
F.L. 107.f.  A d = 1 mm távolságra található S = 10 c m 2 felületű 
síkkondenzátor fegyverzetei  között εr = 100 dielektromos állandójú 
szigetelőanyag van. A kondenzátort U = 1000 V feszültségre  kapcsoljuk. 
Ezután a kondenzátort levesszük a telepről, és egyúttal a dielektrikumot 
is kivesszük a fegyverzetek  közül. Mekkora lesz a kondenzátor sarkain a 
feszültség? 

F.L. 107.g. A d = 1 mm távolságra található S = 10 cm felületű 
síkkondenzátor fegyverzetei  között a szigetelőanyag levegő, kapacitása 
C 0 . A kondenzátort U = 1000 V feszültségre  kapcsoljuk. Ezután a 
kondenzátort levesszük a telepről és párhuzamosan hozzákötjük egy 
azonos C 0 feltöltetlen  kondenzátorhoz. Számítsuk ki, hogyan változik meg 
a rendszer össz elektromos energiája? Mi okozza a változást? Mennyivel 
változik meg a rendszer energiája, ha az egyik kondenzátor fegyverzetei 
közé visszatesszük az εr= 100 permittivitású dielektrikumot? 

(Az F.G. 57-61. és F.L. 107. feladatok  szerzője Kovács Zoltán.) 

Informatika 

Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny 
(a döntő feladatai) 

Kilencedik-tizedik  osztályosok 
I. 68. A MIDI (Musical Instrument Digital Interface)  számítógépek és 

szintetizátorok közötti adatcserére kidolgozott szabvány. A szabvány 
többek között leírja, milyen parancsok adhatók a szintetizátornak egy 
hang megszólaltatásának elkezdésére vagy befejezésére. 

Ez a program például 3 hangot szólaltat meg 
egyszerre: 

E program szennt 10 időegységig fog  szólni a 
60-as, a 70-es és a 80-as hang, majd 2 időegységig 
a 62-es. A program egy-egy sora tehát a következő 
információkat  tartalmazza: először azt az időpillana-
tot, amikor a parancsot végre kell hajtani, aztán 
magát a parancsot (ON esetén bekapcsolni, OFF 
esetén kikapcsolni kell a hangot), végül annak a 
hangnak a sorszámát, amelyre a parancs vonatkozik. 

Egy MIDI programban háromféle  probléma fordulhat  elő: 

0 ON 60 
0 ON 70 
0 ON 80 
10 OFF 60 
10 OFF 80 
10 OFF 70 
10 ON 62 
12 OFF 62 



a) Tekintsük az alábbi példát: 
Ha lefuttatjuk  ezt a programot, akkor nem két 

különálló hangot fogunk  hallani, csak egyet, még-
pedig 12 időegység hosszút. Ezen úgy segíthetünk, 
hogy egy OFF parancsot illesztünk a programba egy 
időegységgel a második ON parancs elé, az eredeti 
OFF parancsok közül pedig csak a másodikat hagy-
juk meg. Ezáltal rövid szünetet hallunk a két hang 
között. A megoldás: 

b) Más problémát jelent, ha ugyanahhoz az időponthoz tartozó ON és 
OFF prancs is van a programban. 

A bal oldali példában 10 időegységig lesz hallható a hang, a jobb 
oldaliban 20 időegységig, folyamatosan.  (Ebben a példában a problémát 
okozó parancsok egymás után találhatók, de nem kizárt az sem, hogy 
legyen közöttük ugyanehhez az időponthoz tartozó más parancs is). 

A megoldás a problémát okozó 
OFF parancsot át kell helyezni egy 
időegységgel a megfelelő  ON pa-
rancs elé. Ez a módosítás is rövid 
szünetet eredményez a hang máso-
dik megszólalása előtt: 

c) Ha a program véget ér, és valamelyik hang még szól, akkor azt az 
utolsó időpont után 1 időegységgel ki kell kapcsolni. 

írj programot, amely tetszőleges számú MIDI programot olvas be a 
MIDI.BE állományból, és a fenti  változtatások elvégzése után kiírja őket 
a MIDI.KI állományba. Az egyes MIDI programokat olyan sorok választják 
el egymástól, amelyekben a sor elején - 1 (mínusz egy) áll, és semmi más. 
Az utolsó program után - 2 (mínusz kettő) áll. A kimenet formátuma  a 
bemenetével azonos legyen. 

Az időpontot 0 és 65535 közötti egész számmal adjuk meg, a paran-
csokat (ON, OFF) mindig nagybetűvel írjuk, a hangok sorszáma 1 és 127 
közötti egész szám lehet. Egy soron belül az időpontot és a parancsot, 
valamint a parancsot és a hang sorszámát pontosan egy szóköz választja 
el az időpont előtt nincs szóköz. 

A parancsok az időpontok nem csökkenő sorrendjében követik egymást, 
de az ugyanahhoz az időponthoz tartozó parancsok sorrendje tetszőleges. 

0 ON 60 
10 ON 60 
12 OFF 60 
20 OFF 60 

0 ON 60 0 ON 60 
10 ON 60 10 OFF 60 
10 OFF 60 10 ON 60 
20 OFF 60 20 OFF 60 

0 ON 60 
9 OFF 60 
10 ON 60 
20 OFF 60 

0 ON 60 
9 OFF 60 
10 ON 60 
20 OFF 60 



A megoldás során feltehetjük,  hogy kezdetben semmilyen hang nem 
szól, egy hiba kijavítása nem okoz újabb hibát valamint, hogy nincs hiba 
a nulladik időpontban. 

Példa: 
Bemenet Kimenet 
0 ON 60 
10 ON 60 
12 OFF 60 
20 OFF 60 
-1 
0 ON 60 
5 ON 70 
10 ON 60 
10 OFF 60 
15 OFF 70 
15 ON 70 
20 OFF 60 
- 2 

0 ON 60 
9 OFF 60 
10 ON 60 
20 OFF 60 
- 1 
0 ON 60 
5 ON 70 
9 OFF 60 
10 ON 60 
14 OFF 70 
15 ON 70 
20 OFF 60 
21 OFF 70 
- 2 

I. 69. Pista barátunkat kineveztékegy turistaház igazgatójává. Feladata 
az, hogy az érkező csoportokat beossza a turistaház szobáiba. Az elosztás 
során természetesen figyelembe  kell vennie a szobák befogadóképességét 
és a turisták igényeit. Segíts barátunknak, írj olyan programot, amelynek 
még azt is meg lehet adni, hogy a lehetséges feltételek,  megszorítások 
közül melyeket vegye figyelembe! 

Ennek megfelelően  a program indulásakor egy egyszerű menüből 
lehessen kiválasztani, hogy az alábbi feladatok  közül melyiket akarjuk 
megoldani. 

1. Adott számú szobánk van, és mindegyiknek ismerjük a maximálisan 
befogadóképességét.  Tudjuk továbbá, hogy hány kiránduló érkezik. (A 
kirándulókat és a szobákat egyaránt 1-től sorszámozzuk.) 

2. Mint 1., de ezúttal azt is tudjuk, hogy a kirándulók közül hányan 
lányok, illetve hányan fiúk  (jelölése: a lányok sorszáma elé L-et, a fiúké 
elé F-et írunk). Fiúk és lányok nem kerülhetnek ugyanabba a szobába. 

3. Mint 2., de tudjuk, hogy mely párokat nem lehet még egy szobába 
rakni. 

4. Mint 3., de a kirándulók megmondhatják azt is, hogy mely pároknak 
kell ugyanabban a szobában lakniuk. 

5. Mint 4., de a kirándulók azt is kiköthetik, hogy csak olyannal 
kerüljenek egy szobába, akiket felsoroltak,  s a szobájukba mást ne 
tegyenek. (Ebben az esetben eltekintünk attól, hogy esetleg különböző 
neműek kerülnek egy szobába, például egy házaspár, család, stb.) 

A tesztadatokban az egyes feltételek  között nem lesz ellentmondás 
(azaz például nem fordul  majd elő ugyanaz a pár a 3- és a 4. részfeladat 
feltételei  között is). 



A program bemenő adatait két szöveges állomány, a SZOBAx.TXT, 
illetve a TURISTAxTXT írja le. Az első a rendelkezésre álló szobák, a 
második a kirándulók adatait tartalmazza. Az állomány nevében szereplő 
x 0 és 9 közötti tetszőleges számjegy lehet - az egy-egy teszthez tartozó 
állományokat azonosítja. 

A SZOBAx.TXT állomány formátuma: 
Az állomány első sora megadja, hogy hány szoba 

van a turistaszállóban (maximum 10). Ezután min-
den sor egy-egy szoba befogadóképességét  írja le. 
(A szobákat az állománybeli sorrendjük szerint 1-től 
kezdve sorszámozzuk.) 

A TURISTAx.TXT állomány formátuma: 
Az állomány első sora megadja, hogy hány kirán-

duló van (maximum 10). A második sorban van a 
lányok száma. A lányok megegyezés szerint a kisebb 
sorszámokat kapják, azaz ha pl. 8 kiránduló érkezik 
és köztük két lány van, akkor őket Ll-gyel és L2-vel 
jelöljük, a fiúkat  pedig így: F3, F4, F5, F6, F7, F8. 

A következő sor azt írja le, hogy hány olyan pár 
van, akiket n e m lehet ugyanabba a szobába 
beosztani. Ezután e számnak megfelelő  számú sor 
következik: minden sorban két szám adja meg 
azoknak a kirándulóknak a sorszámát (egy-egy 
szóközzel elválasztva), akiket nem lehet egy 
szobába rakni. A példában a 3- nem akar egy szobában lenni a 4.-kel és 
a 6.-kal, a 6. pedig az 5.-kel. 

A következő sorban azoknak a pároknak a számát adjuk meg, akiket 
egy szobában kell elhelyezni. Ezt a sort a párokat leíró, megfelelő  számú 
újabb sor követi. A példában a 3. szeretne egy szobában lakni az 5.-kel. 

Végül azoknak a csoportoknak a száma következik, amelyek nem 
engednek maguk közé idegeneket. Ezt követi egy-egy sorban az egyes 
csoportok leírása: a csoportok létszámával kezdődik, majd a csoportba 
tartozó személyek sorszárnának felsorolásával  folytatódik.  A számok 
között egy-egy szóköz van. A példában az 1., a 7. és a 8. kiránduló például 
egy olyan család tagjai, akik nem akarnak másokkal egy szobába kerülni. 

A program eredménye: 
A p rogram e redménye az EREDMx.TXT ál-

lományba kerüljön. Az állomány minden sora egy 
szobát írjon le, az alábbiak szerint: 

szobaszám: turista turista turista 

Példa: 
4 
2 
2 
2 
4 

Példa: 

8 
2 
3 
3 4 
6 5 
3 6 
1 
3 5 
1 
3 1 7 8 

Példa: 

1: L2 
2: F3 F5 
3: F4 F6 
4: L1 F7 F8 



Az állománynak a szobasorszámok növekvő sorrendje szerint ren-
dezettnek kell lennie. Ha a feladat  nem oldható meg, az állomány egyetlen 
sort tartalmazzon, a következő üzenettel: NINCS MEGOLDÁS. 

Tizenegy-tizenkettedik  osztályosok 
I. 70. A MIDI (Musical Instrument Digital Interface)  számítógépek és 

szintétizátorok közötti adatcserére kidolgozott szabvány. A szabvány 
részben parancsokat tartalmaz a szintétizátor számára egy hang meg-
szólaltatásának elkezdésére vagy befejezésére. 

Ez a program például 3 hangot szólaltat meg egyszerre: 

10 időegységig fog  szólni a 60-as, a 70-es és a 
80-as hang, majd 2 időegységig a 62-es. A program 
egy sora tehát a következő információkat  tartal-
mazza: először azt az időpillanatot, amikor a paran-
csot végre kell hajtani, aztán magát a parancsot (ON 
esetén bekapcsolni, OFF esetén kikapcsolni kell a 
hangot), majd annak a hangnak a sorszámát, amire 
a parancs vonatkozik. 

A MIDI programban ötféle  probléma fordulhat  elő: 
a) Tekintsük az alábbi példát: 
Ha meghallgatjuk ezt a programot, akkor nem 

fogunk  két különálló hangot hallani, csak egyet, 
mégpedig 12 időegységig. Ezen úgy segíthetünk, 
hogy OFF parancsot illesztünk elé, az eredeti OFF 
parancsok közül pedig csak a másodikat hagyjuk 
meg. így egy rövid szünetet hallunk a két hang között. 

b) Egy másik probléma adódik akkor, ha ugyanazon időponthoz 
tartozó ON és OFF parancs is van a programban: 

A bal o lda l i p é l d á b a n 10 
időegységig lesz hallható a hang, a 
j o b b o l d a l i b a n 20 időegység ig , 
folyamatosan.  (Ebben a példában a 
problémát okozó utasítások egymás 
mellett találhatók, de nem kizárt az 
sem, hogy legyen közöttük ugyan-
ehhez az időponthoz tartozó más utasítás.) 

A megoldás mindkét esetben ugyanaz: a problémát okozó OFF paran-
csot 1 időegységgel a megfelelő  ON parancs elé kell áthelyezni. Ez is egy 
rövid szünetet eredményez a hang második megszólaltatása előtt. 

c) Ha a program véget ér, és valamelyik hang még szól, akkor azt az 
utolsó időpont után 1 időegységgel ki kell kapcsolni. 

0 ON 60 
0 ON 70 
0 ON 80 
10 OFF 60 
10 OFF 80 
10 OFF 70 
10 ON 62 
12 OFF 62 

0 ON 60 
10 ON 60 
12 OFF 60 
20 OFF 60 

0 ON 60 0 ON 60 
10 ON 60 10 OFF 60 
10 OFF 60 10 ON 60 
20 OFF 60 20 OFF 60 



d) Ha OFF parancsot nem előz meg neki megfelelő  ON parancs, akkor 
az OFF-ot el kell hagyni. 

e) Ha ugyanahhoz az időponthoz és hanghoz több ON parancs is 
tartozik, akkor közülük csak egyet kell megtartani. 

írj programot, ami tetszőleges számú MIDI programot beolvas a 
MIDI .BE nevű állomáyból, és a fenti  változtatások elvégzése után kiírja a 
MIDI .KI állományba. Az egyes MIDI programokat olyan sorok választják 
el egymástól, amik csak a sor elején álló - 1 számot tartlamzzák. Az utolsó 
program után - 2 áll. A kimenet formátuma  a bemenetével egyező. 

Az időpont 0 és 65535 közötti egész szám lehet, a parancsokat (ON, 
OFF) mindig nagybetűvel írjuk, a hangok sorszámai 1 és 127 közötti egész 
számok. Egy soron belül az időpontot és a parancsot, valamint a parancsot 
és a hang sorszámát pontosan egy szóköz választja el. 

A sorok az időpont szerinti nem csökkenő sorrendben vannak, de az 
egy adott időponthoz tartozó parancsok sorrendje tetszelőges. 

A megoldás során feltehetjük,  hogy kezdetben semmilyen hang nem 
szól, egy hiba kijavítása nem okoz újabb hibát, valamint hogy nincs hiba 
a nulladik időpontban. 

Példa: 
Bemenet Kimenet 
0 ON 60 0 ON 60 
10 ON 60 9 OFF 60 
12 OFF 60 10 ON 60 
20 OFF 60 20 OFF 60 
-1 -1 
0 ON 60 0 ON 60 
5 ON 70 5 ON 70 
10 ON 60 9 OFF 60 
10 OFF 60 10 ON 60 
15 OFF 70 14 OFF 70 
15 ON 70 15 ON 70 
15 OFF 80 20 OFF 60 
15 ON 70 21 OFF 70 
20 OFF 60 -2 
- 2 

I. 71. 80 nap alatt a Föld körül 
Bizonyára ismered Verne Gyula regényét, melyben Phileas Fogg, az 

angol lord fogadásból  80 nap alatt körbeutazta a Földet. Ebben a 
feladatban  az ő útját kell végigkövetned és segítened kell őt a fogadás 
megnyerésében. 

Az egyes részfeladatok  legyenek önállóan végrehajthatók egy menüből 
vezérelve. 



1. rész: Szimuláció 
A VAROSx.BE állomány az XIX. századi világtérkép néhány (<10) 

nagyobb városát tartalmazza (nem feltétlenül  azokat, amelyek az eredeti 
történetben szerepelnek, x egy 0 és 9 közötti számjegy, ez azonosítja az 
egy teszthez tartozó állományokat). Az állomány minden sora egy városra 
vonatkozó adatokat tartalmaz, egy-egy szóközzel elválasztva: 

városnév hosszúsági—fok szélességi—fok 

A hosszúsági, illetve szélességi fokokat  az égtáj (K,É,NY,D), valamint 
a fok  (0 és +180 közötti egész szám) azonosítja. 

Példa: 
London K0 É51 

AJARATx.BE nevű állományban megtalálhatók a városok között igény-
bevehető közlekedési járatok. Minden sora egy járat adatait tartalmazza 
egy-egy szóközzel elválasztva: 

indulás cél eszköz első—járat menetidő várakozás díj 

Példa: 
New—York London hajó 3 5 1 5000 

Az első járat indulása, a várakozás és a menetidő (egész) napban 
értendő az egyszerűség kedvéért az utazó Phileas Fogg saját idejében 
mérve (a 0 időpont a Londonból történő elindulás). A járatok oda-vissza 
közlekednek, a végpontokon valamennyit várakozva. A fenti  példában 
ez azt jelenti, hogy New Yorkból Londonba a 3-, 15., 27... napokon indul 
hajó, visszafelé  pedig a 9-, 21., 33-, ... napokon. A járatok díja egységesen 
angol fontban  van megadva. A járat mindig a két város közötti legrövidebb 
úton halad. 

Phileas Fogg tervezett útját az UTITERVx.BE állomány tartalmazza: 
cél eszköz 

Példa: 
Alexandria hajó 
Szuez tevekaraván 

Feladatod lépésenként végigkövetni Phileas Fogg útját, az ered-
ményeket az UTx.KI állományba írva. Minden lépésben ki kell írnod az 
alábbi adatokat egy sorba: 

cél eszköz érkezés készpénz 

Példa: 
London hajó 81 100 

Az érkezési időpontot Phileas Fogg saját idejében mérve kell számítani. 
A készpénz Phileas Fogg maradék pénzét jelenti. Phileas Fogg, mint 
tudjuk 80000 font  készpénzzel indul Londonból. 



A szimuláció az alábbi üzenetekkel (állapotokban) érhet véget: 
- Nincs elég pénze (az előírt utazás nem hajtható végre). 
- Visszatért Londonba: nem utazta körbe a földet  (ki kell találnod, hogy 

ezt hogyan állapítanod meg). 
- Visszaért Londonba X>80 nap alatt; veszített. 
- Visszatért Londonba X<80 nap alatt: nyert. 
A körbeutazásnál ne feledkezz  meg arról, hogy az abszolút (Londoni) 

idő Phileas Fogg saját idejéhez képest keleti irányba körbejárásnál 1 
nappal kevesebbet, nyugati felé  viszont 1 nappal többet jelez. 

2. rész: Optimális útiterv 
Készítsd el a VAROSxBE és JARATx.BE adatainak ismeretében az 

optimális útitervet és írd ki az OPTTERVx.KI állományba. Ennek for-
mátuma egyezzen meg az UTITERVx.BE formátumával. 

Ha Phileas Fogg nem tud időben (80 nap alatt) célba érni, illetve 
útközben elfogy  a pénze, akkor az állomány első sorába ki kell írni, hogy 
'VESZTETT'. 

Ha van 80 nap alatt célba vivő út, akkor közülük ki kell választani az 
optimálisát. Az optimális útiterv az alábbi követelményeknek kell, hogy 
eleget tegyen: 

- Ha több útiterv is kínálkozik, melyben 80 napnál hamrabb célba érhet, 
akkor ezek közül azt kell választani, amelyik a legolcsóbb (Phileas 
Fogg-nak a legtöbb készpénze marad). 

- Ha a készpénz megegyezik, akkor a leggyorsabb útitervet kell 
választani. 
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