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1. feladat: Metró állomás (20 pont) 

Egy metróállomásra N időegységben érkeznek utasok, a K hosszú mozgólépcsőre legfel-
jebb ketten léphetnek egyszerre (azaz az érkezők közül ketten azonnal a mozgólépcső legfelső 
fokára kerülnek), a lépcsőn nincs mozgás – időegységenként mindenki egyet halad lefelé. A 
lépcső egy L utast befogadni képes váróterembe érkezik, az i-edik időegységben váróterembe 
lépőt ugyanabban az időegységben nem viheti el a metró. A metró M időegységenként jön, 
kiszáll belőle adott számú utas, és elviszi az összes metróra várakozó utast. A ki- és beszállás 
1 időegység alatt megtörténik. A felfelé menő mozgólépcsőre várakozó utasok közül egy idő-
egységben legfeljebb 2 léphet a lépcsőre. Aki most szállt le a metróról, az leghamarabb a kö-
vetkező időegységben léphet a mozgólépcsőre. Kezdetben (a 0. időegységben) a lépcső és a 
váróterem is üres, az első metró az M. időegységben érkezik. Ha a váróterembe nem férnek be 
az utasok, akkor a metróállomás működését leállítják.  

Készíts programot (allomas.pas,…), amely megadja, hogy az egyes metrószerelvé-
nyek hány utast visznek el! A végrehajtás vagy N+K+M időegység után fejeződjön be, vagy 
amikor a metróállomás működését leállítják! 

A allomas.be állomány első sorában az időegységek száma (1≤N≤1 000 000), a moz-
gólépcső hossza (1≤K≤100), a váróterem kapacitása (1≤L≤1000), a metrók követési távolsága 
(1≤M≤1000) és az érkező utasok száma (1≤U≤1 000 000) van egy-egy szóközzel elválasztva. 
A következő U sor mindegyikében egy-egy utas érkezési ideje van (0≤Idői≤N), nemcsökkenő 
sorrendben. A következő sorban az egyes metrószerelvényekről leszállók száma van, a szerel-
vények érkezési sorrendjében. 

A allomas.ki szöveges állományba két sort kell írni! Az első sorba az állomásról uta-
sokat elvivő metrószerelvények S számát kell írni! A másodikba S szám kerüljön egy-egy 
szóközzel elválasztva: az egyes metrószerelvények által elvitt utasok száma! 
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2. feladat: Fénykép (30 pont) 

Egy rendezvényre vendégek érkeznek. Ismerjük mindenkinek az érkezési és távozási idő-
pontját. A szervező megbízott egy fényképészt, hogy a résztvevőkről csoportképeket készít-
sen. A fényképész minél hamarabb szeretne végezni, ezért amint jelen van legalább K vendég, 
akkor közülük pontosan K vendéget lefényképez egy csoportképen, azaz csak abban dönthet, 
hogy adott időpontban kiket fényképez le. Egy időpontban csak egy fényképet tud készíteni, 
és minden vendég legfeljebb 1 képen szerepelhet. A vendégek már az érkezési időpontjukban 
lefényképezhetők és az utolsó lehetőség a lefényképezésükre a távozási időpontjuk. 

Készíts programot (fenykep.pas, fenykep.c, …), amely megadja, hogy maximum 
hány fényképet tud készíteni a fényképész, és megadja, hogy az egyes képeken kik lesznek! 

A fenykep.be szöveges állomány első sora két egész számot tartalmaz, az első szám a 
vendégek N száma (1≤N≤100 000), a második szám a K értéke (1≤K≤100). A következő N 
sor mindegyikében egy-egy vendég érkezési és távozási időpontja (1≤Ei<Ti≤10000) van, ér-
kezési időpont szerint nemcsökkenő sorrendben. A vendégeket az 1,…,N számokkal azonosít-
juk. 

A fenykep.ki szöveges állomány első sorába a fényképezések maximális F számát kell 
írni! A következő F sor mindegyike pontosan K különböző egész számot tartalmazzon egy-
egy szóközzel elválasztva, azon vendégek sorszámait, akit az adott időpontban a csoportképen 
lesznek. Több megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa:  
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3. feladat: Koncert (30 pont) 

A nagy érdeklődéssel várt koncertre jegyet lehet igényelni, egy igény H, K számpár, ami 
azt jelenti, hogy az igénylő az első H ülőhelyből kér K egymás melletti ülőhelyet. Mivel min-
den hely ára azonos, ezért a szervező célja, hogy a lehető legtöbb ülőhelyet adja el úgy, hogy 
az eladott jegy az igénylőnek megfelelő legyen. 

Készíts programot (koncert.pas, koncert.c, …), amely megadja, hogy mekkora 
az elérhető legnagyobb bevétel, és mely igények teljesítése adja az elérhető legnagyobb bevé-
telt! 

A koncert.be szöveges állomány első sorában két egész szám van, az ülőhelyek M 
száma (1≤M≤1000), és az igények N száma (1≤N≤2000). A következő N sor mindegyike két 
H K (K≤H≤M) egész számot tartalmaz, egy igényt. Az ülőhelyeket az 1,…,M, az igénylőket 
az 1,…,N számokkal azonosítjuk. 

A koncert.ki szöveges állomány első sorába két egész számot kell írni, az első szám a 
legtöbb eladható ülőhely száma, a második szám pedig a kielégített igények S száma legyen. 
A következő S sor mindegyike két egész számot tartalmazzon, az első szám egy kielégített 
igénylő sorszáma, a második pedig az első ülőhely sorszáma, amit az igénylő kap! Több meg-
oldás esetén bármelyik megadható. 

Példa: 
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4. feladat: Robot (30 pont) 

Egy négyzetrácsos elrendezésű raktárban robot alkalmazásával dolgoznak. A raktár egy 
mezőjét a négyzetrácsos elrendezésben a mező (x,y) koordinátájával azonosítják, ahol x a sor-
,y pedig az oszlop koordinátája, a sorokat alulról felfelé, az oszlopokat balról jobbra sorszá-
mozzuk, a bal alsó mező koordinátái (1,1). A robot egy lépésben a szomszédos mezőre léphet 
vagy felfelé, vagy jobbra. A raktár N mezőjén van tárolva áru. A robotnak az (1,1) mezőről 
indulva, legfeljebb L lépés megtételével olyan útvonalon kell haladnia, amelyen a lehető leg-
több árut tartalmazó mező van.  

Készíts programot (robot.pas , robot.c, …), amely megoldja a feladatot! 

Az robot.be szöveges állomány első sorában két egész szám van, az árut tartalmazó 
mezők N száma (1≤N≤10 000) és a robot által megtehető lépések L maximuma (1≤L≤2 000 
000). A további N sor mindegyikében két pozitív egész szám van (egy szóközzel elválasztva), 
egy olyan mező koordinátái, ahol áru van. Minden koordináta értéke legfeljebb 2 000 000. A 
mezőket az 1,...,N számokkal is azonosítjuk. 

Az robot.ki szöveges állomány első sorába azt a legnagyobb M számot kell írni, ahány 
árut tartalmazó mezőn áthaladhat a robot. A második sorba pontosan M számot kell írni egy-
egy szóközzel elválasztva, a bejárás sorrendjében a mezők bemenetbeli sorszámait. Több 
megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa: 
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5. feladat: Szerviz (40 pont) 

Egy számítógépes hálózat N csomópontot tartalmaz, bizonyos csomópont párokat kétirá-
nyú kommunikációt biztosító közvetlen átviteli vonal köt össze. A hálózat összefüggő, tehát 
bármely két csomópont között lehet átvitel, esetleg több közbülső vonalon keresztül. A háló-
zat üzemeltetése kétféle, A és B szolgáltatást biztosító szoftvert akar telepíteni bizonyos cso-
mópontokba. A telepítésnél az következő feltételeket kell teljesíteni: 

1. Minden csomópontba legfeljebb egy szolgáltatás telepíthető, 

2. N/3 csomópontba nem telepíthető egyik szolgáltatás sem, 

3. bármely P csomóponthoz legyen olyan Q csomópont, hogy Q-ba van telepítve az A 
szolgáltatás és Q=P, vagy Q legfeljebb egy közbülső csomóponton keresztül elérhető 
P-ből, 

4. bármely P csomóponthoz legyen olyan Q csomópont, hogy Q-ba van telepítve a B 
szolgáltatás és Q=P, vagy Q legfeljebb egy közbülső csomóponton keresztül elérhető 
P-ből. 

Készíts programot (szerviz.pas, …), amely megadja, hogy mely csomópontokba kell 
A, illetve B szolgáltatást telepíteni! 

A szerviz.be szöveges állomány első sorában két pozitív egész szám van, a csomó-
pontok N száma (3N1000), és a közvetlen vonalak M száma (2M100000). A csomópon-
tokat az 1,…,N számokkal azonosítjuk. A további M sor mindegyike két különböző egész 
számot tartalmaz (egy szóközzel elválasztva), két csomópont sorszámát, amelyek között van 
közvetlen átviteli vonal. Bármely számpár legfeljebb egyszer szerepel a bemenetben. 

A szerviz.ki szöveges állományba két sort kell írni. Az első sor azon csomópontokat 
adja meg, amelyekbe az A szolgáltatást telepítjük; az első szám ezeknek a csomópontoknak a 
K1 száma legyen, a további K1 szám pedig a csomópontok sorszámai (egy-egy szóközzel el-
választva, tetszőleges sorrendben). Hasonlóan, a második sor azon csomópontokat adja meg, 
amelyekbe a B szolgáltatást telepítjük; az első szám ezeknek a csomópontoknak a K2 száma 
legyen, a további K2 szám pedig a csomópontok sorszámai (egy-egy szóközzel elválasztva, 
tetszőleges sorrendben). Több megoldás esetén bármelyik megadható. 

Példa: 
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Elérhető összpontszám: 150 pont + 50 pont a 2. fordulóból 


