognak játszani! A kiírás 
sorendje (mind soron belül, mind sorok között) tetszőleges. 

Példa 

Bemenet Kimenet 

6 3 

2 3 4 

1 4 5 

1 5 6 

1 2 6 

2 3 6 

3 4 5 

1 6 

2 3 

4 5 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Pontozásos verseny 

Egy pontozásos versenyen egyenként szerepelnek a versenyzők, azaz a pontszámuk megismeré-
sekor a helyezésüket még nem tudhatják. 

Készíts programot, amely minden versenyzőre megadja, hogy a pontszáma megkapásakor hány 
versenyzőnél volt magasabb pontszáma! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az versenyzők száma van (1≤N≤20 000). A következő 

N sorban a pontszámaik vannak (1≤Pi≤100). 

Kimenet  

A standard kimenet i. sorába azon versenyzők számát kell írni, ahány őt megelőző ver-

senyzőnél az i. versenyző több pontot kapott! 

Megjegyzés: a kimenet első száma biztosan 0! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

10 

5 

3 

7 

6 

6 

1 

8 

9 

3 

7 

0 

0 

2 

2 

2 

0 

6 

7 

1 

6 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Rövid földrengések 

A Csendes óceán K szigetén M percen keresztül feljegyezték, hogy mikor volt földrengés. Tud-
juk, hogy egy földrengés sem tartott egy percnél tovább. 

Készíts programot, amely megadja az M perc alatti leghosszabb időszak percei számát, amikor 
nem volt földrengés! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a szigetek száma (1≤K≤10) és a percek száma 

(1≤M≤10 000 000) van. A következő 2*K sorban a szigetek földrengései következnek. A sor-

párok első sorában a földrengések száma (1≤Fi≤10 000), a másodikban pedig a földrengések 

időpontjai szerepelnek (1≤Ri,j≤M ), növekvő sorrendben. 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába az az M perc alatti leghosszabb időszak percei számát 

kell írni, amikor nem volt földrengés! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

3 1000 

2 

10 500 

3 

60 700 900 

2 

30 40 

439 

Magyarázat: 60 és 500 között nem volt földren-
gés, közöttük 439 perc van (61-től 499-ig). 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Szomszédok 

Egy út mentén N település található, ismerjük mindegyik távolságát az út kezdőpontjától. 

Készíts programot, amely megadja minden településre a K hozzá legközelebbi települést! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a települések száma (2≤N≤100 000) és a K érték 

(1≤K≤1000, K<N) van. A következő N sorban az egyes települések kezdőponttól mért távolsága 

van (1≤Ti≤1 000 000), növekvő sorrendben. 

Kimenet  

A standard kimenet N sorába az egyes településekhez legközelebbi K település közül az 

első és az utolsó sorszámát kell írni! Több megoldás esetén azt kell kiírni, amelynél a baloldali 
szomszéd a legkisebb sorszámú! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

10 3 

10 

30 

40 

70 

80 

100 

120 

160 

170 

180 

2 4 

1 4 

1 4 

3 6 

3 6 

4 7 

5 8 

7 10 

7 10 

7 9 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Fényképezés 

Egy rendezvényen N ember vesz részt, tudjuk mindegyikről, hogy mettől meddig lesz ott. Egy 
fényképészt szerződtetnék pontosan P perces időtartamra úgy, hogy ez alatt a lehető legtöbb em-
bert tudja lefényképezni. Ha a fényképész pontosan akkor érkezik, amikor egy másik ember távo-
zik, vagy akkor távozik, amikor egy másik ember érkezik, akkor még készülhet fénykép. Aki 1 
percet tölt rendezvényen, az ugyanabban a percben érkezik és távozik is. A fényképész nem ér-
kezhet a legelső érkezés előtt és nem távozhat a legutolsó távozás után. 

Készíts programot, amely megadja, hogy a fényképész mikor jöjjön, és amíg ott van, az alatt hány 
embert tud lefényképezni! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a résztvevők száma (1≤N≤100 000) és a P értéke 

(1≤P≤100) van. A következő N sorban egy-egy ember érkezési és távozási időpontjai követeznek 

(1≤Érki≤Távi≤10 000). 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába a fényképész érkezési időpontját kell kiírni, amitől 

kezdődően P perc alatt a lehető legtöbb embert tudja lefényképezni (több megoldás esetén a lehe-
tő legkésőbbit), a második sorba pedig ezen emberek számát! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

5 5 

1 5 

1 4 

6 20 

3 6 

9 18 

5 

4 

Magyarázat: az 5-9. percben összesen 4 ember-
rel találkozhat. 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Ismétlődés 

Egy F függvény az 1 és N közötti számokhoz rendel 1 és N közötti számokat. Minden ilyen 
függvényre igaz, hogy az x,F(x),F(F(x)),F(F(F(x))),… sorozat előbb-utóbb periodikus lesz, azaz az 
elemei ismétlődni fognak. Periódushossznak az ismétlődő értékek távolságát nevezzük. 

Készíts programot, amely megadja egy F függvény minimális peridódushosszát és az első ismét-
lődő szakasz elemeit! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában az N értéke van (1≤N≤100 000). A második sorban az 

i. szám az F(i) függvényérték (1≤F(i)≤100 000, i≠F(i)). 

Kimenet  

A standard kimenet első sorába a minimális periódushosszt kell kiírni, a másodikba pedig 

a periódusban szereplő elemeket, az ismétlődő rész tetszőleges tagjától kiírva! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

10 

6 9 1 10 3 3 4 9 6 4 

2 

4 10 

 

Magyarázat: A 2-ből indulva a 2,9,6,3,1,6,… sorozatot kapjuk, aminél a periódushossz 3. A 7-ből 
indulva a 7,4,10,4,... sorozatot kapjuk, ahol a periódushossz 2, tehát a minimális periódushossz=2. 
Ha a 6,3,1 lenne a minimális, akkor a 6,3,1 mellett a 3,1,6 és az 1,6,3 is helyes megoldás lenne. 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

5 3 6 9

1 2 8

7 4 10
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Vasúti kocsik mellékvágányokon 

Egy vasútállomáson a fő vágányról kitérő vágányt építettek, mindegyiken csak jobbról balra lehet 
haladni. A kitérőn akárhány kocsit elhelyezhetünk, a fő vágányon azonban nem állhat meg kocsi. 
Egy szerelvény érkezik jobbról, sorszámozott, összekevert kocsikkal. A kocsikat 1 és K közötti 
különböző sorszámokkal azonosítjuk. 

 

Készíts programot, amely megadja, hogy maximum hány kocsit tudunk sorba rendezni a kitérő 
segítségével és elküldeni balra úgy, hogy a kitérőn végül nem marad kocsi! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a kocsik száma van (1≤K≤100 000). A következő K 

sorban a kocsik sorszámai következnek az érkező szerelvényen belüli sorrendben (1≤Si≤K). 

Kimenet  

A standard kimenet egyetlen sorába azt kell kiírni, hogy maximum mennyi kocsit lehet így 

sorba rendezni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

6 

4 

5 

2 

6 

3 

1 

5 

Magyarázat: a kocsik 2,3,4,5,6 sorrendben me-
hetnek ki balra. 

Korlátok 

Időlimit: 0.0 mp. 

Memórialimit: 32 MB 
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Túra 

Egy vizitúrán a túrázók N kikötőben állnak meg. Minden kikötőben vehetnek fel élelmiszert, de 
legfeljebb annyit, amennyibe elfér a hajóban. A kikötők között a hajóban levő élelmiszert fo-
gyaszthatják. Egyik kikötőből sem szeretnének több élelmiszert elvinni, mint amennyi feltétlenül 
szükséges az utolsó kikötőbe éréshez és a hajón minden szakasz kezdetén a ehető legkevesebb 
élelmiszer legyen. 

Készíts programot, amely megadja, hogy az első kikötőből indulva az egyes kikötőkben minimum 
mennyi élelmiszert kell felvenniük, hogy az utolsó kikötőig elérjenek! 

Bemenet  

A standard bemenet első sorában a kikötők száma (3≤N≤100 000) és a hajó kapacitása 

(1≤H≤1000) van. A következő N-1 sorban egy-egy kikötőben levő élelmiszer mennyisége 

(1≤Vani≤1000) és a következő kikötőig eljutáshoz szükséges élelmiszer mennyisége 

(1≤Kelli≤H) van.  

Kimenet  

A standard kimenet első sorába az N-1 kikötőkben felveendő minimális élelmiszer meny-

nyiségét kell kiírni, amivel el lehet jutni az elsőből az utolsó kikötőig! Ha nem lehet eljutni az N. 
kikötőig, akkor annak a kikötőnek a sorszámát kell kiírni, ameddig maximum el lehet jutni! 

Példa 

Bemenet Kimenet 

7 100 

10 5 

6 8 

9 10 

20 10 

6 5 

3 5 

8 6 9 11 6 3 

Magyarázat: az első kikötőben levő mennyiség-
ből kell fedezni a második hiányát (2) és a har-
madik hiányát (1). A negyedik kikötőből eggyel 
többet kell vinni tartaléknak a hatodik kikötő-
höz. Az ötödikből szintén eggyel többet, így 
hatodik szakaszra is lesz 5 adag élelmiszer. 

Korlátok 

Időlimit: 0.1 mp. 

Memórialimit: 32 MB 

 


