
Összemérés 

Indul az Összemérés, ahol már nincs mentori segítség, a csapatok egyedül birkóznak meg az 

akadályokkal.  

Sok és sokféle feladattal fogtok találkozni, nem kell, talán nem is lehet mindet három óra alatt 

megoldani. Figyeljetek az időre, a pontszámokra, egymásra és kalandra fel. 

Jó megoldásonként plusz 102 pont jár, ha sikerül a leadáshoz egy átlátható html fájlban 

megjeleníteni az összes megoldott feladatot. 

A leadási határidő 2013. december 7. 17:00 (szerveridő). Az első 5 percen belüli késésért 5%-os 

pontlevonás jár, minden további megkezdett 5 perc felezi az elért pontszámot. 

----------------------- 

Bakonyi Bitfaragók Birodalma (BBB) 
 

1. feladat 

A Bakonyi Bitfaragók Birodalmában bitrint a fizetőeszköz. Bár a lakosok különösen 

érdeklődnek a számok iránt, nagyon rossz a fejszámoló képességük, és mindig 

nehézségbe ütköznek, ha magyar webáruházban vásárolnak. Készítsetek nekik egy olyan 

programot, amibe csak be kell írniuk a termék árát forintban, és kiadja az értéket 

bitrintben és fordítva. (Pénzüket mindig a forinthoz igazítják, 1 forint 1,2345 bitrintet ér.) 

112 pont 

 

2. feladat 

A BBB csemeték is kitüntetett figyelemmel fordulnak a számok felé, és általában 8 éves 

koruk körül teszik fel a kérdést, hogy létezik-e még olyan speciális kétjegyű számpár, mint 

a 12 és a 42, ahol 12*42 = 504 = 21*24, azaz a két szám szorzata nem változik, ha 

számjegyeiket felcseréljük. Készítsetek nekik egy programot, amelyik választ ad a 

kérdésükre.  

1012 pont 

 

3. feladat 

A BBB gyerekek kedvencei még az Armstrong számok. N-jegyű Armstrong számoknak 

nevezzük azokat a számokat, amelyek számjegyei N-edik hatványainak összege éppen a 

számot adja. Például négyjegyű Armstrong-szám a 1634, mivel 1634=14+64+34+44. 

8 évesen még csak a kétjegyű Armstrong számok után érdeklődnek, de alig pár év és 

keresik a kiszámíthatóság határait. Készítsetek nekik olyan programot, amelyik segíti a 

próbálkozásaikat. Figyelmeztessétek őket, és ne fogadjátok el, ha értelmetlen értéknél 

keresnének megoldást. 

1112 pont 

 



4. feladat 

A prímszámok világa mindenkit elvarázsol a BBB-ban. A kicsik csak 16-ig tudnak 

számolni, de gyorsan eljutnak 1024-ig. Nehezen értik meg, hogy Eratoszthenész szitája 

hogyan adja vissza nekünk a prímeket. Ezt tanulják róla: „Írjátok fel az egész számokat 2-től 

n-ig. Először húzzátok ki a 2-vel osztható számokat, kivéve a 2-t, majd a hárommal oszthatókat, 

kivéve a hármat, 5-tel oszthatókat stb. Így elvileg bármekkora határig elő tudjátok állítani az összes 

prímet.” Írjatok programot, amelyik látványosan, lépésenként meg tudja jeleníteni nekik a 

tanult algoritmust. A felső határt kérje be a program, hogy a kicsiket se zavarják meg 

ismeretlen számok. Figyelmeztessétek őket, és ne fogadjátok el, ha értelmetlen értéket 

adnak meg. 

10002 pont 

 

5. feladat 

A BBB-ban mindenki szeret zenélni. Sajnos, nagyon nehezen tudnak hangszerekhez 

jutni, de szerencsére böngészőt futtató eszközzel még a legkisebbek is rendelkeznek. 

Készítsétek nekik egyoktávos zongorát, hogy bármikor zenélhessenek.  

 
A hangfájlokat a http://verseny.mik.uni-pannon.hu/om/notes.zip file-ban 

találjátok. A használatot jelentősen könnyítené, ha a zongorabillentyűk leütését és 

elengedését egér illetve számítógép billentyűvel is lehetne kezdeményezni. Tegyétek 

látványossá a leütés és az elengedés műveletét. 

100002 pont 

  

http://verseny.mik.uni-pannon.hu/om/notes.zip


 

6. feladat 

A BBB térképének elkészítése. A BBB diszkrét világ, minden egységhez tartozik egy 0 és 

99 közötti magasságérték, ahol három tájelemet különböztetünk meg. Élhető terület a 21 

és 79 közötti rész, a 21 alatti területeket szakadéknak hívják, és felületüket magas 

hőmérsékletű láva borítja, a 79-nél magasabb vidékeken nagyon nehézkes a mozgás, és 

veszélyes az ott-tartózkodás a kevés oxigén miatt. 

 

                   

Minták Bakonyi Bitfaragó Birodalom térképekre 

Készítsetek el egy választható méretű bakonyi tájat, ahol a tájelemek véletlenszerű helyre 

kerülnek, és megkülönböztethetőek egymástól. (A két kép illusztráció, csak egyet kell 

előállítani.) 

11002 pont 

 

7. feladat (előfeltétele a 6. feladat) 

A BBB térképére teljesüljenek a következő szabályok: 

 hegyvidék nem érintkezhet szakadékkal, 

 a hegyvidék egy vagy két négyzetből álló alakzatból állhat, 

 a szakadék legalább 3 négyzetből álló alakzatból állhat, és nem szakíthatja 2 részre 

a birodalmat, 

 hangjelzés jelzi a gyengén látóknak, hogy a kiválasztott egységnyi terület melyik 

tájegységhez tartozik. (Az 5. feladathoz tartozó hangfájlok felhasználhatóak.) 

Alakzat: bármely alakzathoz tartozó négyzetből eljuthatunk tetszőleges másik, az 

alakzathoz tartozó négyzetbe csúcsokon vagy oldalakon keresztül – anélkül, hogy a 

környezettel érintkeznénk. 

111002 pont 

  



8. feladat 

A bitfaragók azt szeretnék, ha a következő animációval jelenne meg bajnokságuk logója: 

 
A betűt és a számot alkotó részek véletlenszerűen jelenjenek meg a logó területén, és a 

legrövidebb úton látványosan vándoroljanak a helyükre. (Képek letölthetőek innen: 

http://verseny.mik.uni-pannon.hu/om/b3_logo.zip ) 

11112 pont 

9. feladat (előfeltétele a 6. és a 8. feladat) 

A logó a bakonyi táj közepén legyen (annyi cellát elfoglalva, amekkora a mérete), és az 

ottani körülményeket figyelembe véve játszódjon le az animáció. Kezdetben a logó részei 

szétszórva, az élhető tájon jelenjenek meg, és a legrövidebb úton jussanak el a helyükre. 

A szakadékot el kell kerülni, a hegyvidéken megtett út kétszer annyi ideig tartson, mint a 

többi részen. 

1010002 pont 

10. feladat 

A bitfaragók szenvedélye a biciklizés, de a túrák tervezésénél nehezen tudják a túrák 

idejét megbecsülni, ezért adjatok nekik szoftveres segítséget. A BBB kerékpárútjainak 

részletét tartalmazza a mellékletben szereplő 400x400 pixel felbontású bbbtura.png 

képfájl. A térképrészletet egy táblázat háttereként felhasználva először készítsetek 20x20 

cellás négyzethálót, majd a táblázat és a mellékelt bbbtura.txt fájlban megadott leíró 

adatok segítségével jelöljétek meg a települések és a hozzájuk vezető utak helyzetét, illetve 

regisztráljátok az akadályokat. Az elkészült térkép segítségével határozzátok meg a 

kerékpárút két kijelölt pontja közötti legrövidebb útvonalat, és számoljátok ki annak 

hosszát. A cella oldalhossza 1,2 km. A túrán résztvevő leglassabb bitfaragó 

átlagsebességének bekérésével a túra becsült idejét is adjátok meg. 

1010002 pont 

  

Minta a bakonyi kerékpárutak ábrázolásához 

A térkép forrása: http://www.kerekparturak-bakony.hu/index.php/terkep2  

A mellékletek innen letölthetőek: http://verseny.mik.uni-pannon.hu/om/bbbtura.zip  

http://verseny.mik.uni-pannon.hu/om/b3_logo.zip
http://www.kerekparturak-bakony.hu/index.php/terkep2
http://verseny.mik.uni-pannon.hu/om/bbbtura.zip

