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A fenti megjegyzést felhasználva így alakul a programunk (és ez már most sokkal 
gyorsabban fut): 

function sigma(n: longword): longword; 
var i: longword; 
begin 
  Result := 0; 
  for i := 1 to round(sqrt(n)) do 
   if (n mod i = 0) then 
     if (i <> n div i) then 
      Result := Result + i + (n div i) 
     else 
      Result := Result + i; 
end; 

 
Feladat 
Írjunk programot, amely a kanonikus alakot felhasználva számolja ki egy szám osz-

tóinak összegét (a szigma-függvényt)! Használjunk optimális algoritmust és mérjük meg 
a sebességét, összehasonlítva a fenti utolsó algoritmus sebességével! 

 
Kovács Lehel István 

 
 
 
 

 
 

 
Honlapszemle 

Melyik informatikust, számítástechnikust nem érdeklik a jó, érdekes, izgalmas in-
formatika feladatok? Melyik (pl. Nemes Tihamér) versenyre készülő diák nem gondol-
kozott egész éjjel egy-egy izgalmas feladaton, és futott be reggel elsőnek a laborba, hogy 
leprogramozhassa a megálmodott megoldást? 

Bánhegyesi Zoltán sokéves – zömmel számítástechnika tagozatos osztályokban vég-
zett – tanári munkájának eredményeit gyűjtötte össze a következő honlapon: 

http://nov.lkg-bp.sulinet.hu/~aaa/prfgy/0pffram.htm 
A feladatok között van könnyebb, van nehezebb, sőt olyan is, melynek ma még nem 

ismert az igazán jó megoldása. Közös bennük talán az, hogy érdekesek, s némi ötletet 
igényel a megoldásuk. 

A feladatok egy részéhez megjegyzéseket fűzött a szerző, amelyek mindenféle törté-
neti, kapcsolódó érdekességeket tartalmaznak. 

A feladatokhoz megoldási tanácsok is tartoznak, de algoritmusok, programok is. 
A baloldali menüsorból osztályozva lelhetők fel a feladatok. Vannak bemelegítő fel-

adatok, vannak számokkal kapcsolatos aritmetikai feladatok, gráfos feladatok utakkal és 
kapcsolatokkal, optimalizálási feladatok, szimulációk, játékok, geometriai feladatok, és 
más, igazán érdekes feladatok is. Nem fog unatkozni az, aki erre a honlapra téved – egy 
jó ideig biztos programozni fog. 
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Jó böngészést! 
 

K. L.  
 
 
 
 
Katedra 

 
A problémamegoldó képesség fejlesztése  

az iskolában 

Az Alkalmazott didaktika szakkollégium 2008-2009. évi kutatásai 
(Folytatás előző lapszámunkból) 

 
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni egy olyan tevékenységet, amelynek során 

mind értékelés, mind fejlesztés megvalósult az ötödik általános iskolai osztályba járó ta-
nulókkal. 

A tevékenység mozzanatai 
− Az ülésrend kialakítása (U alakban, egymástól megfelelő távolságra, de mindezt 

úgy beállítva mint egy, a játékhoz szükséges feltételt, nem pedig úgy, hogy azért 
kell elülniük, mert egyébként csintalankodnának) 

− A tevékenységre való ráhangolás relaxációs gyakorlattal. A gyakorlat lépései: 


