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A PROGRAMOZÁSI LOGIKA ALAPELEMEINEK TÁRGYALÁSA
1. FOLYAMATÁBRÁK
A programozási logika tanításához az algoritmus-leíró módszerek (mondatszerű leírás,
folyamatábra és struktogram) közül középiskolában csak egyetlen egyet kell választani.
Erre legjobbnak a folyamatábrát találtam. Néhány, az életből vett példán keresztül érthetővé
válik, hogyan lehet egy folyamatot algoritmussal leírni:

Előkészítés: A folyamatábra rajzolásának jelei, szabályai
Cél: Egyszerű, közismert feladat lépésekre bontása, a jelek alkalmazása
1.1. feladat: Az ébredés folyamatábrája
1.1. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
A feladatot nagyvonalúan ábrázoljuk. Alapvetően kétféle viselkedésünk lehet reggel, és ez
attól függ, hogy jókor ébredtünk-e fel. Folyamatábra:

Előkészítés: A folyamat megfelelő lépésekre osztása
Cél: Az algoritmus-készítés sajátosságainak felismerése
1.2. feladat: A tea főzésének folyamatábrája
1.2. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
A teafőzés folyamatábrája tartalmaz elágazást is, hátul tesztelő ciklust is, emellett egyszerű
műveletekből áll. Folyamatábra:
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Előkészítés:
Cél: Az ehhez hasonló önálló munka előkészítése
1.3. feladat: A paprikáskrumpli-főzés folyamatábrája
1.3. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
A feladatot ügyesen kell egyszerű, mégis nem teljesen elemi lépésekre bontani. Egyértelmű
bontása nincsen, csak annyi a lényeg, hogy a folyamatábrában használatos jeleket a
funkciójuknak megfelelően gyakoroljuk. Folyamatábra:
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Előkészítés: Mit érdemes választani, mit nem.
Cél: Önálló munka
1.4. feladat: Folyamatábrával tervezd meg, hogy hogyan fogsz fölkészülni a
következő osztálykirándulásra!
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PROGRAMOZÁS AZ ELSŐ KORCSOPORTBAN
(12-15 éves korban)
2. ALAPISMERETEK
Elméleti bevezetés:
A Turbo Pascal programnyelv legegyszerűbb és leggyakoribb
változótípusai,
műveletei,
elágazásai,
ciklusai,
az eljárások alkalmazásának célszerűsége és megoldása,
szintaktikai szabályai, természetesen mindez fokozatosan, ahogy a feladatok
megkívánják.
Általában egyszerű, szöveges tájékoztatást írunk a program elején, hogy mi a program
feladata, majd az adatok beolvasása előtt is, hogy a felhasználó helyes adatokat adhasson.
Egyszerű matematikai műveletekkel dolgozunk, ahol ettől eltérünk, mint például a Héronképletnél, ott ezt a képletet a diákok örömmel veszik tudomásul, mert könnyű vele számolni.
Magyarázattal, számpéldákkal megmutatva a tömbök sem okoznak gondot néhány hasonló
feladat után. Újszerű a futóváltozó alkalmazása, ennek megértése az egyetlen igazi kihívás
ebben a témakörben.
Előkészítés: Változók deklarálása, beolvasás, kiíratás, értékadó utasítás,
műveleti sorrend
Cél: Az első, mintául szolgáló program
2.1. feladat: Számítsuk ki és írassuk ki 5 előre megadott szám átlagát!
2.1. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
a, b, c, d, e: kis, egész számok, byte típusúak.
2. Kimenő adat:
f: először a számok összegét tároljuk ebben a változóban, majd az átlagot. Ez utóbbi tört
értékű is lehet, ezért ez a változó real típusú kell, hogy legyen.
Folyamatábra:

Program:
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program at;
uses crt;
var a,b,c,d,e:byte;
f:real;
begin
clrscr;
writeln('Öt szám átlaga');
writeln('kérem az első számot');
readln(a);
writeln('kérem a második számot');
readln(b);
writeln('kérem a harmadik számot');
readln(c);
writeln('kérem a negyedik számot');
readln(d);
writeln('kérem az ötödik számot');
readln(e);
f:=a+b+c+d+e;
f:=f/5;
writeln('a keresett átlag:',f:10:2);
readln;
end.

Előkészítés: Új változó bevezetése, Héron-képlet, a gyökvonás művelete, valós
változó szükségessége, maszkolás
Cél: Annak megfigyelése, hogy ha lefut egy program, még nem feltétlenül jó.
2.2. feladat: A háromszög három oldalának ismeretében számítsuk ki a
kerületét, majd a megadott
Héron-képlet segítségével a területét!
A megoldást ld. a 2.3. feladaton belül.

Előkészítés: Feltételes utasítás, ugró utasítás, címkék, az előző program kiegészítése. Azután
még egyszer elővesszük ezt a programot és egyszerű eljárásokra bontjuk, ahogy a logika
megkívánja.
Cél: Az elágazás egyszerű (bár a TP-ban nem szokásos) módon való kezelése
2.3. feladat: A háromszögkészítés feltételeinek vizsgálatával ismételjük meg az alapadatok
bekérését, ha szükséges!
2.3. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
a, b, c: a háromszög három oldala, legyenek itt byte típusú egészek!
2. Kimenő adatok:
k: a háromszög kerülete. Adjuk meg úgy a bemenő adatokat, hogy a kerület is byte típusú
legyen!
t: valós típusú számra számítunk.
3. Belső változó:
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s: a kerület fele, erre a Héron-képlet miatt van szükség. Byte típusú.
4. Matematikai eszköz:
háromszög-egyenlőtlenségek
Folyamatábra:

Program:
program haromszog ;
uses crt ;
label idesuss ;
var a,b,c : byte ;
k : byte ;
s,t : real ;
begin
clrscr ;
idesuss:
writeln('Kérem az a oldal értékét: ') ;
readln(a) ;
writeln('Kérem a b oldal értékét: ') ;
readln(b) ;
writeln('Kérem a c oldal értékét: ') ;
readln(c) ;
if (a+b<=c) or (a+c<=b) or (b+c<=a) then
begin
writeln('Sajnos hibásak az adatok, újat kérek!') ;
goto idesuss ;
end ;
k:=a+b+c ;
s:=k/2 ;
t:=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) ;
writeln('A háromszög kerülete: ',k) ;
writeln('A háromszög területe: ',t:10:2) ;
readln ;
end.
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Most pedig ugyanez a program részfeladatokra bontva:

program haromszog ;
uses crt ;
label idesuss ;
var a,b,c : byte ;
k : byte ;
s,t : real ;
procedure beolvasas;
begin
writeln('Kérem az a oldal értékét: ') ;
readln(a) ;
writeln('Kérem a b oldal értékét: ') ;
readln(b) ;
writeln('Kérem a c oldal értékét: ') ;
readln(c) ;
if (a+b<=c) or (a+c<=b) or (b+c<=a) then
begin
writeln('Sajnos hibásak az adatok, újat kérek!') ;
goto idesuss ;
end ;
end;
procedure szamitas;
begin
k:=a+b+c ;
s:=k/2 ;
t:=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) ;
end;
procedure kiiras;
begin
writeln('A háromszög kerülete: ',k) ;
writeln('A háromszög területe: ',t:10:2) ;
end;
begin
clrscr ;
idesuss:
beolvasas;
szamitas;
kiiras;
readln ;
end.

Előkészítés: A "barátságos" program fogalma
Cél: Az előző feladatban használt elemek gyakorlása. Megjegyzés: a lányok mesét, a fiúk
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vicceket írnak szívesebben.
2.4. feladat: Írj mese (vagy vicc) választó programot kistestvéred számára, mellyel három
rövid mese (illetve vicc) közül egyet vagy egymás után többet is választhat tetszőlegesen!
2.4. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
k: a kért vicc sorszámát vagy betűjelét fogja tartalmazni, itt a betűjelet választottuk, ezért
char típusú.
valasz: a "kér-e még viccet" választás i=igen illetve n=nem betűjét kapja, char típusú.
Folyamatábra:

Program:
program vicces;
uses crt;
label ide;
var k,valasz:char;
procedure elso;
begin
writeln('Ha látsz egy áramütöttet, �s nem értesz a
szívmasszázshoz,');
writeln('hagyd békén, mert még jobban meghal! ');
end;
procedure masodik;
begin
writeln('Remélem, az óra végére nekem is hagy az
almájából,');
writeln('de még mielőtt a piros felét méregbe mártaná!');
end;
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procedure harmadik;
begin
writeln('Gyerünk, gyerünk, fenn vagy már a táblán?');
end;
begin
clrscr;
writeln('Ez a program tanári aranyköpések közül enged
választani.');
ide:
writeln('Most csak három közül választhatsz a, b vagy c
beírásával.');
readln(k);
if k='a' then elso
else if k='b' then masodik
else harmadik;
writeln;
writeln;
writeln('Szeretnél még egyet elolvasni? (i/n) ');
readln(valasz);
if valasz='i' then goto ide;
readln;
end.

Előkészítés: A FOR ciklus működésének ismertetése
Cél: Megszámlálós ciklus alkalmazása
2.5. feladat: Írasd ki az angol nagy ABC-t oda, majd a kis abc-t vissza!
2.5. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
nincsenek.
2. Belső változó:
i: a ciklusok futóváltozója
Folyamatábra:
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Program:
program angol_abc;
uses crt;
var i:char;
procedure nagy_abc;
begin
writeln('Most kiírom az angol nagy abc-t: ');
for i:='A' to 'Z' do
write(i,' ');
end;
procedure kis_abc;
begin
writeln('Most pedig a kis abc-t visszafelé: ');
for i:='z' downto 'a' do
write(i,' ');
end;
begin
clrscr;
nagy_abc;
writeln;
writeln;
kis_abc;
readln;
end.

Előkészítés: Rávezetés: honnan fogja tudni a program a ciklus végértékét?
Cél: Megszámlálós ciklus használata beolvasott végértékig
2.6. feladat: Számítsuk ki egy tetszőlegesen választott pozitív egész szám hatványait egy
választott pozitív egész kitevőig!
2.6. feladat megoldása
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Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
a: hatványalap, byte típusú.
b: a választott legmagasabbhatványkitevő, byte típusú.
2. Kimenő adatok:
i: a ciklus futóváltozója, mutatja, hogy hányadik hatványt képezzük, byte típusú.
h: az aktuális hatványérték, minden ciklusban kiíratjuk. A túlcsordulás elkerülése
érdekében longint típusú.
Folyamatábra:

Program:
program hatvany;
uses crt;
var a,b,i:byte;
h:longint;
procedure beolvas;
begin
writeln('Írd le, mely számnak keresed a hatványát! ');
readln(a);
writeln('Hányadik hatványig írjam ki? ');
writeln('Ne adj meg túl nagy számot, hogy ');
writeln(' az eredmény 10-nél kevesebb számjegyű legyen, ');
writeln(' különben a "túlcsordulás" miatt hamis eredményt
kaphatsz! ');
readln(b);
end;
procedure hatvany;
begin
h:=1;
for i:=1 to b do
begin
h:=h*a;
writeln(' Tehát az ',a,' alap ',i,'-edik hatványa: ',h);
end;
end;
begin
clrscr;
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beolvas;
writeln;
hatvany;
readln;
end.

Előkészítés: Egymásba ágyazott FOR ciklusok, maszkolás a megfelelő táblakép
miatt
Cél: Annak megmutatása, hogy egy, még a folyamatábra szintjén is
bonyolultnak látszó feladat milyen egyszerű tud lenni programozva.
2.7. feladat: Készítsünk mini függvénytáblát, melyben szerepelnek
függőlegesen a pozitív egész számok 2-től 20-ig, vízszintesen a szám,
négyzete és köbe. Ha már sikerült a tábla, akkor egészítsük ki a programot
úgy, hogy legyen fejléce!
2.7. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
i: futóváltozó, egyúttal számontartja, hogy 2 és 20 között melyik szám hatványait
képezzük, byte típusú.
2. Kimenő adatok:
itt nincs szükség változó bevezetésére, mert közvetlenül ki tudja írni a számolt értéket.
Folyamatábra: Program:
program tabla;
uses crt;
var i: byte;
begin
clrscr;
window(2,2,78,24);
writeln('
A szám
köbe');

négyzete

writeln('_____________________________________________');
writeln;
for i:=2 to 20 do
writeln(i:10,i*i:18,i*i*i:18);
readln;
end.

Előkészítés: A WHILE ciklus, az egydimenziós tömb használatának szabályai
Cél: Az elöl tesztelő ciklus megismerése, a vektorok kezelése
2.8. feladat: Töltsünk fel tömböt adott végjelig egész számokkal!
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2.8. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
a: tömb, 20 elemnek foglalunk helyet a memóriában, ezek integer típusúak.
2. Kimenő adatok:
Csak a tömb elemeit íratjuk kiellenőrzés képpen.
3. Belső változók:
i, j: futóváltozók, byte típusúak. Azért van kettőre szükség, hogy a beolvasás befejezése
után tárolhassuk a tömb hosszát az i-ben, a következő kiíratáskor másik futóváltozóra van
szükség. Folyamatábra:

Program:
program tombfelt;
uses crt;
var a:array[1..20] of integer;
i,j:byte;
procedure tombbe;
begin
writeln('Kérem az első számot! ');
readln(a[1]);
i:=1;
while (a[i]<>-9999) and (i<20) do
begin
i:=i+1;
write('Kérem a(z) ',i,'-edik elemet: ');
readln(a[i]);
end;
end;
procedure kiir;
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begin
writeln(' Most kiírom a tömb tartalmát:');
writeln;
if a[i]=-9999 then i:=i-1;
for j:=1 to i do
write(a[j]:8);
end;
begin
clrscr;
writeln('Most egy max. 20 elemű tömböt fogunk feltölteni
egészekkel.');
writeln('Amikor -9999 -et írsz a szám helyére, arra kilép. ');
tombbe;
writeln;
kiir;
readln;
end.

Előkészítés: A REPEAT és WHILE ciklusok
Cél: Az elöl és hátul tesztelő ciklus alkalmazásának különbsége
2.9.feladat: Számítsunk átlagot végjellel megadott, egész számokból álló sorozatra!
2.9. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
a: a beolvasott max. 25 elemű tömb részére 25 elemű tömböt foglalunk, ezek itt integer
típusú elemek.
2. Kimenő adatok:
atl: először összeg, majd az átlag céljára fenntartott változó, real típusú.
3. Belső változók:
i, j: a végjelig való beolvasás miatt kell két futóváltozó, byte típusúak.
Folyamatábra:
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Program:
program tombatl;
uses crt;
var a:array[1..25] of integer;
i,j:byte;
atl:real;
procedure beolv;
begin
writeln('Kérem az első egészet! ');
readln(a[1]);
i:=1;
while (a[i]<>-1) and (i<25) do
begin
inc(i);
writeln('Kérem a(z) ',i,' -edik elemet! ');
readln(a[i]);
end;
end;
procedure atlagol;
begin
atl:=0;
if a[i]=-1 then dec(i);
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j:=i;
repeat
atl:=atl+a[i];
dec(i);
until i=0;
atl:=atl/j;
end;
begin
clrscr;
writeln(' Most átlagot fogunk számítani egy tömb elemeire.');
writeln(' A tömb elemeit "-1" végjelig olvassuk be, ');
writeln(' max. 25 darab egész lehet.');
writeln;
beolv;
atlagol;
writeln('A tömb elemeinek átlaga: ',atl:10:2);
readln;
end.

Előkészítés:
Cél: Vektorelemek összegzése, a ciklusok gyakorlása
2.10. feladat: Egy tanév alatt összegyűlt zsebpénz kiszámítása a havi adatokból.

Előkészítés: Két vektor együttes kezelése
Cél: A vektorok és a FOR ciklus tudatos alkalmazása
2.11. feladat: Két, ugyanolyan elemszámú vektor összeadása egy harmadik
vektorba

Előkészítés: Két vektor "skaláris" szorzata
Cél: A vektorműveletek és a ciklusok gyakorlása
2.12. feladat: A vásárlás programja, avagy hogyan működik az egyszerű pénztárgép?
2.12. feladat megoldása

A vásárlás programja,
avagy az egyszerű pénztárgép úgy működik, hogy addig olvasgatja, hogy a
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következő áruféléből hányat vásároltál és mennyi az egységára, amíg azt nem
találja, hogy 0 darabot vettél valamiből. Majd a darabszámokat és az egységárakat
összeszorozza és összeadja. Végül kiírja, hogy mennyit kell fizetni. Készítsd el a
programját!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
db:darabszám tömb, real típusú elemekből. Maximum 10 árufélére számítunk.
ear:egységár tömb, real típusú elemekből.
2. Kimenő adatok:
fizet: real típusú változó.
3. Belső változók:
i, j: két, byte típusú futóváltozó a végjelig való beolvasás miatt.
Folyamatábra:

Program:
program vasarlas;
uses crt;
var db,ear :array[1..10] of real;
i,j:byte;
fizet:real;
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procedure beolvas;
begin
write('Kérem az első darabszámot: ');
readln(db[1]);
write(' egységára: ');
readln(ear[1]);
i:=1;
while (db[i]<>0) and (i<10) do
begin
inc(i);
write('Kérem a(z) ',i,' -edik darabszámot: ');
readln(db[i]);
if db[i]=0 then ear[i]:=0
else begin
write('
egységára: ');
readln(ear[i]);
end;
end;
end;
procedure szamol;
begin
if db[i]=0 then dec(i);
j:=i;
fizet:=0;
for i:=1 to j do
fizet:=fizet+db[i]*ear[i];
end;
begin
clrscr;
writeln('Pénztárgép program');
writeln('Legfeljebb 10 árufélére, darabnál "0" végjelig
működik.');
writeln('Ezen a pénztárgépen tizedes vessző helyett pontot
használunk.');
beolvas;
szamol;
writeln;
writeln(' A fizetendő összeg: ',fizet:10:2);
readln;
end.
Előkészítés:
Cél: Egyszerű szintaktikai hibák felderítése, azok tudatosítása érdekében
2.13. feladat: Kész, de sok szintaktikai hibát tartalmazó program kijavítása és
folyamatábrájának utólagos megrajzolása
2.13. feladat, a hibás program
Most kapsz kinyomtatott formában egy kicsi, de sok különböző hibát tartalmazó
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programot. Javítsd ki kék tollal, azután írd jól a számítógépbe és próbáld ki. Necsak
arra gondolj, hogy milyen szintaktikai hiba lehet benne, hanem logikai hiba is lehet. Írd
át a program elejét, hogy ott röviden megfogalmazva a program célja szerepeljen! Végül
készítsd el a folyamatábráját!
Feladatvizsgálat:
Ezt a diákoknak kell az adott program alapján felismerni.
Folyamatábra:
Program:
program sokhiba;
uses crt;
var jegy:array[1...10] of rael;
i:bite;
begin
crlscr;
writeln(' Ebben a programban rengeteg hiba van. Javítsd ki!')
writeln('Most kérek 10 darabot a matek osztályzataidból!');
writeln('Találd ki, hogy mit csinálok velük! Rajzold meg a
folyamatábráját!'),
for i=1 to 10 do
begin
write(' Kérem a(z) ',i., jegyet: ');
readln(jegy[i];
if jegy[i]<5 then jegy[i]:=jegy[i]+1;
else jegy[i]:=jegy[i];
end.
writeln('A jegyeid a következők lettek: ',jegy[i]);
end.

Előkészítés: A változó és a memóriarekesz kapcsolata
Cél: A változók tudatosabb kezelése
2.14. feladat: Cseréljük ki két változó tartalmát!

Előkészítés: Annak általános kifejezése, hogy milyen sorszámú elemeket kell kicserélni
egymással
Cél: Az értékcsere és a ciklus gyakorlása
2.15. feladat: Páros elemű vektor fordított sorrendbe rendezése.
2.15. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
a: 12 real típusú elemet tartalmazó tömb.
2. Kimenő adatok:
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Ugyanez a tömb, csak belül változott.
3. Belső változók:
i:futóváltozó, real típusú.
t: real típusú változó a cseréhez szükséges tárolásra.
Folyamatábra:

Program:
program paroscsere;
uses crt;
var a:array[1..12] of real;
i: byte;
t:real;
procedure beolv;
begin
for i:=1 to 12 do
readln(a[i]);
end;
procedure kiir;
begin
for i:=1 to 12 do
writeln(i:3,'.: ',a[i]:8:2);
end;
procedure hatcsere;
begin
for i:=1 to 6 do
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begin
t:=a[i];
a[i]:=a[13-i];
a[13-i]:=t;
end;
end;
begin
clrscr;
writeln('Kérek egy 12 elemű, valós számsorozatot!');
beolv;
writeln(' A most beolvasott sorozat: ');
kiir;
hatcsre;
writeln;
writeln('A fordított sorrendbe rendezett sorozat:');
kiir;
readln;
end.
Előkészítés:
Cél: Az értékcsere és a ciklus gyakorlása
2.16. feladat: Páratlan elemű vektor fordított sorrendbe rendezése

Előkészítés: A paritás megállapítása
Cél: A végjelig való beolvasás gyakorlása, a MOD és a DIV művelet megismerése
2.17. feladat: Tetszőleges elemszámú sorozat fordított sorrendje
2.17. feladat megoldása
Most nem tudjuk előre, hogy hány eleme lesz a számsorozatnak, melyet a vektorba
beolvastatunk. A végjel legyen -22222. Írj programot, mely fordított sorrendbe állítja ezeket a
számokat a vektoron belül!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
a: végjelig beolvasott tömb (vektor), real típusú elemekből.
2. Kimenő adatok:
Ugyanez a tömb, belül más sorrendben.
3. Belső változók:
n: a beolvasáskor megkapott darabszám, byte típusú.
m: a darabszám felének egész része, ennyi cserét kell majd végrahajtani, byte típusú.
i: futóváltozó, byte típusú.
b: a csere miatt szükséges átmeneti tár: byte típusú.
Folyamatábra:
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Program:
program fordsor;
uses crt;
var a:array[1..30] of real;
n,m,i:byte;
b:real;
procedure be;
begin
write(' Az 1. szám: ');
readln(a[1]);
i:=1;
while (a[i]<>-22222) and (i<30) do
begin
inc(i);
write(' A(z) ',i,' -edik szám: ');
readln(a[i]);
end;
end;
procedure ki;
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begin
for i:=1 to n do
writeln(i:3,'.: ',a[i]:8:2);
end;
procedure csere;
begin
for i:=1 to m do
begin
b:=a[i];
a[i]:=a[n+1-i];
a[n+1-i]:=b;
end;
end;
begin
clrscr;
writeln('Most kérem a sorozatot, legyen a végjel: "-22222" !');
be;
if a[i]=-22222 then dec(i);
n:=i;
m:=n div 2;
csere;
writeln;
writeln('A megfordított sorozat: ');
ki;
readln;
end.
Előkészítés: Az egyenkénti összehasonlítás módszere, az eredmény változó kezdőértékének
helyes
megválasztása
Cél: Egy logikailag könnyű, de típusfeladat megoldása
2.18. feladat: Egy sorozat legkisebb elemének megkeresése
2.18. feladat megoldása
Írj programot, mely megkeresi 10 beolvasott egész szám közül a legkisebbet!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
a: a beolvasott tömb, 10 darab integer típusú elemet tartalmaz.
2. Kimenő adatok:
legk:a program futása során az addig legkisebbnek talált számot tartalmazza, a program
végére a
ténylegesen legkisebbet. A bemenő adatok határozzák meg a típusát, tehát integer
típusú.
3. Belső változók:
i: futóváltozó, byte típusú.
Folyamatábra:
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Program:
program legkisebb;
uses crt;
var a:array[1..10] of integer;
legk:integer;
i:byte;
procedure beolv;
begin
for i:=1 to 10 do
begin
write('Kérem a(z) ',i,'. egészet: ');
readln(a[i]);
end;
end;
procedure legkis;
begin
legk:=a[1];
for i:=2 to 10 do
if a[i]<legk then legk:=a[i];
end;
begin
clrscr;
writeln('Most be szeretnék olvasni 10 egész számot.');
beolv;
legkis;
writeln;
writeln('A sorozat legkisebb eleme: ',legk);
readln;
end.
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Előkészítés:
Cél: Szélsőérték keresés gyakorlása
2.19. feladat: Egy sorozat legnagyobb értékének kiíratása
A feladat a 2.18. feladathoz nagyon hasonló.
Előkészítés: Többféle célú gyűjtőváltozók együttes alkalmazása
Cél: Az előző feladat továbbfejlesztése
2.20. feladat: Mekkora a legkisebb elem, és hányadik ő?
A feladat az előzőek kis kiegészítésével megoldható.
Előkészítés: A faktoriális-számítás ismertetése
Cél: Az indexváltozó felhasználásának gyakorlása, önálló munka.
2.21. feladat: Szorozzuk össze az összes pozitív egész számot egy megadott
számig

További gyakorló vagy ellenőrző feladatok:
2.21. Készíts táblázatot 1-től 20-ig a számok, négyzetük, köbük, negyedik hatványuk
legyen benne maszkolva!
2.22. Írassuk ki, a kettes szám 1-től 25-dik hatványait!
2.23. Bevásárlás: a pénztárgép mindent beolvas, aztán mi szúrópróba szerűen lekérdezzük,
hogy a k. árucikkből
hány darabot vettünk és az mennyibe került?
2.24. Bevásárláskor a pénztárgép mindent beolvas, majd táblázatszerűen kiíratjuk, hogy
hányadik árucikkből
mennyit vett és annak mennyi volt a beolvasott egységára?
2.25. Az előző feladat kiegészítése egy újabb oszloppal a táblázatban, amely az egyes
árufélékért fizetett összeget
tartalmazza!
2.26. Két vektor beírása egymás után egyetlen új vektorba
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PROGRAMOZÁS A MÁSODIK KORCSOPORTBAN
(gimnáziumi fakultációban 16-18 éves korban)

3. GRAFIKA
Elméleti bevezetés:
A programozás folyamata a gyakorlati életben, a hivatásos programozók munkája
Egy programozási feladat megoldásának lépései itt, gimnáziumi környezetben:
o A feladat vizsgálata
o Tervezés
o Kódolás
o Tesztelés
o Hibakeresés és javítás
A Tutbo Pascal programnyelv besorolása a hallomásból ismert programnyelvek közé
A jól megírt Turbo Pascal program szerkezeti jellemzői (az eljárások és függvények
szerepe)
A grafikai modul eljárásai
Azok a diákok, akik az utolsó gimnáziumi években a programozást választják fakultációs
vagy szakköri témájuknak, már rendelkeznek egy kevés alapismerettel, de a tudásszintet
tekintve rendkívül nagy szórással. Van, aki az alapfokú programozás óta csak a vonzalmát
tartotta meg, a programozás logikájára kicsit emlékszik, de a szintaktikai szabályokra
egyáltalán nem, mások viszont hobbyként azóta is programoztak és fejlődtek ismereteik.
Ezért helyesnek tartom, ha egy semleges, ugyanakkor a legtöbb embert komolyan érdeklő
témával kezdünk, ez pedig a rajzolás. Néhány alakzat, szín, minta használata könnyedén
megtanulható, és az önálló embléma megalkotása mindig nagy érdeklődésre tarthat számot.
Előkészítés: A GRAPH unit használata, téglalapok eljárásai. beállítási lehetőségek
Cél: Az eljárások játékos, látványos módon történő bevezetése
3.1. feladat: Rajzoljunk téglalapokat egy képernyő négy negyedébe úgy, hogy azok mind
más-más típusúak legyenek
3.1. feladat megoldása

Rajzolj téglalapokat a képernyő négy negyedébe úgy, hogy azok mind másmás típusúak legyenek!

Feladatvizsgálat:
1. Belső változók:
meghajto és uzemmod:a grafikus képernyőhasználathoz szükséges alapbeállítás változói.
xkozep: a képernyő vízstintes közepe.
ykozep: a képernyő függőleges közepe.
Folyamatábra:
Program:
program teglalap;
uses graph;
var meghajto, uzemmod, xkozep, ykozep: integer;
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begin
meghajto:=detect;
initgraph(meghajto,uzemmod,'');
cleardevice;
xkozep:=getmaxx div 2;
ykozep:=getmaxy div 2;
setbkcolor(7);
setcolor(4);
setfillstyle(3,1);
setlinestyle(0,0,3);
rectangle(5,3,xkozep-5,ykozep-10);
rectangle(10,10,xkozep-10,ykozep-20);
bar(30,20,xkozep-30,ykozep-30);
setlinestyle(1,0,3);
setcolor(15);
line(30,ykozep,xkozep-15,ykozep);
setcolor(2);
setfillstyle(9,4);
bar(50,ykozep+30,xkozep-50,getmaxy-30);
setlinestyle(2,0,3);
setcolor(15);
rectangle(100,ykozep+60,xkozep-100,getmaxy-60);
setfillstyle(1,1);
bar(xkozep+50,20,getmaxx-50,ykozep-40);
setfillstyle(1,15);
bar(xkozep+100,50,getmaxx-100,ykozep-80);
setcolor(1);
line(xkozep+15,ykozep,getmaxx-30,ykozep);
setcolor(14);
setlinestyle(0,0,3);
line(xkozep+30,ykozep+30,getmaxx-30,ykozep+30);
line(getmaxx-30,ykozep+30,getmaxx-30,getmaxy-30);
line(xkozep+60,getmaxy-30,getmaxx-30,getmaxy-30);
line(xkozep+60,ykozep+60,xkozep+60,getmaxy-30);
setcolor(15);
line(xkozep+60,ykozep+60,getmaxx-60,ykozep+60);
line(getmaxx-60,ykozep+60,getmaxx-60,getmaxy-90);
line(xkozep+90,getmaxy-90,getmaxx-90,getmaxy-90);
setcolor(1);
line(xkozep+90,ykozep+90,getmaxx-90,ykozep+90);
readln;
closegraph;
end.
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Előkészítés: Az egyenes szakasz és a kör eljárása
Cél: Hozzászokás a képernyő méretéhez és ennek arányosan kisebb részeihez
és az eljárások használatához
3.2. feladat: Kör, egyenes- vagy törött szakasz és téglalap kombinációjával
rajzoljunk ember- vagy állatfigurát

Előkészítés: Az ellipszis eljárása, beállítások
Cél: A tanult alakzatok gyakorlása
3.3. feladat: Rajzolj különböző ellipsziseket!

Előkészítés: Mit állíthatunk be egy szövegíráshoz?
Cél: Látványos szövegírás
3.4. feladat: Írj grafikus szöveget minden lehetséges típussal több féle
méretben!

Előkészítés: A téglatest eljárása
Cél: A választási lehetőségek bővítése
3.5. feladat: Készíts 3 dimenziós képet!

Előkészítés:
Cél: A grafika összefoglalása
3.6. feladat: Készíts olyan programot, amely olyan képernyőt rajzol, mely majd
a következő
programjaid nyitóképe lehet!
3.6. feladat megoldása

Készíts magadnak emblémául szolgáló garfikus képet, mely majd a következő
programjaid nyitóképe lehet!

Feladatvizsgálat:
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A sajat nevű eljárás többféle grafikus alakzatból (egyenes szakasz, üres téglalap, töltött
téglalap, kör, ellipszis) állít össze egy képernyőnyit, a végén még a grafikus írásmódot is
megmutatja.
Folyamatábra:
Program:
program emblema;
uses crt, graph;
procedure sajat;
var a,b,xkozep,ykozep:integer;
begin
a:=detect;
initgraph(a,b,'');
cleardevice;
setbkcolor(1);
setcolor(15);
setlinestyle(dottedln,0,thickwidth);
rectangle(2,2,getmaxx-2,getmaxy-2);
rectangle(4,4,getmaxx-4,getmaxy-4);
setcolor(1);
rectangle(6,6,getmaxx-6,getmaxy-6);
xkozep:=getmaxx div 2;
ykozep:=getmaxy div 2;
setbkcolor(11);
setcolor(2);
setfillstyle(3,2);
setlinestyle(0,0,3);
fillellipse(90,100,45,80);
setcolor(6);
setfillstyle(9,2);
fillellipse(225,150,45,50);
setfillstyle(9,6);
bar(70,170,110,ykozep-4);
bar(205,200,245,ykozep-4);
setcolor(2);
setlinestyle(0,0,1);
line(115,ykozep-30,115,ykozep-4);
line(120,ykozep-30,120,ykozep-4);
line(125,ykozep-30,125,ykozep-4);
line(135,ykozep-30,135,ykozep-4);
line(140,ykozep-30,140,ykozep-4);
line(145,ykozep-30,145,ykozep-4);
line(165,ykozep-30,165,ykozep-4);
line(170,ykozep-30,170,ykozep-4);
line(175,ykozep-30,175,ykozep-4);
setlinestyle(0,0,3);
line(50,ykozep-2,xkozep-50,ykozep-2);
setlinestyle(1,0,3);
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setcolor(15);
line(30,ykozep,xkozep-15,ykozep);
setcolor(2);

setfillstyle(1,1);
bar(50,ykozep+40,xkozep-50,getmaxy-30);
setfillstyle(1,15);
bar(100,ykozep+70,xkozep-100,getmaxy-70);
setcolor(14);
setfillstyle(1,14);
fillellipse(getmaxx-100,100,50,50);
setlinestyle(0,0,3);
line(400,100,470,85);
line(400,130,470,105);
line(400,200,480,135);
line(480,200,500,165);
setcolor(1);
line(xkozep+15,ykozep,getmaxx-30,ykozep);
setcolor(14);
setlinestyle(0,0,3);
line(xkozep+30,ykozep+30,getmaxx-30,ykozep+30);
line(getmaxx-30,ykozep+30,getmaxx-30,getmaxy-30);
line(xkozep+60,getmaxy-30,getmaxx-30,getmaxy-30);
line(xkozep+60,ykozep+60,xkozep+60,getmaxy-30);
setcolor(15);
line(xkozep+60,ykozep+60,getmaxx-60,ykozep+60);
line(getmaxx-60,ykozep+60,getmaxx-60,getmaxy-90);
line(xkozep+90,getmaxy-90,getmaxx-90,getmaxy-90);
setcolor(1);
setfillstyle(1,1);
bar(xkozep+90,ykozep+80,getmaxx-80,getmaxy-90);
setfillstyle(1,15);
bar(xkozep+100,ykozep+90,getmaxx-90,getmaxy-100);
settextstyle(4,0,1);
moveto(xkozep+115,ykozep+100);
outtext('Kiss Aranka');
readln;
closegraph;
end;
begin
sajat;
end.
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4. ZENE
A képek mellett a hangok előállítása a másik érdekes terület, de itt már mindig akad egy-két
diák, akik számára ez nem élmény. Nagyon kevés utasítás megtanulásával és a
függvénytáblából elérhető frekvencia adatokkal gyorsan megalkothatók ezek a programok.
Legkésőbb ez az a pont, ahol meg kell tanítanunk a kivágás-másolás-beillesztés technikáját,
melyet majd a következőkben gyakran használnak.

Előkészítés: A hangképzés, a frekvenciák, az időtartam beállítása
Cél: Az aláfestő zene megvalósítása
4.1. feladat: A "Süss fel nap" dallamának ütemhelyes megszólaltatása
4.1. feladat megoldása
Feladatvizsgálat:
A program a közismert dalból egy versszak dallamát játsza. A frekvenciákat a középiskolai
függvénytáblában meg lehet találni, de ezeket egészre kell kerekíteni. Folyamatábra:
Program:
program sussfel;
uses crt;
procedure sussfelnap;
begin
sound(396); {g}
delay(1000);
sound(440); {a}
delay(1000);
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(1000);
sound(396); {g}
delay(1000);
sound(440); {a}
delay(1000);
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(1000);
sound(396); {g}
delay(500);
sound(440); {a}
delay(500);
sound(396); {g}
delay(500);
sound(352); {f}
delay(500);
sound(333); {e}
delay(500);
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sound(296); {d}
delay(500);
sound(333); {e}
delay(500);
sound(352); {f}
delay(500);
sound(333); {e}
delay(1000);
sound(296); {d}
delay(1000);
sound(262); {c}
delay(1000);
nosound;
end;
begin
sussfelnap;
readln;
end.

Előkészítés:
Cél: Ez lesz a következő saját programok grafikus bejelentkező képének zenei
kísérete
4.2. feladat: Zenei műveltségtől függően tetszőleges dallam előadása
4.2. feladat megoldása
Írj kis programot, mely lejátszik egy kedves dallamot!
Feladatvizsgálat:
A kidolgozott program a "De jó a madárnak, hogy magason száll!" dallamot játsza.
Folyamatábra:
Program:
program dejo;
uses crt;
procedure dejoamadarnak;
begin
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
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sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(440); {a}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(352); {f}
delay(2000);
nosound;
delay(250);
sound(296); {d}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(333); {e}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(352); {f}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(440); {a}
delay(2000);
nosound;
delay(250);
sound(593); {d'}
delay(2000);
nosound;
end;
begin
dejoamadarnak;
readln;
end.
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5. MODUL
Elméleti bevezetés:
Már az egyszerű Pascal programokat is részfeladatokra bontjuk, hogy az eljárásokból,
függvényekből álló program könnyebben áttekinthető legyen. Sokszor szükséges, hogy adott
műveleteket többször végrehajtsunk a program különböző helyein. Az utasításcsoportok
többszöri, felesleges ismétlését helyettesíti és a programot rövidebbé teszi az alprogram. Az
előző fejezetekben már találkoztunk szabványos függvénnyel és írtunk néhány eljárást.
Ezentúl szándékosan törekedjünk arra, hogy ahol érdemes, ott írjunk eljárásokat és
függvényeket. Látni fogjuk, hogy érdemes ezekből saját gyűjteményt is összeállítani és
úgynevezett modulban (unitban) tartva bármikor könnyedén használhatjuk őket.
Ismerkedjünk meg még néhány alapfogalommal az eljárásokkal és függvényekkel
kapcsolatban:
Lokális és globális változók
Az eljárások és függvények meghívása, értékátadás (formális és aktuális paraméterek)
Az eljárások és függvények paramétereinek deklarálása (értékparaméter (bemenő) és
változóparaméter (kijövő vagy be- és kijövő)).
Előkészítés: A MODUL (unit) készítésének haszna, szabályai
Cél: A grafikus nyitókép könnyű kezelése
5.1. feladat: Készíts saját modult , melyben egyszerű képernyő-előkészítés legyen!
5.1. feladat megoldása
Készíts saját modult, mellyel egyszerű képernyő-előkészítéssel segíted a jövőben készülő
programjaid bejelentkezését!
Feladatvizsgálat:
Az elkészült mintaprogram lehetővé teszi, hogy tetszőleges méretű és színű keretet
használjunk, majd azon belül egy tetszőleges méretű és színű téglalapot töröljünk valamilyen
háttérnek szánt színnel.
Folyamatábra:
Program:
unit arankaun;
interface
var keretszin, torolszin:byte;
procedure
keret(x1,y1,x2,y2,kszin:byte);
procedure
torol(x1,y1,x2,y2,szin:byte);
implementation
uses crt;
procedure
torol(x1,y1,x2,y2,szin:byte);
begin
window(x1,y1,x2,y2);

Az ebből a programból készült unit-ot
alkalmazó program pedig:
program proba;
uses crt,arankaun;
var i,j,k:byte;
begin
clrscr;
keret(1,1,79,24,15);
torol(3,5,77,20,0);
window(3,5,77,20);
textcolor(15);
writeln;
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textbackground(szin);
clrscr;
window(1,1,80,25);
end;

writeln(' Üdvözöllek, dicső lovag! ');
readln;
end.

procedure
keret(x1,y1,x2,y2,kszin:byte);
var i:byte;
begin
textcolor(kszin);
gotoxy(x1,y1);
write(#201);
for i:=x1+1 to x2-1 do
write(#205);
writeln(#187);
for i:=1 to ((y2-1)-y1) do
begin
gotoxy(x1,y1+i); write(#186);
gotoxy(x2,y1+i); write(#186);
end;
gotoxy(x1,y2); write(#200);
for i:=x1+1 to (x2-1) do
write(#205);
write(#188);
end;
begin
keretszin:=15;
torolszin:=1;
textbackground(torolszin);
clrscr;
textcolor(keretszin);
end.

Előkészítés:
Cél: A programfejlesztés gyakorlása és a programozási kedv megerősítése!
5.2. feladat: Egészítsd ki a modulodat a grafikánál készült emblémáddal és
hangeffektusok választási lehetőségével
5.2. feladat megoldása
Készíts modult (unit-ot), mellyel a saját programjaid indulhatnak majd!
Ez tartalmazzon szép, bejelentkező képernyőgrafikát és hangeffektusokat is!
Feladatvizsgálat:
A kigolgozott program tartalmazza a már elkészült saját képeljárást és a "De jó a madárnak,
hogy szabadon száll" dallamát.
Folyamatábra:
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Program:
program unita;
interface
procedure dejoamadarnak;
procedure sajatkep;
implementation
uses crt, graph;
procedure dejoamadarnak;
begin
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(440); {a}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(352); {f}
delay(2000);
nosound;
delay(250);
sound(296); {d}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(333); {e}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(352); {f}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(396); {g}
delay(1000);
nosound;
delay(250);
sound(440); {a}
delay(2000);
nosound;
delay(250);
sound(593); {d'}
delay(2000);
nosound;
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end;

procedure sajatkep;
var a,b,xkozep,ykozep:integer;
begin
a:=detect;
initgraph(a,b,'');
cleardevice;
setbkcolor(1);
setcolor(15);
setlinestyle(dottedln,0,thickwidth);
rectangle(2,2,getmaxx-2,getmaxy-2);
rectangle(4,4,getmaxx-4,getmaxy-4);
setcolor(1);
rectangle(6,6,getmaxx-6,getmaxy-6);
xkozep:=getmaxx div 2;
ykozep:=getmaxy div 2;
setbkcolor(11);
setcolor(2);
setfillstyle(3,2);
setlinestyle(0,0,3);
fillellipse(90,100,45,80);
setcolor(6);
setfillstyle(9,2);
fillellipse(225,150,45,50);
setfillstyle(9,6);
bar(70,170,110,ykozep-4);
bar(205,200,245,ykozep-4);
setcolor(2);
setlinestyle(0,0,1);
line(115,ykozep-30,115,ykozep-4);
line(120,ykozep-30,120,ykozep-4);
line(125,ykozep-30,125,ykozep-4);
line(135,ykozep-30,135,ykozep-4);
line(140,ykozep-30,140,ykozep-4);
line(145,ykozep-30,145,ykozep-4);
line(165,ykozep-30,165,ykozep-4);
line(170,ykozep-30,170,ykozep-4);
line(175,ykozep-30,175,ykozep-4);
setlinestyle(0,0,3);
line(50,ykozep-2,xkozep-50,ykozep-2);
setlinestyle(1,0,3);
setcolor(15);
line(30,ykozep,xkozep-15,ykozep);
setcolor(2);
setfillstyle(1,1);
bar(50,ykozep+40,xkozep-50,getmaxy-30);
setfillstyle(1,15);
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bar(100,ykozep+70,xkozep-100,getmaxy-70);
moveto(115,ykozep+110);
outtext('ENTER-rel');
moveto(95,ykozep+130);
outtext(' továbbléphetsz.');
setcolor(14);
setfillstyle(1,14);
fillellipse(getmaxx-100,100,50,50);
setlinestyle(0,0,3);
line(400,100,470,85);
line(400,130,470,105);
line(400,200,480,135);
line(480,200,500,165);
setcolor(1);
line(xkozep+15,ykozep,getmaxx-30,ykozep);
setcolor(14);
setlinestyle(0,0,3);
line(xkozep+30,ykozep+30,getmaxx-30,ykozep+30);
line(getmaxx-30,ykozep+30,getmaxx-30,getmaxy-30);
line(xkozep+60,getmaxy-30,getmaxx-30,getmaxy-30);
line(xkozep+60,ykozep+60,xkozep+60,getmaxy-30);
setcolor(15);
line(xkozep+60,ykozep+60,getmaxx-60,ykozep+60);
line(getmaxx-60,ykozep+60,getmaxx-60,getmaxy-90);
line(xkozep+90,getmaxy-90,getmaxx-90,getmaxy-90);
setcolor(1);
setfillstyle(1,1);
bar(xkozep+90,ykozep+80,getmaxx-80,getmaxy-90);
setfillstyle(1,15);
bar(xkozep+100,ykozep+90,getmaxx-90,getmaxy-100);
settextstyle(4,0,1);
moveto(xkozep+115,ykozep+100);
outtext('Kiss Aranka');
readln;
closegraph;
end;
begin
sajatkep;
window(9,4,71,21);
textbackground(15);
clrscr;
window(10,5,70,20);
textbackground(1);
clrscr;
dejoamadarnak;
readln;
end.

39

6. AZ ELMÉLETI ISMERETEK ISMÉTLÉSE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE
A fakultációs vagy szakköri csoport az előző fejezetekkel oda ért, hogy érdekes egyéni
grafikával és zenével kezdi saját programjait. Ezeket most még egy ideig modulból hívva
kedvükre használják, majd amikor már készséggé vált ennek használata, akkor a
programozási tételekből fognak modult készíteni és hasznukra fordítani. Közben azonban a
már megkopott, elfelejtett alapismereteket rendszereznünk kell. Ezt a célt szolgálja ez a
fejezet, melyben módszeresen végigvesszük az adattípusokat, az utasításokat, a beépített
függvények nagy részét.
Előkészítés: Karakter-függvények
Cél: A karakter típusú változók kezelése
6.1. feladat: Írj programot, mely a billentyűzetről beolvas egy karaktert, majd
ezt elemzi: kiírja ASCII kódját, az ASCII táblában az előző és a következő
karaktert és azt, hogy a beolvasott nagybetű-e vagy sem!

Előkészítés: Elágazás-szerkezetek megoldási lehetőségei
Cél: Az egyszerű elágazások biztonságos kezelése
6.2. feladat: Írj programot, mely beolvassa egy ember fizetését, majd az előre
meghatározott határok alapján eldönti és kiírja, hogy ez alacsony, átlagos
vagy magas!

Előkészítés: A többszörös elágazás CASE utasításának szintaktikája
Cél: A többszörös elágazás kezelése
6.3. feladat: Írj programot, mely beolvas egy tetszőleges karaktert, majd kiírja,
hogy ez nagybetű,
kisbetű, szám, speciális karakter vagy egyéb!

Előkészítés: Sorozat beolvasása végjelig, hexadecimális konstans használata
Cél: A beolvasási ismeretek bővítése, bevitel közbeni vizsgálat
6.4. feladat: Írj programot, mely pozitív egész számokat olvas be monoton
növekvő sorban, adott hexadecimális végjelig (pl: $FFFF-ig). Amikor a
beolvasás megszakad, írja ki, hogy melyik ok miatt szakadt meg: az utolsó
szám kisebb volt az előzőnél vagy végjel volt?

Előkészítés: A képernyőn való pozícionálás; a szöveg típusú változóból egész számmá
alakítás eljárása; a "bolond-biztos" program fogalma
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Cél: Eljárások egymás utáni alkalmazása
6.5. feladat: Írj a tévedést ellenőrző beolvasással programot, mely hibás bevitel esetén
figyelmeztet és újra kéri az egész számot, majd megvizsgálja, hogy adott intervallumba
esik-e, páros-e, 7-tel osztható-e, 5-re végződik-e?
6.5. feladat megoldása
Írj a tévedést ellenőrző beolvasással programot, mely hibás bevitel esetén figyelmeztet és
újra kéri az egész számot, majd megvizsgálja, hogy a szám az adott intervallumba esike, páros-e, 7-tel osztható-e, 5-re végződik-e!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
also=25 és felso=125 konstansok.
s:szöveg, azaz string típusú változó, melybe beolvasáskor, ha nem tévedünk, akkor szám
kerül, de ha mégis hibáztunk, nem áll le hibával a program, hanem újra kéri az adatot.
2. Kimenő adatok:
A szám vizsgálatának eredményei szövegesek, nincs számukra változó.
3. Belső változó:
k: az s stringből nyert integer típusú szám.
Folyamatábra:
Program:
program ellenoriz;
uses crt;
const also=25;
felso=125;
var s:string; k:integer;
function vizsg(sz:string; var x:integer):boolean;
var ix:integer;
begin
vizsg:=false;
{$R+}
val(sz,x,ix);
if ix=0 then vizsg:=true;
end;
begin
clrscr;
writeln('Ezzel a programmal megvizsgálom, hogy számot
adtál-e meg,');
writeln(' -32 ezer és +32 ezer közé eső egész-e, 7-tel oszthatóe,');
writeln(' és 5-re végződik-e. ');
writeln('Kérem a vizsgálni kívánt számot,');
writeln('Ellenőrizni fogom, hogy szám-e és egész-e.');
repeat
writeln('Mi legyen a szám?');
readln(s);
until vizsg(s,k);
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writeln('A szám megfelelt.');
writeln;
if (k>also) and (k<felso) then
writeln('Ez a szám beleesik a (25;125) intervallumba, ')
else
writeln('Ez a szám nem esik bele a (25;125) intervallumba,
');
if k mod 7 =0 then writeln(' osztható 7-tel,')
else writeln(' nem osztható 7-tel,');
if k mod 10 =5 then writeln(' 5-re végződik. ')
else writeln(' nem végződik 5-re.');
writeln;
writeln(' A vizsgálatot befejeztem.');
readln;
end.
Előkészítés:
Cél: A FOR ciklus ismétlése
6.6. feladat: Írasd ki táblázatszerűen az ASCII kódtáblát a képernyő 10. és a 70.
pozíciói között, az 5. sor után kezdve! Majd két üres sor után visszafelé
ugyanígy!

Előkészítés: A vezérlőkarakterek és más billentyűk kódjai
Cél: Megismerkedés a kettős kóddal rendelkező billentyűkkel
6.7. feladat: Írj programot, mely segítségével táblázatszerűen, két oszlopban
kiíratod az egymás után lenyomott tetszőleges billentyűk egy - illetve kettő
kódját.

Előkészítés: Véletlen számok előállítása
Cél: A véletlen számok előállításának gyakorlása
6.8. feladat: Írj programot Te és a számítógép kockadobálásos sorozatjátékára! Te beírod a
dobott számot, a gép véletlen számot "dob" 1-től 6-ig. Minden sorozat elején meg kell adnod,
hogy hány dobásotok lesz. Az első sorozatban legyen lehetőség előny megadására. (Ha ez
pozitív, Neked van előnyöd, ha negatív, akkor a gépnek, értelemszerűen, ha nulla, akkor
nincs előny.) A többi sorozatra öröklődik az addigi eredmény. A végén a program írja ki,
hogy ki győzött!
6.8. feladat megoldása
Írj programot, melynek segítségével kockadobálásos játékot játszhatsz a számítógéppel!
Feladatvizsgálat:
A program úgy működik, hogy kockadobás sorozatokat játrzhatsz a géppel: Te a
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dobókockáddal dobott értéket írod be, a gép pedig véletlenszám generátorral állítja elő a maga
"dobását". Minden sorozat elején meg kell adni, hogy hány dobásotok lesz. Az első
sorozatban előnyt is megadhatsz, ha ez pozitív, Tied az előny, ha negatív, a gépé, 0-nál
értelemszerűen nincs előny. A többi sorozatra öröklődik az addigi eredmény. Ha már nem
kérsz több sorozatot, kiírja, hogy ki győzött.
1. Bemenő adatok:
hanyszor:byte típusú, előre meghatározzuk, hogy egy sorozaton belül hányat dobunk.
elony:integer, ennyi előnyöd van a géppel szemben az első sorozat elején.
megegy: char típusú, 'i' vagy 'n' értékű aszerint, hogy szeretnél-e mégegy sorozatot játszani.
te: maximum 100 byte típusú elemet tartalmazó tömb, melybe a dobásaid értékeit olvassa a
program.
2. Kimenő adatok:
A dobás eljárás az elony értékét adja vissza, az egész program végén pedig csak az elony
változó előjelétől függ az értékelés.
3. Belső változók:
j:futóváltozó, byte típusú.
gep:ugyancsak maximum 100 byte típusú elemet tartalmazó tömb, melybe a gép
véletlenszám generátorának "dobásai" kerülnek.
Folyamatábra:
Program:
program te_gep;
uses crt;
type tomb= array[1..100] of byte;
var i:byte;
hanyszor:byte;
elony:integer;
megegy:char;
procedure dobas(var n:byte; var dif:integer);
var j:byte;
te,gep:tomb;
begin
{Ez az eljárás n db kockadobást enged Neked és
véletlenszámmal
a gépnek. Az összes dobás különbségét adja: Tied - a gépé.
Minden hívásakor meg kell adni, hogy hány dobásból álljon
ez a sorozat
és, hogy jelenleg hány pont a Te előnyöd a géphez képest.
Ellenőrzés céljából egy játékrészen belül tároljuk, és a végén
kiíratjuk mindkét versenyző dobott pontjait. }
for i:=1 to n do
begin
write('Kérem a(z) ',i,'. dobásod eredményét: ');
readln(te[i]);
gep[i]:=random(6)+1;
writeln('A gép most ennyit dobott: ',gep[i]);
dif:=dif+te[i]-gep[i];
end;
writeln;
writeln('A dobások listája: ');
writeln(' A Te pontjaid:');
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for i:=1 to n do write(te[i]:3);
writeln;
writeln(' A gép pontjai:');
for i:=1 to n do write(gep[i]:3);
writeln;
end;
begin
clrscr;
randomize;
writeln(' Kedves Játszótársam!');
writeln(' Most kihívlak egy kockadobálásra!');
write(' Hány dobásból álljon ez a sorozat? ');
readln(hanyszor);
write(' Mennyi az előnyöd? ');
readln(elony);
writeln(' Te dobsz! ');
dobas(hanyszor,elony);
write(' Szeretnél-e még egy sorozatot játszani? (i/n) ');
readln(megegy);
if megegy='i' then
begin
repeat
write(' Hány dobásból álljon ez a sorozat? ');
readln(hanyszor);
writeln(' Te dobsz! ');
dobas(hanyszor,elony);
write(' Szeretnél-e még egy sorozatot játszani? (i/n) ');
readln(megegy);
until megegy='n';
writeln;
end;
writeln(' Vége a játéknak.');
case elony of
1..maxint :writeln(' Gratulálok, végül Te győztél! ');
0 :writeln(' Gratulálok, képzeld, döntetlen lett! ');
-maxint..-1:writeln(' Sajnálom, de a gép győzött! ');
end;
readln;
end.

Előkészítés: Halmazok megadása, kezelése
Cél: A halmazok kezelésének gyakorlása
6.9. feladat: Készíts programot, mellyel átírhatsz egy max. 100 bármilyen karakterből álló
szöveget úgy, hogy a betűk helyén csupa nagybetű álljon, a többi karakter maradjon a régi!
6.9. feladat megoldása
Halmaz típusú változók felhasználásával írass át egy max. 100, mindenféle karakterből
álló szöveget úgy, hogy a betűk helyén csupa nagybetű álljon, a többi karakter maradjon
a régi! Menet közben gyűjtsd ki a megváltoztatott betűket.
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Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
st: maximum 100 karakterből álló string.
2. Kimenő adatok:
st karakterei, a kisbetűk helyén nagy betűvel,
betűhalmaz: a szöveg kisbetűinek megfelelő nagybetűk halmaza.
3. Belső változók:
i: futóváltozó, byte típusú,
ch: a kiíratáshoz szükséges segédváltozó.
4. A program logikája:
A program egyenként végigvizsgálja a string karaktereit az elsőtől a szöveghosszig.
Ahol kis angol vagy magyar betűt talál, annak veszi nagybetűs megfelelőjét, azt írja ki,
és ugyanakkor hozzáadja az addigi betűhalmazhoz is. A végén a betűhalmaz elemeit
ABC sorban kiírja.
Folyamatábra:
Program:
program halmaz;
uses crt;
type nagybetu='A'..'Z';
var betuhalmaz:set of nagybetu;
st:string[100];
ch:char;
i:byte;
begin
clrscr;
writeln('Kérem a vizsgálni kívánt szöveget max 100
karakterrel!');
readln(st);
betuhalmaz:=[];
for i:=1 to length(st) do
if (ord (st[i]) in [97..122]) or (ord(st[i]) in [65..90]) then
begin
write(upcase(st[i]));
betuhalmaz:=betuhalmaz + [upcase(st[i])];
end else write(st[i]);
writeln;
writeln;
writeln('A szövegben található betűk csupa nagybetűvel írva: ');
for ch:='A' to 'Z' do
if ch in betuhalmaz then write(ch:3);
readln;
end.
Előkészítés: A szövegfüggvények összegyűjtése
Cél: Az eddig még nem ismert szövegfüggvények megismerése és gyakorlása
6.10. feladat: Írj programot, mely egy adott végjelig beolvasott karakterláncból
kers, kiír, töröl, másol, cserél, stb.
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7. A PROGRAMOZÁSI ISMERETEK FELELEVENÍTÉSE ÉS
RENDSZEREZÉSE AZ ÚGYNEVEZETT PROGRAMOZÁSI TÉTELEK
SEGÍTSÉGÉVEL
A programozási ismeretek rendszerezésének következő szintje a gyakran használt, tipikus
eljárásoknak úgynevezett programozási tételekbe gyűjtése. Azok a feladatok, amelyek további
gyakorló feladatokként csatlakoznak egy-egy tételhez, segítik annak a típusnak felismerését.
A programozási feladatoknak egyetlen modulba gyűjtése nem feltétlenül ezekkel az
alapfeladatokkal, de mindenképpen érdemes. Egyúttal ésszerű alkalom modul készítésére,
ennek ismétlésére is.
Előkészítés: 1. A sorozatszámítás tétele
Közös jellemző: Egy sorozathoz hozzárendeljük az elemein végzett valamilyen
művelet eredményét. Például N szám összege, N betű összeírása, N db halmaz uniója.
A feladat felbontható értékpárokon végzett műveletek sorozatára.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.1. feladat: Egy osztály tanulóinak egyéni átlageredményei ismeretében adjuk meg az
osztály átlagát!
7.1. feladat megoldása eljárással

(A sorozatszámítás tétele)
Egy osztály tanulóinak egyéni átlageredményei ismeretében adjuk meg az osztály
átlagát!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: az osztály tanulóinak száma, byte típusú.
va: a tanulók átlageredményeit tartalmazó tömb, max.25 elemet tartalmazó valós tömb.
2. Kimenő adatok:
atlag: az osztály átlaga, valós szám.
3. Matematikai eszköz: számtani közép.
4. Belső változók:
i: futóváltozó, byte típusú.
5. A program logikája: az atlag nevű változót az összegzés előtt nullázzuk, ciklusonként
egy-egy tömbelemet hozzáadunk, majd ugyanezt a változót elosztjuk n-nel és már az átlagot
tartalmazza.
Folyamatábra:
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Program:
procedure sorozat_1(n:byte; va:valossor; var atlag:real);
var i:byte;
begin
{Van n db valós számunk egy "va" nevű tömbben,
kiszámítjuk ezek átlagát.}
atlag:=0;
for i:=1 to n do atlag:=atlag+va[i];
atlag:=atlag/n;
end;
További gyakorló feladatok:
7.1.1. Egy M elemű betűsorozat betűit fűzzük össze egyetlen szöveg típusú
változóba!
7.1.2. A Fertő tavon és partvidékén K db madarász végzett felmérést. Mindegyik
megadta, hogy milyen madarakat látott. Készítsünk olyan listát, mely minden
madarász listáját egyesíti!
7.1.3. Adjuk meg az első N természetes szám összegét!
Előkészítés: 2. Az eldöntés tétele
Közös jellemző: A bemenetként megadott sorozathoz egy logikai értéket kell
rendelni. A vizsgált sorozat elemeiről feltételezzük: mindegyikről eldönthető, hogy
rendelkezik egy bizonyos tulajdonsággal vagy nem.
Ezek a feladatok 2 csoportba sorolhatók aszerint, hogy azt kell eldönteni, hogy
- a sorozatban létezik-e egy bizonyos tulajdonságú elem, vagy
- mindegyik elem rendelkezik-e ezzel a tulajdonsággal.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.2. feladat: Döntsük el egy tanuló év végi jegyei alapján, hogy kitűnő tanuló-e!
7.2. feladat megoldása eljárással
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(Az eldöntés tétele)
Döntsük el egy tanuló év végi jegyei alapján, hogy kitűnő tanuló-e!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: a tanuló év végi jegyeinek száma, byte típusú.
jegy: a tanuló tantárgyi jegyeit tartalmazó tömb, itt az általánosítás kedvéért integer típusú,
de ennél a feladatnál elegendő a byte típus.
2. Kimenő adatok:
ertekel: igen esetén kitűnő, nem esetén nem kitűnő a tanuló, logikai változó.
3. Matematikai eszközök: logikai és művelet.
4. Belső változók:
i: futóváltozó.
5. A program logikája: az ertekel változót a feladat elején a kedvezőtlen értékre állítjuk, az i
értéke 1-től addig nő, amíg az i nem nagyobb n-nél és a jegy nevű tömb i-edik eleme 5. Ha ez
az elöltesztelő ciklus úgy ért véget, hogy a futóváltozó értéke nagyobb lett n-nél, akkor
minden jegy 5-ös volt, tahát az ertekel változó igaz értéket kap.
Folyamatábra:

Program:
procedure eldont_2(n:byte; jegy:tomb; var ertekel:boolean);
var i:byte;
begin
{Egy tanuló évvégi jegyei alapján eldöntjük, hogy kitűnő-e.}
ertekel:=false; {Kezdőértékként a kedvezőtlent állítjuk be.}
i:=1;
while (i<=n) and (jegy[i]=5) do inc(i);
if i>n then ertekel:=true;
end;

48

További gyakorló feladatok
7.2.1. Döntsük el egy számról, hogy prímszám-e!
7.2.1. feladat megoldása
Írj programot, mellyel eldöntheted egy számról. hogy prímszám-e!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
szo: max. 7 karakter hosszúságú string az ellenőrzéssel beolvasandó szám fogadására.
2. Kimenő adatok:
szöveges értékelés arról, hogy prím-e.
3. Belső változók:
sz: integer típusú pozitív egész szám,
i: futóváltozó, integer típusú,
xx: longint típusú, mert a szám négyzetgyökének nulla felé kerekített értékét
tartalmazza, és az ezt előállító "trunc" függvény longint típusú eredményt ad.
pri: boolean, azaz logikai típusú segédváltozó.
4. A program logikája:
Igazra állítjuk a primvizsgáló függvény értékét, aztán amikor megtaláljuk az első valódi
osztót, akkor ezt átállítjuk hamisra. Az oszthatóságot pedig úgy vizsgáljuk, hogy 2-től
egyesével növeljük az osztót a szám négyzetgyökének lefelé kerekített értékéig. Ezzel
megnézzük az egészosztás maradékát, ha az nulla, akkor osztót találtunk. Ha van a számnak
valós osztója, akkor addig meg kellett találni.
Folyamatábra:
Program:
program primszam;
{Ez a program egy, a beolvasáskor ellenőrzött, integer típusú
számról
eldönti, hogy prím-e.}
uses crt;
var sz:integer;
szo:string[7];
function vizsg(szox:string; var szx:integer):boolean;
var ix:integer;
begin
vizsg:=false;
val(szox,szx,ix);
if ix=0 then
if (szx>=1) and (szx<=maxint) then vizsg:=true;
end;
function prim(szx:integer):boolean;
var i:integer;
xx:longint;
pri:boolean;
begin
pri:=true;
xx:=trunc(sqrt(szx));
i:=2;
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while (i<=xx) and pri do
begin
if szx mod i =0 then pri:=false;
inc(i);
end;
prim:=pri;
end;
begin
clrscr;
repeat
writeln('Mely számról döntsem el, hogy prím-e?
',#13#10,'Kérem a számot!');
readln(szo);
until vizsg(szo,sz);
if prim(sz) then writeln('A(z) ',szo,' szám prím.')
else writeln('Ez a szám nem prím.');
repeat
until keypressed;
end.
7.2.2. Döntsük el egy szóról a hét napjainak sorozata alapján, hogy nap neve-e!
7.2.3. Szeptemberben minden nap megmértük a déli hőmérsékletet. Döntsük el,
hogy monoton fogyó-e!
Előkészítés: 3. A kiválasztás tétele
Közös jellemző: Meg kell határozni a sorozat egyik, az adott tulajdonsággal
rendelkező elemét. Biztosan van ilyen a sorozatban. A feladat szövegétől függően
értékével vagy sorszámával vagy mindkettővel megadhatjuk.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.3. feladat: Adjuk meg egy pozitív egész számokból álló tömb első, 9-cel osztható elemét,
ha tudjuk, hogy ilyen biztosan van!
7.3. feladat megoldása eljárással

(A kiválasztás tétele)
Adjuk meg egy egész számokból álló tömb első, 9-cel osztható elemét, ha tudjuk, hogy ilyen
biztosan van!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: ennyi számból áll a tömb, byte típusú.
szamok: az egész számokat tartalmazó tömb, elemei integer típusúak.
2. Kimenő adatok:
sorszam: az első, 9-cel osztható szám indexe a tömbben.
3. Matematikai eszközök: az egészosztás maradékképzése
4. Belső változók:
i: futóváltozó.
5. A program logikája: sorban, a tömb minden elemére képezzük a 9-cel való osztás
maradékát mindaddig, amíg ez
nagyobb 0-nál. Az első olyan elem, amelyre ez a feltétel
50

nem teljesül, a feladat megoldása. Indexe a sorszám. Ilyen elem biztosan van, ezért nem
foglalkozunk azzal, hogy nincs.
Folyamatábra:

Program:
procedure kivalaszt_3(n:byte; szamok:tomb; var sorszam:byte);
var i:byte;
begin
{Megadjuk egy egész számokból álló tömb első, 9-cel
osztható elemét.
Tudjuk, hogy ilyen biztosan van.}
i:=1;
while (szamok[i] mod 9 >0) do inc(i);
sorszam:=i;
end;

További gyakorló feladatok:
7.3.1. Adjuk meg egy 5-nél nagyobb természetes szám 1-től különböző, pozitív
osztóját!
7.3.2. Ismerjük egy hónap nevét. A hónapnevek sorozata alapján mondjuk meg a
sorszámát!
7.3.3. Az október havi névnapok sorozata alapján mondjuk meg, hogy Lukácsnak
hányadikán van a névnapja!
7.3.4. Egy tömbben fontos, magyar, történelmi évszámok szerepelnek. Hányadik
ezek közül az Aranybulla kiadásának évszáma? Írj programot történelmi évszámok
keresésére!
Előkészítés: 4/a. A lineáris keresés tétele
Közös jellemző: Egy adott tulajdonságú elemet keresünk. Meg kell adni, hogy
hányadik. Ha pedig nincs ilyen, akkor ezt kell kiírni.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.4/a. feladat: Adjuk meg egy valós számsornak egy -5-nél kisebb elemét, ha van ilyen.
7.4/a feladat megoldása eljárással
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(A lineáris keresés tétele)
Add meg egy valós számsorozatnak egy, -5-nél kisebb elemét, ha van ilyen!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: a számsorozat elemeinek száma, byte típusú.
va: a valós számsorozat, elemei real típusúak.
2. Kimenő adatok:
van_e: logikai változó, megmutatja, hogy a keresés eredményes volt-e.
ssz: ha a program talált megfelelő elemet, annak a sorszáma, byte típusú.
3. Matematikai eszközök: logikai és művelet.
4. Belső változók:
i: futóváltozó.
5. A program logikája: a program az elsőtől kezdve addig vizsgálja a számsorozat elemeit,
amíg nem talál egy -5-nél kisebbet, vagy a végére nem jutott. Az elöbbi esetben talált, ekkor
a sorszám a futóváltozó aktuális értéke.
Folyamatábra:

Program:
procedure lin_keres_4a(n:byte; va:valossor; var van_e:boolean;
var ssz:byte);
var i:byte;
begin
{Megadjuk egy valós számsornak egy -5-nél kisebb elemét,
ha van ilyen. }
i:=1;
while (i<=n) and (va[i]>=-5) do inc(i);
van_e:=i<=n;
if van_e=true then ssz:=i;
end;
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További gyakorló feladatok:
7.4/a.1. Ismerjük egy üzlet egy havi forgalmát, napi bevételét és kiadását. Adjunk
meg egy olyan
napot, ha van, amelyik nem volt nyereséges!
7.4/a.2. A Bp. Batthyány tér - Szentendre HÉV menetrend reggeli érkezési adatai
alapján adjunk meg egy olyan érkezési időpontot, amely 1/2 8 és 3/4 8 között van
Szentendrén!
7.4/a.3. Egy 1-nél nagyobb tetszőleges természetes számnak adjuk meg 1 és
önmaga közé eső osztóját, vagy írjuk ki, hogy nincs ilyen!
Előkészítés: 4/b. A logaritmikus keresés tétele
Közös jellemző: Rendezett sorozatban a keresés gyorsabb, ha a rendezettséget
kihasználva a sorozatnak mindig azt a felét felezzük tovább, amelyikben a keresett
szám található. A keresés addig folytatódik, amíg a keresett szám vagy egy intervallum
határára esik, vagy végül egyetlen belső eleme marad az utolsó intervallumnak és az
vagy megegyezik a keresett számmal, vagy nincs olyan szám a sorozatban.
Cél: Egy hatékonyabb keresési módszer megismerése
7.4/b. feladat: Írj programot, mely egy rendezett számsorozatban keres egy ott nem
feltétlenül szereplő számot és kiírja, hogy megtalálta-e, és ha igen, hányadik helyen!
7.4/b feladat megoldása eljárással

(A logaritmikus keresés tétele)
Adott, rendezett, növekvő, egész számsorban keress meg egy adott egész számot, írd ki, hogy
van-e és ha van, hányadik!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: az adott számsorozat elemeinek száma, byte típusú.
s: az adott, növekvő, egész számsorozat.
2. Kimenő adatok:
van_e: logikai változó, találat esetén igaz, ellenkező esetben hamis értékű.
ssz: találat esetén a megtalált szám sorszáma lesz, byte típusú.
3. Matematikai eszközök: a közelítés az intervallumok lefelé kerekített felezésével történik,
ennek köszönhető, hogy
a megtaláláshoz szükséges lépések száma kb. kettes alapú
logaritmus n.
4. Belső változók:
k: futóváltozó, integer típusú, mert a lefelé kerekítés integer típust ad.
egyszam: a beolvasott, keresett szám, integer típusú.
al, fel: az aktuális intervallum alsó és felső határa, integer típusú.
5. A program logikája: rendezett sorozatban hatékony keresési módszer, hogy a sorozatot az
alsó és felső határoknak lépésenkénti változtatásával úgy felezzük, hogy csak azzal az
intervallummal foglalkozunk tovább, amelyben a keresett érték található. Ha így, egy
felezésnél éppen a határra esik a keresett szám, akkor megtaláltuk és a sorszáma az aktuális
tömbindex. Ha pedig az az ellentmondás lépett fel, hogy az alsó határ nagyobb lett a felsőnél,
akkor nem talált.
Folyamatábra:
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Program:
procedure log_keres_4b(n:byte; s:tomb; var van_e:boolean; var
ssz:byte);
var egyszam:integer;
al,fel,k:integer;
begin
{Rendezett, növekvő, egész sorozatban keressünk egy adott
egész számot,
megadjuk van-e és hányadik.}
writeln('Kérek egy egész számot, melyet majd megkeresek a
tömbben.');
readln(egyszam);
al:=1; fel:=n;
repeat
k:=trunc((al+fel)/2);
if s[k]<egyszam then al:=k+1;
if s[k]>egyszam then fel:=k-1;
until (al>=fel) or (s[k]=egyszam);
if s[k]=egyszam then begin van_e:=true; ssz:=k; end
else van_e:=false;
end;
További gyakorló feladatok:
7.4/b.1. Állíts elő egy olyan számsorozatot, mely 500 db.véletlen egészből áll, 9999 és +9999 közötti egészeket tartalmaz. Rendezd ezt a sorozatot, majd írasd ki!
Keress meg benne egy adott számot, majd írasd ki, hogy megtalálta-e és hányadik volt
a rendezett sorban!
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7.4/b.1. feladat megoldása
Állíts elő egy olyan számsorozatot, mely 500 db véletlen egészből áll -9999 és +9999
között! Rendezd ezt a sorozatot, majd írasd ki! Keress benne egy beolvasott számot,
majd írasd ki, hogy megtalálta-e és hányadik vagy hányadik lett volna a rendezett
sorban!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
Nincs, a számokat a véletlenszám generátor állítja elő.
2. Kimenő adatok:
t: tömb, először rendezetlenül, majd rendezve írja ki a program.
annak a vizsgálatnak az eredménye, hogy megtalálta-e a sorozatban a keresett számot.
3. Belső változók:
t: 500 darab, véletlenszám generátorral előállított tömb, integer elemekkel.
i, j: integer típusú futóváltozók mert 255-nél több számról van szó.
s:stringbe olvasott számot ellenőrzi, hogy integer-e.
k: ezt a számot kaptuk a beolvasott s stringből.
c: segédváltozó a rendezéshez, integer típusú.
ch: char típusú segédváltozó egy gomb lenyomásához.
Folyamatábra:
Program:
program sokszam;
{Gyakorló feladat a rendezésre és a logaritmikus keresésre.}
uses crt;
type tomb=array[1..500] of integer;
var t:tomb;
i,j:integer;
k,c:integer;
s:string;
ch:char;
function vizsg(sz:string;var x:integer):boolean;
var ix:integer;
begin
vizsg:=false;
val(sz,x,ix);
if ix=0 then
if (-9999<=x) and (9999>=x) then vizsg:=true;
end;
procedure feltoltes(var t:tomb);
begin
randomize;
for i:=1 to 500 do
t[i]:=random(19998)-9999;
end;
procedure rendez;
begin
for i:=1 to 499 do
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for j:=i+1 to 500 do
begin
if t[j]<t[i] then begin c:=t[j]; t[j]:=t[i]; t[i]:=c; end;
end;
end;
procedure kiir;
begin
for i:=1 to 240 do
write(t[i]:8);
write('gomb...');
ch:=readkey;
writeln;
for i:=241 to 480 do
write(t[i]:8);
write('gomb...');
ch:=readkey;
writeln;
for i:=481 to 500 do
write(t[i]:8);
end;
procedure logaritmikus;
var ah,fh,kh:word;
begin
ah:=1;
fh:=500;
repeat
kh:=(ah+fh) div 2;
if t[kh]<k then ah:=kh+1
else fh:=kh-1;
until (t[kh]=k) or (ah>=fh);
if t[kh]=k then writeln('Megtaláltam, a szám a ',kh,'-dik helyen
áll.')
else begin
writeln('Ez a szám nincs meg a sorozatban, különben a
',ah,' -dik');
writeln('helyen állna.');
end;
end;
begin
clrscr;
writeln('Most előállítok 500 db. véletlenszámot -9999 és +9999
között.');
feltoltes(t);
writeln('Kiírom őket oldalanként. Nyomj Enter-t!');
readln;
writeln(#12);
kiir;
writeln('Most növekvő sorba rendezem:');
rendez;
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writeln('Ha Entert nyomsz, új oldalon kezdve kiírom a növekvő
sort.');
readln;
writeln(#12);
kiir;
writeln;
repeat
write('Melyik számot keressem meg? ');
readln(s);
until vizsg(s,k);
writeln;
logaritmikus;
repeat until keypressed;
readkey;
end.
Előkészítés: 5. A megszámlálás tétele
Közös jellemző: Megszámlálunk olyan eseteket, amelyekre a feltételek teljesülnek.
Ezeket a feladatokat sorozatszámlálásként is felfoghatjuk, amelyekben bizonyos
feltételek teljesülése esetén 1-eseket kell összeadnunk.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.5. feladat: Hány olyan szám van az adott valós sorban, melyek kisebbek egy megadottnál?
7.5. feladat megoldása eljárással

(A megszámolás tétele)
Add meg, hogy hány olyan szám van egy adott valós sorban, melyek kisebbek egy
minimumnak elfogadható, megadott számnál!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: a valós számsor elemeinek száma, byte típusú.
va: a valós számsor, elemei real típusúak.
2. Kimenő adatok:
db: a feltételnek eleget tevő darabszám, byte típusú.
3. Matematikai eszközök: relációvizsgálat
4. Belső változók:
i: futóváltozó, byte típusú.
5. A program logikája: A vizsgálat előtt a darabszámot nullázzuk, majd minden esetben,
amikor a raláció teljesül, eggyel növeljük.
Folyamatábra:
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Program:
procedure megszamlal_5(n:byte; va:valossor; var db:byte);
var i:byte;
min:real;
begin
{Hány olyan szám van az adott valós sorban, melyek kisebbek
egy megadottnál?}
writeln('Kérek egy minimumnak elfogadható számot!');
readln(min);
db:=0;
for i:=1 to n do if va[i]<min then inc(db);
end;
További gyakorló feladatok:
7.5.1. A testnevelés órai időméréses futóverseny alapján állapítsuk meg, hogy a
diákok hány százaléka teljesítette az 5-ös szintet!
7.5.2. Adjuk meg, hogy "A Tisza" c. vers első versszakában hány magánhangzó
van!
7.5.3. Adjuk meg, hogy az előbbi vers első vagy második versszakában van több
magánhangzó!
7.5.4. Családok létszámának és jövedelmének alapján állapítsuk meg, hogy hány
család él a létminimum alatt!
7.5.5. Készíts statisztikai programot: olvastass be ellenőrzéssel pozitív, integer
típusú számokat "0" végjelig! Majd készíttess róluk kimutatást, hogy hány végződik 0,
1, 2, ... 9-re, és hány 1, 2, ... 5 jegyű van közöttük.

7.5.5. feladat megoldása
Írj programot, mely "0" végjelig ellenőrzéssel beolvas pozitív, integer típusú számokat,
majd statisztikát készít, hogy hány végződik 0, 1, ... 9-re, hány 1, 2, ... 5 jegyű van
közöttük, és ezt kiírja!
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Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
s: ellenőrzéssel olvassuk be a számokat, ezért ebbe a string típusú változóba olvassuk "0"
végjelig.
2. Kimenő adatok:
v:a végződések szerinti tömb, ezért 0, 1, ...9 -es indexű eleme van, mindegyik azt mutatja,
hogy arra a számra hány bemenő szám végződik.
j: a jegyek száma szerinti tömb, minden eleme azt mutatja, hogy hány, az elem sorszámával
egyező jegyű számot olvastunk be.
3. Belső változók:
k: integer típusú változóba kerülnek a számok a beolvasás után az s stringből.
i: futóváltozó, bytetípusú.
ch: char típusú segédváltozó a program elegánsabb befejezéséhez.
Folyamatábra:
Program:
program statisztika;
{Ez a program "0" végjelig ellenőrzéssel beolvas pozitív
integer típusú
számokat, majd statisztikát készít, hogy hány végződik
0,1,...9-re,
hány 1,2,...5 jegyű van közöttük, és ezt kiírja. }
uses crt;
var v:array[0..9] of byte;
j:array[1..5] of byte;
k:integer;
i:byte;
s:string;
ch:char;
function vizsg(sz:string;var x:integer):boolean;
var ix:integer;
begin
vizsg:=false;
val(sz,x,ix);
if ix=0 then
if x< 32768 then vizsg:=true;
end;
procedure kezd;
begin
clrscr;
for i:=0 to 9 do v[i]:=0;
for i:=1 to 5 do j[i]:=0;
end;
procedure megnez(kk:integer);
var vv,jj:byte;
kkk:integer;
begin
vv:=kk mod 10;
inc(v[vv]);
jj:=1;
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while (kk div 10)>0 do
begin
kk:=kk div 10;
inc(jj);
end;
inc(j[jj]);
end;
procedure kiir;
begin
for i:=0 to 9 do
writeln(i,'- re végződik: ',v[i],' -db.');
for i:=1 to 5 do
writeln(i,' jegyű számból volt: ',j[i],' - db.');
end;

begin
kezd;
repeat
repeat
write('Kérem a következő számot: ');
readln(s);
until vizsg(s,k);
megnez(k);
until k=0;
dec(v[0]); dec(j[1]);
kiir;
ch:=readkey;
if ch=#00 then ch:=readkey;
end.
Előkészítés: 6. A maximum kiválasztás tétele
Közös jellemző: Szélsőérték számítás történik, ahol sorban meg kell vizsgálni, hogy
az addigi szélsőértéket a következő elem felváltsa-e. Kétféle eredményt kérhet a
feladat, hányadik volt-, illetve mi volt a szélsőérték.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.6. feladat: Keressük egy tömb elemeinek maximumát: hányadik és mi az értéke?
7.6. feladat megoldása eljárással

(A maximum-kiválasztás tétele)
Keresd meg egy tömb elemeinek maximumát, hányadik és mi az értéke?
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: a tömb elemeinek száma, byte típusú.
s: a tömb, mely ebben a példában integer típusú elemekből áll, de lehetne más típusú is.
2. Kimenő adatok:
hanyadik: a legnagyobb elem sorszáma, byte típusú.
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erteke: a legnagyobb elem értéke, a tömb elemeinek típusával egyező, itt integer.
3. Matematikai eszközök: reláció
4. Belső változók:
i: futóváltozó, byte típusú.
5. A program logikája: A vizsgálat elején az első elemről feltételezzük, hogy ő a
legnagyobb, értékét az erteke nevű változóba, sorszámát a hanyadik-ba tesszük. A
másodiktól kezdve az erteke változóhoz hasonlítjuk az elemeket, és ha nagyobbat találunk,
azzal kicseréljük. Értékcsere esetén a sorszámot is cseréljük a hanyadikban.
Folyamatábra:

Program:
procedure max_6(n:byte; s:tomb; var hanyadik:byte; var
erteke:integer);
var i:byte;
begin
{Keressük egy tömb elemeinek maximumát: hányadik és mi
az értéke.}
erteke:=s[1]; hanyadik:=1;
for i:=2 to n do
if erteke<s[i] then begin erteke:=s[i]; hanyadik:=i; end;
end;
procedure min_6(n:byte; s:tomb; var hanyadik:byte; var
erteke:integer);
var i:byte;
begin
{Keressük egy tömb elemeinek minimumát: hányadik és mi
az értéke.}
erteke:=s[1]; hanyadik:=1;
for i:=2 to n do
if erteke>s[i] then begin erteke:=s[i]; hanyadik:=i; end;
end;
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További gyakorló feladatok:
7.6.1. Influenza járvány idején az osztályból otthon maradt 10 diáktól telefonon
megkérdeztük az előző napi legmagasabb hőmérsékletét. Kinek volt közülük
legmagasabb?
7.6.2. Egy osztály tanulóinak testmagasságát cm-ben kaptuk meg Ki a
legalacsonyabb?
7.6.3. Egy család havi bevételei és kiadásai alapján adjuk meg, hogy melyik
hónapban tudtak a legtöbbet megtakarítani
Előkészítés: 7. A kiválogatás és másolás tétele
Közös jellemző: Egy sorozatnak valamilyen feltételt kielégítő elemeit egy másik
sorozat megadott helyére másoljuk. Az új sorozat elemszáma kisebb vagy egyenlő a
régiével.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.7. feladat: Adott, pozitív egészeket tartalmazó tömb elemeinek keressük meg a közös
osztóit, és gyűjtsük ezeket egy tömbbe!
7.7. feladat megoldása eljárással

(A kiválogatás és másolás tétele)
Adott, pozitív egészeket tartalmazó tömb elemeinek keressük meg a közös osztóit,
gyűjtsük ezeket egy új tömbbe!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: a tömb elemeinek száma, byte típusú.
s: a pozitív egész tömb, elemei integer típusúak.
mi: a tömb elemeinek minimuma, integer típusú szám.
2. Kimenő adatok:
db: a talált közös osztók száma, byte typusú.
kif: a közös osztók tömbje, feltételezzük, hogy 20-nál több közös osztó nem lesz.
3. Matematikai eszközök: egészosztás maradékképtése, logikai és művelet.
4. Belső változók:
i: futóváltozó, mely a tömb elemeit tartja számon, byte típusú,
k: 2-től mi-ig, a legkisebb elemig fut egyesével, ha a vele való osztás minden tömbelemre 0
maradékot ad, akkor közös osztó, és a program bemásolja a közös osztók kif nevű tömbjének
következő elemébe.
5. A program logikája: a tömb elemeit sorban vizsgáljuk, hogy k aktuális értékével oszthatóe. Ha a vizsgálat végigjutott az elemeken, akkor a program fölveszi a közös osztók közé a
számot.
Folyamatábra:
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Program:
procedure kivalogat_7(n:byte;s:tomb; mi:integer;var db:byte;var
kif:tomb);
{A kiválogató tulajdonság most: közös osztók, kivéve az 1et.}
var i,k:byte;
{A "mi" változó az s tömb elemeinek minimuma.
Azért van rá szükség, mert ennél nagyobb közös osztójuk
nem lehet.}
begin
for i:=1 to 20 do kif[i]:=0;
{Feltételezzük, hogy nem lesz 20 db-nál több közös
osztójuk.}
db:=0;
for k:=2 to mi do
begin
i:=1;
while (i<=n) and (s[i] mod k =0) do inc(i);
if (i>n) then begin inc(db); kif[db]:=k; end;
end;
end;
További gyakorló feladatok:
7.7.1. Adjuk meg egy pozitív egész szám pozitív egész osztóit!
7.7.2. Egy osztály tanulóinak átlageredménye alapján határozzuk meg, hogy a
bizonyítványba "jeles", "jó", stb. kerül-e! Bukott nincs. 4,71 már jeles, stb.
7.7.3. Írassunk át egy szöveget úgy, hogy a mássalhangzók és az egyéb jelek a
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helyükön maradnak, a magánhangzók helyett pedig mindenhol " " szerepeljen!
7.7.4. Adjuk meg egy osztály közepes átlagú tanulóit!
7.7.5. Egy tömbben személyi számok szerepelnek. Gyűjtsük ki a 20 évnél idősebb
férfiak személyi számait!
Előkészítés: 8/a. Rendezés egyszerű cserés módszerrel
Közös jellemző: Növekvő sorrend esetén, vesszük az első helyen álló elemet. Az
utána következőkhöz hasonlítjuk. Ha kisebbet találunk, akkor azzal kicseréljük, majd
ezzel folytatjuk az összehasonlítást. Az első ciklus eredményeként az első helyen a
legkisebb elem áll majd. A következő ciklusokban egy-egy helyre találjuk meg a
megfelelőt. Végül az utolsó helyre a legnagyobb marad.
Cél: Rendezési eljárás gyakorlása
7.8/a. feladat: Írj programot, mely egy rendezetlen számtömböt az egyszerű cserés
módszerrel növekvő sorba rendez!
7.8/a. feladat megoldása eljárással

(Egyszerű cserés rendezés)
Rendezetlen egész tömböt rendezzük növekvő sorozattá!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: a tömb elemeinek száma, byte típusú.
a: ebben a feladatban integer elemeket tartalmazó tömb, de ugyanígy működik más
típusokkal is.
2. Kimenő adatok:
a: ugyanaz a tömb, csak rendezetten.
3. Matematikai eszközök: reláció
4. Belső változók:
i, j: futóváltozók, miközben az i számon tartja, hogy sorban, hányadik elem helyére keressük
a mögötte állókból a legkisebbet, addig a j vágigfut a mögötte állókon, hogy a program
kisebbet keressen.
c: a cserékhez szükséges segédváltozó.
5. A program logikája: ha talál a soron következő, megfigyelés alatt álló elemnél kisebbet az
utána következők között, azzal rögtön kicseréli a vizsgált elemet. Így minden körben eggyel
későbbi elem a végleges helyére kerül.
Folyamatábra:
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Program:
procedure cse_rendez_8a(n:byte; var a:tomb);
var i,j :byte;
c:integer;
begin
{Egyszerű cserés rendezés: ha találunk az elem után egy
kisebbet,
azzal rögtön kicseréljük, így az első körben az első helyre
megtaláljuk a legkisebbet, stb.}
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if a[i]>a[j] then begin c:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=c; end;
end;
További gyakorló feladatok:
7.8/a.1. Írj programot, mely egy megadott, angol betűsorozatot csupa nagybetűvé
alakít, majd ABC sorrendben írja ki. Az ismétlődést megengedjük.
Előkészítés: 8/b. Rendezés a minimum kiválasztás módszerével
Közös jellemző: Az aktuális első elemet a mögötte levők közül egyedül a legkisebbel
cseréli ki. Az előzőnél hatékonyabb módszer.
Cél: Rendezési eljárás gyakorlása
7.8/b. feladat: Írj programot, mely egy rendezetlen számsort a minimum kiválasztás
módszerével rendez növekvő sorba!
7.8/b. feladat megoldása eljárással
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(Minimum-kiválasztásos rendezés)
Írj programot, mely egy rendezetlen számsort a minimum-kiválasztás módszerével
rendez növekvő sorba!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: a tömb elemeinek száma, byte típusú.
a:a rendezetlen tömb, ebben a példában integer típusú, de lehet más számtípus is.
2. Kimenő adatok:
a:a rendezett tömb, a bemenővel megegyező típusú.
3. Matematikai eszközök:
4. Belső változók:
i, j:futóváltozók, byte típusúak. Az i mindig az aktuális helyet tárolja, amelyre a megfelelő
elemet keressük. A j végigfut az aktuális utáni helyeken.
min: az egy ciklusban legkisebbnek talált elem értéke.
dik:az egy ciklusban legkisebbnek talált elem sorszáma.
5. A program logikája: ha kisebbet talál az addig a min nevű segédváltozóban tárolt elemnél,
akkor a segédváltozó értékét a kisebbre változtatja és a dik nevű változóban tárolja a megtalált
kisebb sorszámát.
Folyamatábra:

Program:
procedure min_rendez_8b(n:byte; var a:tomb);
var i,j, dik:byte;
min:integer;
begin
{Minden körben az elem és az utána következő számok
minimumát keressük meg,
és csak ezzel cseréljük ki a vizsgált elemet.}
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for i:=1 to (n-1) do
begin
min:=a[i]; dik:=i;
for j:=i+1 to n do
if (min>a[j]) then begin min:=a[j]; dik:=j; end;
a[dik]:=a[i];
a[i]:=min;
end;
end;
További gyakorló feladatok:
7.8/b.1. Írj programot, mely megadott, angol betűket tartalmazó keresztneveket rak
ABC sorba!
Előkészítés: 9. A szétválogatás tétele
Közös jellemző: Egyetlen sorozatot valamilyen feltételek alapján több sorozatba
válogatunk szét.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.9. feladat: Egy tömbben N db természetes szám van. Válogassuk szét párosakra és
páratlanokra!
7.9. feladat megoldása eljárással

(A szétválogatás tétele)
Egy tömb elemeit válogasd szét paritásuk alapján két új tömbbe!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
n: az eredeti tömb elemszáma, byte típusú.
s: az eredeti tömb, elemei integer típusúak
2. Kimenő adatok:
adb, bdb: a páros illetve a páratlan elemeket tartalmazó tömb elemszáma.
a, b: az eredményként kapott páros illetve páratlan elemű tömb.
3. Matematikai eszközök: egészosztás maradéka.
4. Belső változók:
i: futóváltozó, byte típusú.
5. A program logikája: ha a 2-vel való osztás maradéka nulla, páros számot kapunk.
Folyamatábra:
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Program:
procedure szet_9(n:byte; s:tomb; var adb,bdb:byte; var
a,b:tomb);
var i:byte;
begin
{Egy tömb elemeit valamilyen tulajdonság - itt paritás alapján két
másik tömbbe másoljuk.}
adb:=0; bdb:=0;
for i:=1 to n do
if s[i] mod 2 =0 then begin inc(adb); a[adb]:=s[i]; end
else begin inc(bdb); b[bdb]:=s[i]; end;
end;
További gyakorló feladatok:
7.9.1. Egy tömbben keresztnevek szerepelnek. Válogassuk szét őket fiú- és
lánynévre azzal a nagyvonalú közelítéssel, hogy a lánynevek utolsó betűi
magánhangzók szoktak lenni.
7.9.2. Az osztály tanulóinak átlagai sorrendben szerepelnek egy tömbben. Ennek
alapján gyűjtsük külön tömbökben a jeles, jó stb. tanulók sorszámát!
7.9.3. Rendelkezésünkre áll egy számsorozat. Van egy kijelölt eleme, pl. az első
eleme. Cseréljük fel a sorozat elemeit úgy, hogy az eddigi elsőnél kisebbek ezután
előtte, a nagyobbak pedig utána álljanak!
Előkészítés: 10. A metszetképzés tétele
Közös jellemzők: Két halmaz közös részét keressük. A halmazok elemeit
valamilyen sorozatban helyezzük el. Az első halmaz elemeit egyenként végigkeressük a
másodikban. Találat esetén az elemet egy harmadik sorozatba másoljuk.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.10. feladat: Írj programot, mely két adott számsorozatot vizsgálva megkeresi a
mindkettőben
megtalálható számokat!
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7.10. feladat megoldása eljárással

(A metszetképzés tétele)
Adott két tömb, képezd a közös részüket,
másold egy új tömbbe!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
adb, bdb: a két adott tömb elemszáma, byte típusúak.
a, b: a két adott tömb, itt integer típusú elemeket tartalmaznak.
2. Kimenő adatok:
cdb: az új tömb elemszáma, byte típusú.
c: a kapott metszettömb, elemeinek típusa megegyezik a bemenő tömbelemek típusával.
3. Matematikai eszközök: halmazok metszete.
4. Belső változók:
i, j: futóváltozók a két bemenő tömbben, byte típusú.
5. A program logikája: a bemenő tömböknél feltételeztük, hogy elemeik különbözőek, így
halmazként is felfoghatók. Az első halmaz elemeit végig keressük a második tömbben. Ha
egy elemet ott is megtalálunk, akkor bemásolju az új tömb soron következő elemébe.
Folyamatábra:

Program:
procedure metszet_10(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var cdb:byte; var
c:tomb);
var i,j:byte;
begin
{Feltételezzük, hogy a tömbökön belül a számok nem
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ismétlődnek, így
halmazként is felfoghatók. Két halmaz közös részét másoljuk
az új tömbbe.}
cdb:=0;
for i:=1 to adb do
begin
j:=1;
while (j<=bdb) and (a[i]<>b[j]) do inc(j);
if (j<=bdb) then begin inc(cdb); c[cdb]:=a[i]; end;
end;
end;
További gyakorló feladatok
7.10.1. Írj programot két, maximum 50 karaktert tartalmazó szöveghez, mely
megkeresi, hogy az első szövegből valamely három karakter egymásutánja előfordul-e
a másodikban, és találat esetén kiírja!
Előkészítés: 11. Az egyesítés (unióképzés) tétele
Közös jellemző: Két halmaz elemeit egy-egy sorozatban helyezzük el. A harmadik
sorozatot
úgy képezzük, hogy az, az előző két halmaz egyesítése legyen, tehát azok az elemek
tartozzanak bele, amelyek legalább az egyikben szerepelnek!
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
7.11. feladat: Írj programot, mely két beolvasott számsorozatot egy harmadik tömbben
helyez el úgy, hogy ha valamelyik szám mindkettőben szerepel, akkor az egyesítésben csak
egyszer szerepeljen!
7.11. feladat megoldása eljárással

(Az egyesítés tétele)
Adott két, ismétlődő elemeket nem tartalmazó számsor, listázzuk ki az összes előforduló
elemet egyszer!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
adb, bdb: a két bemenő tömb elemszáma, byte típusúak.
a, b: a két bemenő tömb, itt integer típusúak.
2. Kimenő adatok:
cdb: az eredmény tömb darabszáma, byte típusú.
c: az eredménytömb, elemei a bemenő tömbével megegyező típusúak.
3. Matematikai eszközök: halmazok uniója
4. Belső változók:
i, j: a két bemenő tömb futóváltozói, byte típusúak.
5. A program logikája: feltételezzük, hogy a tömbökön belül a számok nem ismétlődnek, így
elvégezhetjük rajtuk két halmaz egyesítését: az első halmaz elemeit mind átmásoljuk az új
tömbbe, majd a második halmaz elemeit egyenként megvizsgáljuk, hogy szerepelt-e már az
első tömbben, mert ha nem, akkor folyamatosan bemásoljuk az új tömbbe.
Folyamatábra:
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Program:
procedure unio_11(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var cdb:byte; var
c:tomb);
var i,j:byte;
begin
{Feltételezzük, hogy a tömbökön belül a számok nem
ismétlődnek,
így elvégezhetjük rajtuk két halmaz egyesítését.}
for i:=1 to adb do c[i]:=a[i];
cdb:=i;
for j:=1 to bdb do
begin
i:=1;
while (i<=adb) and (b[j]<>a[i]) do inc(i);
if i>adb then begin inc(cdb); c[cdb]:=b[j]; end;
end;
end;
További gyakorló feladatok
7.11.1. Készítsd el négy adott tömb egyesítési programját!
Előkészítés: 12. Az összefuttatás tétele
Közös jellemzők: Két, ugyanúgy rendezett sorozatból készül egy harmadik, már a
feltöltés közben ugyanolyan rendezettséget kapó sorozat.
Cél: Gyakran előforduló feladat megoldásának készség szintre emelése
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7.12. feladat: Állíts elő két növekvő számsorból egy harmadik növekvő sort, mely az összes
elemet
tartalmazza!
7.12. feladat megoldása eljárással

(Az összefuttatás tétele)
Adott két, rendezett, monoton növő tömb, képezzünk belőlük egyetlen monoton növő
tömböt !
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
adb, bdb: a bemenő tömbök elemszáma, byte típusúak.
a, b: a bemenő, rendezett tömbök, itt integer típusúak.
2. Kimenő adatok:
c: a kimenő, összefuttatott tömb, a bemenő adatoknak megfelelő típusban.
3. Matematikai eszközök:
4. Belső változók:
i, j, k: sorban a három tömb futóváltozói, byte típusúak.
5. A program logikája: Amíg mindkét bemenő tömbnek van eleme, addig sorban abból
vesszük a következőt, amelyikben kisebb van, egyenlőség esetén pedig az elsőből. Amikor
már csak az egyik tömbben van maradék, az sorban átmásoljuk az új tömbbe. Az eredmény
tömb elemeinek száma csak adb+bdb lehet.
Folyamatábra:
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Program:
procedure osszefut_12(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var c:tomb);
var i,j,k:byte;
begin
{Két, monoton növő, rendezett tömbből egy harmadik,
monoton növő
tömböt hozunk létre, minden elemüket felhasználva.
Az új tömb elemszáma az előző kettő összege.}
i:=1; j:=1; k:=1;
while (i<=adb) and (j<=bdb) do
if a[i]<=b[j] then begin c[k]:=a[i]; inc(i); inc(k); end
else begin c[k]:=b[j]; inc(j); inc(k); end;
while i<=adb do begin c[k]:=a[i]; inc(i); inc(k); end;
while j<=bdb do begin c[k]:=b[j]; inc(j); inc(k); end;
end;
További gyakorló feladatok:
7.12.1. Írj programot, mely két, csökkenő számsorozatból előállít egy harmadikat,
mely szintén csökkenő!
Előkészítés: A fenti 12 tétel eljárásainak közös tulajdonságai
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Cél: A MODUL készítés ismétlése, gyakran használt eljárások könnyen
elérhetővé tétele
7. (összefoglaló) feladat: Foglald a 12 programozási tételt egyetlen modulba!
Írj hozzá felhasználó programot is!
7. feladat összes eljárását tartalmazó MODUL programja és annak
felhasználói programja

7. (összefoglaló) feladat:
Készíts a programozási tételek eljárásait tartalmazó modult (unit-ot), majd olyan
programot, mely ezeket felhasználja!
A modul alapjául szolgáló program:
unit pr_tetel;
interface
type tomb=array[1..100] of integer;
valossor=array[1..25] of real;
procedure sorozat_1(n:byte; va:valossor; var atlag:real);
procedure eldont_2(n:byte; jegy:tomb; var ertekel:boolean);
procedure kivalaszt_3(n:byte; szamok:tomb; var sorszam:byte);
procedure lin_keres_4a(n:byte; va:valossor; var van_e:boolean;
var ssz:byte);
procedure log_keres_4b(n:byte; s:tomb; var van_e:boolean; var
ssz:byte);
procedure megszamlal_5(n:byte; va:valossor; var db:byte);
procedure max_6(n:byte; s:tomb; var hanyadik:byte; var
erteke:integer);
procedure min_6(n:byte; s:tomb; var hanyadik:byte; var
erteke:integer);
procedure kivalogat_7(n:byte;s:tomb; mi:integer;var db:byte;var
kif:tomb);
procedure cse_rendez_8a(n:byte; var a:tomb);
procedure min_rendez_8b(n:byte; var a:tomb);
procedure szet_9(n:byte; s:tomb; var adb,bdb:byte; var
a,b:tomb);
procedure metszet_10(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var cdb:byte; var
c:tomb);
procedure unio_11(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var cdb:byte; var
c:tomb);
procedure osszefut_12(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var c:tomb);
implementation
uses crt;
procedure sorozat_1(n:byte; va:valossor; var atlag:real);
var i:byte;
begin
{Van n db valós számunk egy "va" nevű tömbben,
kiszámítjuk ezek átlagát.}

74

atlag:=0;
for i:=1 to n do atlag:=atlag+va[i];
atlag:=atlag/n;
end;

procedure eldont_2(n:byte; jegy:tomb; var ertekel:boolean);
var i:byte;
begin
{Egy tanuló év végi jegyei alapján eldöntjük, hogy kitűnő-e.}
ertekel:=false;
{Kezdőértékként a kedvezőtlent állítjuk be.}
i:=1;
while (i<=n) and (jegy[i]=5) do inc(i);
if i>n then ertekel:=true;
end;

procedure kivalaszt_3(n:byte; szamok:tomb; var sorszam:byte);
var i:byte;
begin
{Megadjuk egy egész számokból álló tömb első, 9-cel
osztható elemét.
Tudjuk, hogy ilyen biztosan van.}
i:=1;
while (szamok[i] mod 9 >0) do inc(i);
sorszam:=i;
end;

procedure lin_keres_4a(n:byte; va:valossor; var van_e:boolean;
var ssz:byte);
var i:byte;
begin
{Megadjuk egy valós számsornak egy -5-nél kisebb elemét,
ha van ilyen. }
i:=1;
while (i<=n) and (va[i]>=-5) do inc(i);
van_e:=i<=n;
if van_e=true then ssz:=i;
end;

procedure log_keres_4b(n:byte; s:tomb; var van_e:boolean; var
ssz:byte);
var egyszam:integer;
al,fel,k:integer;
begin
{Rendezett, növekvő, egész sorozatban keressünk egy adott
egész számot,
megadjuk van-e és hányadik.}
writeln('Kérek egy egész számot, melyet majd megkeresek a
tömbben.');
readln(egyszam);
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al:=1; fel:=n;
repeat
k:=trunc((al+fel)/2);
if s[k]<egyszam then al:=k+1;
if s[k]>egyszam then fel:=k-1;
until (al>=fel) or (s[k]=egyszam);
if s[k]=egyszam then begin van_e:=true; ssz:=k; end
else van_e:=false;
end;

procedure megszamlal_5(n:byte; va:valossor; var db:byte);
var i:byte;
min:real;
begin
{Hány olyan szám van az adott valós sorban, melyek
kisebbek egy megadottnál?}
writeln('Kérek egy minimumnak elfogadható számot!');
readln(min);
db:=0;
for i:=1 to n do if va[i]<min then inc(db);
end;

procedure max_6(n:byte; s:tomb; var hanyadik:byte; var
erteke:integer);
var i:byte;
begin
{Keressük egy tömb elemeinek maximumát: hányadik és mi
az értéke.}
erteke:=s[1]; hanyadik:=1;
for i:=2 to n do
if erteke<s[i] then begin erteke:=s[i]; hanyadik:=i; end;
end;
procedure min_6(n:byte; s:tomb; var hanyadik:byte; var
erteke:integer);
var i:byte;
begin
{Keressük egy tömb elemeinek minimumát: hányadik és mi
az értéke.}
erteke:=s[1]; hanyadik:=1;
for i:=2 to n do
if erteke>s[i] then begin erteke:=s[i]; hanyadik:=i; end;
end;

procedure kivalogat_7(n:byte;s:tomb; mi:integer;var db:byte;var
kif:tomb);
{A kiválogató tulajdonság most: közös osztók, kivéve az 1-et.}
var i,k:byte;
{A "mi" változó az s tömb elemeinek minimuma.
Azért van rá szükség, mert ennél nagyobb közös osztójuk
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nem lehet.}
begin
for i:=1 to 20 do kif[i]:=0;
{Feltételezzük, hogy nem lesz 20 db-nál több közös
osztójuk.}
db:=0;
for k:=2 to mi do
begin
i:=1;
while (i<=n) and (s[i] mod k =0) do inc(i);
if (i>n) then begin inc(db); kif[db]:=k; end;
end;
end;

procedure cse_rendez_8a(n:byte; var a:tomb);
var i,j :byte;
c:integer;
begin
{Egyszerű cserés rendezés: ha találunk az elem után egy
kisebbet,
azzal rögtön kicseréljük, így az első körben az első helyre
megtaláljuk a legkisebbet, stb.}
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if a[i]>a[j] then begin c:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=c; end;
end;

procedure min_rendez_8b(n:byte; var a:tomb);
var i,j, dik:byte;
min:integer;
begin
{Minden körben az elem és az utána következő számok
minimumát keressük meg,
és csak ezzel cseréljük ki a vizsgált elemet.}
for i:=1 to (n-1) do
begin
min:=a[i]; dik:=i;
for j:=i+1 to n do
if (min>a[j]) then begin min:=a[j]; dik:=j; end;
a[dik]:=a[i];
a[i]:=min;
end;
end;

procedure szet_9(n:byte; s:tomb; var adb,bdb:byte; var
a,b:tomb);
var i:byte;
begin
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alapján két
másik tömbbe másoljuk.}
adb:=0; bdb:=0;
for i:=1 to n do
if s[i] mod 2 =0 then begin inc(adb); a[adb]:=s[i]; end
else begin inc(bdb); b[bdb]:=s[i]; end;
end;

procedure metszet_10(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var cdb:byte; var
c:tomb);
var i,j:byte;
begin
{Feltételezzük, hogy a tömbökön belül a számok nem
ismétlődnek, így
halmazként is felfoghatók. Két halmaz közös részét másoljuk
az új tömbbe.}
cdb:=0;
for i:=1 to adb do
begin
j:=1;
while (j<=bdb) and (a[i]<>b[j]) do inc(j);
if (j<=bdb) then begin inc(cdb); c[cdb]:=a[i]; end;
end;
end;

procedure unio_11(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var cdb:byte; var
c:tomb);
var i,j:byte;
begin
{Feltételezzük, hogy a tömbökön belül a számok nem
ismétlődnek,
így elvégezhetjük rajtuk két halmaz egyesítését.}
for i:=1 to adb do c[i]:=a[i];
cdb:=i;
for j:=1 to bdb do
begin
i:=1;
while (i<=adb) and (b[j]<>a[i]) do inc(i);
if i>adb then begin inc(cdb); c[cdb]:=b[j]; end;
end;
end;

procedure osszefut_12(adb,bdb:byte; a,b:tomb; var c:tomb);
var i,j,k:byte;
begin
{Két, monoton növő, rendezett tömbből egy harmadik,
monoton növő tömböt
hozunk létre, minden elemüket felhasználva.
Az új tömb elemszáma az előző kettő összege.}
i:=1; j:=1; k:=1;
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while (i<=adb) and (j<=bdb) do
if a[i]<=b[j] then begin c[k]:=a[i]; inc(i); inc(k); end
else begin c[k]:=b[j]; inc(j); inc(k); end;
while i<=adb do begin c[k]:=a[i]; inc(i); inc(k); end;
while j<=bdb do begin c[k]:=b[j]; inc(j); inc(k); end;
end;

begin
clrscr;
end.
Az előző programból készülő modul kipróbálására vagy alkalmazására szolgáló
program:
program proba2;
uses crt, pr_tetel;
var egy, kett, ptl, ps : tomb;
har, negy : valossor;
hany,ptldb,psdb :byte;
at : real;
mennyi:integer;
m,dik :byte;
van : boolean;
procedure feltolt_int(ni:byte; var int:tomb);
var i:byte;
begin
writeln('A véletlen egész számok: ');
for i:=1 to ni do
begin
int[i]:=random(19999)-9998;
write(int[i]:8);
end;
end;
procedure feltolt_re(nr:byte; var rea:valossor);
var i:byte;
begin
writeln('A véletlen valós számok:');
for i:=1 to nr do
begin
rea[i]:=random(9999)/100-55;
write(rea[i]:10:2);
end;
end;
procedure feltolt_sajat(ns:byte; var sajat:tomb);
var i:byte;
begin
writeln;
for i:=1 to ns do
begin
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write('Kérem a(z) ',i,'. egész számot: ');
readln(sajat[i]);
end;
end;
procedure feltolt_rend(nd:byte; var rend:valossor);
var i:byte;
begin
writeln;
for i:=1 to nd do
begin
write('Add meg a növekvő rendezett számsor ',i,'. valós
elemét');
readln(rend[i]);
end;
end;
begin
randomize;
writeln;
writeln('Most kipróbálom a sorozatszámítás tételét: ');
feltolt_re(10,har);
sorozat_1(10,har, at);
writeln;
writeln('A számok átlaga: ',at:10:2);
writeln;
writeln('Most kipróbálom az eldöntés tételét: vajon kitűnő-e a
gyermek?');
feltolt_sajat(8,egy);
eldont_2(8,egy,van);
writeln;
if van=true then writeln('Ilyen jegyekkel: kitűnő. ')
else writeln('Ilyen jegyekkel sajnos nem kitűnő!');
writeln;
writeln('Most következik a kiválasztás tétele:');
writeln('A beolvasott sorozatban kell lenni 9-cel osztható
egésznek!');
feltolt_sajat(8,kett);
kivalaszt_3(8, kett ,dik);
writeln('A(z) ',dik,'. helyen található az első, 9-cel osztható
szám.');
writeln;
writeln('A 4a tétel a lineáris keresés tétele.');
feltolt_re(25,negy);
lin_keres_4a(25,negy,van,dik);
writeln;
if van=true then begin
writeln('Van a sorozatnak -5-nél kisebb eleme.');
writeln('Az első ilyen a(z) ',dik,'-dik.');
end else
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writeln('Ennek a sorozatnak nincs -5-nél kisebb eleme.');
writeln;
writeln('A 4b pedig a logaritmikus keresés tétele, növekvő
számsort kérek!');
feltolt_sajat(25,egy);
log_keres_4b(25,egy,van,dik);
writeln;
if van=true then
writeln('Megtaláltam a számot a tömbben, a(z) ',dik,'. helyen.')
else
writeln('Az adott szám nem szerepel a tömbben.');
writeln('Most kérek egy ENTER-t!');
readln;
writeln;
writeln('Az 5. a megszámolás tétele.');
feltolt_re(20,har);
writeln;
megszamlal_5(20,har,hany);
writeln('Az adott számnál ',hany,' darab kisebbet találtam.');
writeln;
writeln('Maximumot keresünk, lássuk hányadik és mekkora!');
feltolt_int(50,egy);
max_6(50,egy,dik,mennyi);
writeln;
writeln('A sorozat legnagyobb eleme a ',dik,'. helyen áll, ');
writeln(' értéke pedig: ',mennyi);
writeln('Most ismét kérek egy ENTER-t!');
readln;
writeln;
writeln('A 7. tétel: kiválogatjuk a tömbben lévő számok közös
osztóit.');
writeln('A legnagyobb, legfeljebb a számok közül a legkisebb
lehetne.');
writeln('Ezért először egy minimumkeresést kérünk.');
feltolt_sajat(4,egy);
min_6(4,egy,dik,mennyi);
kivalogat_7(4,egy,mennyi,hany,kett);
writeln;
writeln(' Az eredetileg megadott számok: ');
for m:=1 to 4 do write(egy[m]:8);
writeln;
writeln(' A kiszámított közös osztók: ');
for m:=1 to hany do write(kett[m]:8);
writeln;
writeln('Most is kérek egy ENTER-t!');
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readln;
writeln;
writeln('A 8a, egyszerű cserés rendezés minden körben a
megtalált kisebb');
writeln('elemmel azonnal kicseréli a vizsgált elemet, a
legkisebb kerül előre.');
feltolt_int(50,egy);
cse_rendez_8a(50,egy);
writeln;
writeln(' A rendezett tömb: ');
for m:=1 to 50 do write(egy[m]:8);
writeln;
writeln('Az olvashatóság érdekében kérek egy ENTER-t!');
readln;
writeln;
writeln('A 8b, minimumkiválasztásos rendezés minden körben
csak a ');
writeln('megtalált legkisebb számmal cseréli ki a vizsgált
elemet.');
feltolt_int(50,egy);
min_rendez_8b(50,egy);
writeln(' A rendezett tömb: ');
for m:=1 to 50 do write(egy[m]:8);
writeln;
writeln('Túl sok szám következik, ENTER-re törlöm a
képernyőt.');
readln;
clrscr;
writeln('A 9. tétel gyakorlásaként szétválogatom a kapott
tömböt.');
feltolt_int(100,egy);
szet_9(100,egy,psdb,ptldb,ps,ptl);
writeln('Mielőtt szétválogatnám, kérek egy ENTER-t!');
readln;
writeln(' A páratlan elemek a következők: ');
for m:=1 to ptldb do write(ptl[m]:8);
writeln(' A páros elemek a következők: ');
for m:=1 to psdb do write(ps[m]:8);
writeln;
writeln;
writeln('A 10. tétel a metszetképzés két, ismétlést nem
tartalmazó tömbből');
feltolt_sajat(10,ps);
feltolt_sajat(15,egy);
metszet_10(10,15,ps,egy,hany,kett);
writeln;
writeln(' A kapott metszet: ');
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for m:=1 to hany do write(kett[m]:8);
writeln;
writeln;
writeln('11. Két, ismétlődést önmagában nem tartalmazó
tömböt egyesítünk.');
feltolt_sajat(6,ps);
feltolt_sajat(7,egy);
unio_11(6,7,ps,egy,hany,kett);
writeln(' A két tömb különböző elemei:');
for m:=1 to hany do write(kett[m]:8);
writeln;
writeln;
writeln('Utolsó, 12. tétel: két növekvőből egy közös, növekvő
sort készít.');
feltolt_sajat(6,ps);
feltolt_sajat(7,egy);
writeln;
osszefut_12(6,7,ps,egy,kett);
writeln('Az együttes, növekvő sorozat: ');
for m:=1 to 6+7 do write(kett[m]:8);
readln;
end.
Gyakorló feladatok a programozási tételek közül egy-egy vagy több együttes
használatára
7.13.1. Írj programot, mely beolvas egy tetszőleges számsorozatot, majd kiírja a
beolvasott legkisebb és
legnagyobb számot!
7.13.2. Írj programot egész számok olyan vizsgálatához, mely eldönti, hogy adott
intervallumba esnek-e és
ugyanakkor 5-re vagy 7-re végződnek-e!
7.13.3. Írj programot, mely egy egész számokból álló sorról kiírja, hogy hány 1, 2, 3
illetve 4 jegyű szám van benne!
7.13.4. Írj programot, mely ESC végjelig beolvasott néhány 10-es számrendszerbeli
számnak kiszámítja és
táblázatszerűen kiírja a kettes és a 16-os számrendszerbeli értékét!
7.13.5. 100 szám közül a második legnagyobb elhelyezése egy változóban
kétféleképpen szigorúan és
megengedően értelmezve a "legnagyobbat".
7.13.6. Cseréljen helyet a sorozat első és legnagyobb eleme!
7.13.7. Prímszám-keresés Erathostenes szitájával.
7.13.8. Írj programot, mely két csökkenő számsort úgy fésül össze, hogy az
eredményként kapott sorozat
növekvő legyen!
7.13.9. Írj programot, mely egy növekvő számsorba be tud szúrni egy tetszőleges
számot a megfelelő helyre!
7.13.10. Készíts programot arra a feladatra, hogy egy 10 helyet tartalmazó tömböt
egész számokkal egy megadott
végjelig feltöltünk, majd a "feladat"-hoz "ki" beírásakor az utolsó helyről
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kiveszünk, "be" beírásakor pedig
egy újabb egészet betehetünk, mindig a sor addig feltöltött végéről vagy
végére. Ha a "feladat"-hoz a "vége"
szót írjuk, vagy túlcsordulás esetén kilépünk a programból. (VEREM).
7.13.11.Készíts programot, mely egy 10 helyet tartalmazó tömböt úgy használ, hogy
először egész számokkal adott
végjelig feltöltjük, majd ha kiveszünk, azt mindig elölről veszi és ide
felzárkóztatja a többi elemet. Ha
beteszünk, azt mindig a sor aktuális végére teszi. "vége" feladatra kiszáll.
(SOR).
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8. HATÉKONYSÁGI MÓDSZEREK
Elméleti bevezetés:
Valamilyen matematikai vagy szervezési felismerés alapján a feladatok ügyesebb
megoldásával néhány program végrehajtási ideje, helyfoglalása vagy bonyolultsága
csökkenthető. Észrevehetjük, hogy e három lehetőség általában egymás kárára dolgozik.
A végrehajtási idő csökkenthető a ciklusok végrehajtási számával
o Ilyen lehetőség volt az előbbi keresési feladatok között rendezett sorozatoknál
a logaritmikus keresés.
o Ilyen lehetőség, ha az eldöntés tételénél tanult prím-megállapításnál az adott
szám osztóit csak 2 és a szám négyzetgyökének egész része között keressük.
Kihasználjuk ezzel azt a matematikai sajátosságot, hogy ha a szám felbontható
2 tényező szorzatára, akkor az egyik tényező feltétlenül az említett
intervallumba esik.
A végrehajtási idő csökkenthető a ciklusok végrehajtási idejével
o Ilyen lehetőség a felesleges műveletek kiküszöbölése. Például a rendezési
módszereknél tanult egyszerű cserés módszerben sok ilyen fölösleges
értékadás van, ezt a minimum-kiválasztásos módszer alaposan lecsökkenti.
o Ilyen lehetőség rejlik az adatok előfeldolgozásában, ha valamilyen
részeredményeket a többszöri felhasználáshoz csak egyszer számoljuk, majd
tároljuk.
o Ezt érhetjük el az elágazások ügyes szervezésével a következő feladatnál:

Cél: A hatékonyabb, ötletesebb program kifejlesztése
8.1. feladat
Véletlenszám generátorral végeztessünk 100 kockadobást! Számoltassuk meg, hogy ebből
hány 1-es, 2-es, ... 6-os! Készítsünk erre a feladatra hatékonyabb programokat!
Feladatvizsgálat:
A program három, egyre hatékonyabb eljárást tartalmaz. A főprogramban aszerint választjuk egyiket
vagy másikat, hogy melyiket szeretnénk kipróbálni. A változók mindhárom eljárásban ugyanazok:
1. Bemenő adatok:
Nincs bemenő adat, mert a véletlenszám generátor állítja elő a dobások értékét.
2. Kimenő adatok:
db:az eljárások ebben a tömbben tárolják, hogy az 1, 2, .. 6 dobása hányszor fordult elő. Integer
típusú elemekből álló tömb.
ki:a program végeredménye, ez kerül kiírásra. Integer típusú elemeket tartalmazó tömb.
3. Belső változók:
x:ezt a számot generálja a véletlenszám generátor, ezért word típusú.
i: futóváltozó, byte típusú.
4. A program eljárásainak logikája:
A kocka1 eljárásban a dobott számról mindenképpen végigkérdezi a program, hogy egyenlő-e 1gyel, 2-vel stb.
A kocka2 eljárásban ha már megtalálta, hogy a dobott szám mennyivel egyenlő, akkor nem kérdezi
tovább, hanem kéri a következő számot.
A kocka3 eljárásban a db nevű, hat elemű tömbnek annyiadik elemét növeli 1-gyel, amennyi a
dobott szám értéke.
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Folyamatábra:
A legkevésbé hatékony módszer,
a kocka1 nevű eljárás folyamatábrája:
Egy kicsit hatékonyabb módszer,
a kocka2 nevű eljárás folyamatábrája:

Az igazán hatékony módszer, a kocka3
nevű eljárás:
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Program:
program kockazas;
uses crt;
type tomb=array[1..6] of integer;
var i:byte;
ki:tomb;
procedure kocka1(var db:tomb);
var x:word;
begin
for i:=1 to 6 do db[i]:=0;
randomize;
for i:=1 to 100 do
begin
x:=random(6)+1;
if x=1 then db[1]:=db[1]+1;
if x=2 then db[2]:=db[2]+1;
if x=3 then db[3]:=db[3]+1;
if x=4 then db[4]:=db[4]+1;
if x=5 then db[5]:=db[5]+1;
if x=6 then db[6]:=db[6]+1;
end;
end;
{Ez az eljárás 600 hasonlítást és 100 értékadást végez.}
procedure kocka2(var db:tomb);
var x:word;
begin
for i:=1 to 6 do db[i]:=0;
randomize;
for i:=1 to 100 do
begin
x:=random(6)+1;
if x=1 then db[1]:=db[1]+1
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else if x=2 then db[2]:=db[2]+1
else if x=3 then db[3]:=db[3]+1
else if x=4 then db[4]:=db[4]+1
else if x=5 then
db[5]:=db[5]+1
else if x=6 then
db[6]:=db[6]+1;
end;
end;
{Ez az eljárás kb. 300 hasonlítást és 100 értékadást végez.}
procedure kocka3(var db:tomb);
var x:word;
begin
for i:=1 to 6 do db[i]:=0;
randomize;
for i:=1 to 100 do
begin
x:=random(6)+1;
db[x]:=db[x]+1;
end;
end;
{Ez az eljárás nem tartalmaz összehasonlítást, csak 100
értékadást.}
begin
textbackground(15);
clrscr;
window(20,6,60,19);
textbackground(1);
clrscr;
kocka1(ki);
{kocka2(ki);}
{kocka3(ki);}
gotoxy(5,2);
for i:=1 to 6 do
begin
writeln( ki[i],' -szer dobott a gép ', i, ' -t.');
gotoxy(5,wherey+1);
end;
readln;
end.
A helyfoglalás igen gyakran csökkenthető, erre majdnem minden feladatnál fel kell
hívni a tanulók figyelmét.
Példaképpen csak néhány eset:
o Fölöslegesen ne vezessünk be új változót!
o A változók helyfoglalását takarékosan adjuk meg!
o Ha a használt számsorozat elemei egész számok, azokat nem szükséges
tömbben tárolni, hanem a számok egyenlők az indexükkel, vagy abból
előállíthatók. Pl. faktoriális számításánál.
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o

A kiválogatás és másolás tételének alkalmazásakor néha a feladat nem teszi
szükségessé új tömb bevezetését és annak helyfoglalását, hanem átrendezéssel
megoldható a feladat:

Előkészítés: Új tömb használata nélkül, csupán átrendezéssel megoldható
feladat.
Cél: A hatékonysági szempontok gyakorlása
8.2. feladat: Adott egy számsorozat. Adjuk meg a nem "0" elemeit!
8.2. feladat megoldásai
Írj olyan tömörítő programot, mely egy számsorozatból törli a 0
elemeket!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
adb:ennyi, de max. 20 eleme lesz a tömbnek, byte típusú.
aa:egy maximum 20 elemű tömb, integer elemekből.
2. Kimenő adatok:
adb:ennyi eleme marad a beolvasott tömbnek, byte típusú.
aa:az eljárásokban a tömb neve. Az eredeti tömb helyett ez a tömb maradt,
integer elemekkel.
a:a főprogramban a tömb neve.
3. Belső változók:
n és n1: a főprogramban a tömb elemeinek számát mutató érték, byte
típusú.
i: futóváltozó, byte típusú.
4. A program logikája:
Három eljárásból áll: beolvasás, tömörítés, kiírás.
A tömörítés eljárásban sorra veszi a tömb elemeit, és ha talál 0 értékűt,
ahelyett beteszi az utolsót, majd ezzel kezdve megint sorban vizsgálja, hogy
0 értékűt talált-e. Ha végzett, akkor már csak az utolsót kell még egyszer
megvizsgálni, hogy az se maradjon nulla. Minden alkalommal, amikor kivesz
egy 0 -t, eggyel csökkenti a darabszámot.
Folyamatábra:
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Program:
program helytakarekos;
uses crt;
type tomb=array[1..20] of integer;
var n1,n,i:byte;
a:tomb;
procedure beolv(adb:byte; var aa:tomb);
begin
for i:=1 to adb do
begin
write(' a sorozat ',i,' -edik egész száma: ');
readln(aa[i]);
end;
end;
procedure tomorit(var adb:byte;var aa:tomb);
begin
i:=1;
while i<adb do if aa[i]=0 then begin
aa[i]:=aa[adb];
adb:=adb-1;
end
else i:=i+1;
if aa[i]=0 then adb:=adb-1;
end;
procedure kiir(adb:byte; aa:tomb);
begin
writeln;
writeln(' Az eredetileg megadott sorozatból csak az
"értékes", ');
writeln(' azaz 0-tól különböző értékeket írom ki: ');
for i:=1 to adb do
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begin
if i=13 then writeln;
write(aa[i]:6);
end;
end;
begin
clrscr;
writeln('Ezzel a programmal kiírtom a 0-kat a
számsorozatból.');
write('Hány darab eleme legyen most a max. 20
elemű sorozatnak? ');
readln(n1);
beolv(n1,a);
n:=n1;
tomorit(n,a);
kiir(n,a);
readln;
end.

o

A programkód mérete csökkenthető pl. ha azonos funkciókat közös eljárásba
foglalunk.

Előkészítés:
Cél: Egyszerűbb programszerkezet felismerése
8.3. feladat: Készíts olyan eljárást, mely egy számsorozatból egyetlen ciklussal
keresi ki a maximumot és a minimumot!
Előkészítés: A rekurzív függvény fogalma, alkalmazásának szabálya
Cél: Az eljárások és függvények kezelésének kiegészítése egy hatékony
módszerrel
8.4. feladat: Készíts programot faktoriális számításra! Készítsd el ezt
rekurzióval is!

A program bonyolultsága is csökkenthető jó megoldásokkal, azonban ez többnyire a
végrehajtási idő- vagy a helyfoglalás kárára megy, tehát programonként meg kell
gondolni, hogy melyik a fontosabb.
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9. SZÖVEGES- ÉS TÍPUSOS ÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE
Ebben a fejezetben, bár a cím hosszúsága miatt csak "Típusos állományok"-ként történik a
linkelés, először a szöveges állományokkal foglalkozunk néhány egyszerűbb program erejéig.
Újszerű ebben a témában a fájlok kezelése, valamint a közvetlenül nyomtatóra íratás.
A típusos állományok kezelése már komoly programozói feladat és a versenyfeladatoknak is
állandó témája.
Előkészítés: A szöveges állományok kezelésére vonatkozó szabályok
Cél: Állományok kezelése
9.1. feladat: Legyen egy TPROG nevű könyvtárunk, ebbe kerülnek az
állományaink Olvastassunk be sorokat '/' végjelig a könyvtárunkban egy
szoveg.txt állományba, majd írassuk ki az egészet!
9.1. feladat megoldása
Írj programot, mely szövegsorokat olvas be egy szoveg.txt állományba
"/" végjelig, majd ellenőrzéshez írassuk is ki az egészet!
Feladatvizsgálat:
Mielőtt a programot írjuk, készítsünk egy TPROG nevű könyvtárat a C
meghajtón, melybe az állományaink kerülnek.
1. Bemenő adatok:
sor: string típusú, egy sornyi szöveg: ennyit olvas be egyszerre.
2. Kimenő adatok:
szoveg.txt: fájl a C meghajtó TPROG könyvtárába
3. Belső változók:
szovegem: text típusú változó, ebbe gyűjti a program a sorokat '/'
végjelig.
Folyamatábra:
Program:
program szovegbe;
uses crt;
var szovegem:text;
sor:string;
begin
clrscr;
assign(szovegem,'C:\TPROG\szoveg.txt');
rewrite(szovegem);
writeln;
writeln('Kérem a sorokat! Ha befejezted, az új sor
elejére "/" jelet tegyél!');
writeln;
gotoxy(10,5);
readln(sor);
while sor <> '/' do
begin
writeln(szovegem,sor);
gotoxy(10,wherey);
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readln(sor);
end;
close(szovegem);
writeln;
writeln;
writeln('Most ellenőrzési lehetőség következik:');
writeln;
reset(szovegem);
while not eof(szovegem) do
begin
readln(szovegem,sor);
writeln(sor);
end;
close(szovegem);
writeln;
writeln('A kiíratás befejeződött, most ellenőrizheted
a szöveget.');
writeln('Javításhoz újra kell futtatnod ezt a
programot,');
writeln('ez azt jelenti, hogy újra be kell írnod az
egész szöveget.');
readln;
end.

Előkészítés: Szöveges állomány megnyitása bővítésre. Érték- és indexhatár ellenőrzés, ki-,
bekapcsoló fordítási direktíva {$R-},{$R+}; Be- és kiviteli műveletek ellenőrzésére
IOResult=0 alkalmazása. A nyomtató kezelése programmal
Cél: Szöveges állományok kezelésének kiegészítése, gyakorlása
9.2. feladat: Ellenőrizzük, hogy van-e már szoveg.txt állomány a könyvtárban! Ha van, írjunk
hozzá még két sort, majd írassuk ki a képernyőre! Azután írassuk ki nyomtatóra is!
9.2. feladat megoldása
Ellenőrizzük, hogy van-e már szoveg.txt állomány a könyvtárban! Ha van, írjunk hozzá
még két sort, majd írassuk ki a képernyőre! Azután írassuk ki nyomtatóra is!
Feladatvizsgálat:
1. Bemenő adatok:
szoveg.txtnevű szöveges fájl a TPROG könyvtárban, melyet továbbírunk és kinyomtatunk.
ujsor:egy-egy új sort először ebbe a változóba olvas, majd ezt vizsgálja meg, hogy a '/'
végjel-e.
2. Kimenő adatok:
Ugyancsak az ujsor változót használja a program később a képernyőre illetve nyomtatóra
írásnál átmeneti tárként egy sor számára.
3. Belső változók:
szovegx: a beolvasásra és a képernyőre íratásra szánt text típusú változó.
szovegny:a nyomtatóra íratásra szánt text típusú változó.
valasz: char típusú változó arra, hogy kéri-e a szöveg nyomtatását is a felhasználó.
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Folyamatábra:
Program:
program szovegtovabb;
uses crt, printer;
var szovegx,szovegny:text;
ujsor:string;
valasz:char;
begin
clrscr;
assign(szovegx,'c:\TPROG\szoveg.txt');
{$I-}
reset(szovegx);
{$I+}
if ioresult=0 then
begin
append(szovegx);
writeln('Megtaláltam a szoveg.txt fájlt,');
writeln('Most néhány sort hozzá írhatsz.');
writeln('Ha vége, akkor a következő sor elejére "/" jelet
írj!');
readln(ujsor);
while ujsor <> '/' do
begin
writeln(szovegx,ujsor);
readln(ujsor);
end;
close(szovegx);
reset(szovegx); {Hogy az elején kezdje!}
writeln;
writeln('Most az egészet kiírom: ');
while not eof(szovegx) do
begin
readln(szovegx,ujsor);
writeln(ujsor);
end;
close(szovegx);
writeln;
write('Kéred-e a nyomtatását is? (i/n)');
readln(valasz);
if valasz='i' then
begin
reset(szovegx);
assign(szovegny,'PRN');
rewrite(szovegny);
writeln(szovegny);
while not eof(szovegx) do
begin
readln(szovegx,ujsor);
writeln(szovegny,ujsor);
end;
writeln(Lst,#12); {Itt a nyomtatás végén van egy
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lapdobás.}
close(szovegny);
close(szovegx);
readln;
end;
end else writeln('Nem találtam meg a
szoveg.txt fájlt.');
readln;
end;
end.
További gyakorló feladatok:
9.2.1. Adott egy fájlban egy szöveges állomány. Adjunk meg külön egy 3
karakteres szót. Keressük ennek a szónak az előfordulási helyét. Ahol talált, ott
írassuk ki az előtte és az utána lévő 5-5 karakterrel együtt!
Előkészítés: A rekord fogalma, deklarálása. Egyszerű, csak egészekből álló
típusos állomány létrehozása
Cél: A típusos állományok bevezetése
9.3. feladat: Készítsünk egy versenyen részt vett diákok néhány adatából
állományt egy adott könyvtárba egesz.dat néven, majd ezt egyenként bővítsük
még rekordokkal! A végén írassuk ki, hogy mennyi helyet foglal el a lemezen!
9.3. feladat: megoldása
Készíts diákok néhány adatából egy adatállományt, majd készíts lehetőséget ennek
rekordonkénti bővítésére! A végén írasd ki, hogy mennyi helyet foglal el a lemezen!
Feladatvizsgálat:
Az állományt a már meglévő ATMEN nevű könyvtárba, egyik diák nevével, panka.dat néven
készítjük. Szerepel benne a versenyen részt vett diákok neve, cipőmérete, testmagassága és a
város, ahol laknak.
1. Bemenő adatok:
tag:file 3 ember (nev, cipo, magas, varos) adataiból.
2. Kimenő adatok:
ATMEN könyvtár panka.dat fájlja: ebbe menti az adatokat.
meret:a fájl mérete a lemezen, longint típusú változó.
3. Belső változók:
j: futóváltozó,
t: egy ember adatai, ember típusú record
szeretne: 'i' -nél igen vagy 'n'-nél nem jelentésű, char típusú változó.
Folyamatábra:
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Program:
program recordos;
uses crt;
type ember=record
nev:string[15];
cipo:byte;
magas:real;
varos:string[15];
end;
var j:byte;
tag:file of ember;
t:ember;
meret:longint;
szeretne:char;
begin
clrscr;
writeln('Ez egy olyan program, amellyel először 3 ember
adatait ');
writeln('tárolhatod egy fájlban, aztán még egyenként
töltögetheted.');
writeln;
writeln('Add meg a 3 ember adatait:');
writeln;
assign(tag,'c:\ATMEN\panka.dat');
rewrite(tag);
for j:=1 to 3 do
begin
writeln;
writeln(j,'. ember');
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write('Neve : ');
readln(t.nev);
write('Cipőm�rete : ');
readln(t.cipo);
write('Magassága : ');
readln(t.magas);
write('A város, ahol lakik: ');
readln(t.varos);
write(tag,t);
end;
writeln;
meret:=filesize(tag)*sizeof(ember);
write('A fájl mérete most byte-ban:',meret);
writeln;
j:=3;
repeat
write('Szeretnél-e még hozzátenni rekordot? (i/n) ');
readln(szeretne);
if szeretne='i' then begin
inc(j);
writeln;
writeln(j,'. ember');
write('Neve : ');
readln(t.nev);
write('Cipőm�rete : ');
readln(t.cipo);
write('Magassága : ');
readln(t.magas);
write('A város, ahol lakik: ');
readln(t.varos);
write(tag,t);
end;
until szeretne='n';
writeln;
meret:=filesize(tag)*sizeof(ember);
write('A fájl mérete most byte-ban: ',meret,' .');
close(tag);
readln;
end.
Előkészítés: Típusos állomány olvasása, pozícionálás
Cél: Típusos állomány kezelése
9.4. feladat: Használjuk fel az előzőleg elkészített egesz.dat állományt, írjuk át
egy másik állományba, és ott írjunk hozzá még három kimaradt rekordot, majd
kerestessük meg az elért legkisebb és legnagyobb pontszámot!
Előkészítés: Állomány feltöltése recordokkal

97

Cél: Típus meghatározása, régi ismeretek felelevenítése
9.5. feladat: Töltsünk fel egy adat.dat nevű állományt 5 recorddal, melyek
gyerekek nevét, születési dátumát (6 karakteres string-ben) és legfontosabb
hobbyját tartalmazzák! Zárjuk le az állományt,
töröljük a képernyőt,
majd pozícionálva írassuk ki táblázatszerűen az egészet!
Előkészítés:
Cél: Gyakorlás
9.6. feladat: Az előző állományból, ha az még megvan, listázzunk feltételekkel
meghatározott recordokat, majd nyissuk meg írásra és folytassuk néhány
recorddal!
Előkészítés: A szöveges állományoknál már megismert nyomtatókezelés
ismétlése
Cél: A nyomtatóra írás gyakorlása
9.7. feladat: Írassuk ki az előző állományt nyomtatóra!
Előkészítés:
Cél: Gyakorlás
9.8. feladat: Töltsünk fel egy állományt (név, anyanyelv, kor, születési hely)
adatokból álló recordokkal, majd kérdezzük le, hogy hány magyar van köztük,
korcsoportonként hányan vannak, összesen hányan vannak és az egész
állomány mennyi helyet foglal a lemezen!
További gyakorló feladatok:
9.8.1. Adottak egy ország város-párjai és a köztük lévő közúti távolságok km-ben.
Adjuk meg a két, egymáshoz legközelebbi várost!
9.8.2. Írj programot, mely egy nevekből álló tömböt karbantart! Legyen a tömb név
szerint rendezett! Legyen lehetőség arra, hogy új neveket szúrhassunk be, adot neveket
megkereshessünk illetve kitörölhessünk! Ezeket a funkciókat menüből lehessen kérni!
A tömböt minden feladat után listázza ki!
9.8.3. Egy fesztiválra különböző országokból érkeznek diákok, akik 1975 után
születtek. Az adatrekordok tartalmazzák a diákok nevét, születési évét, az országot,
ahonnan érkeztek. Írjuk fel az adatokat egy állományba, aztán készítsünk kimutatást
országonként és azon belül születési évenként a résztvevők létszámáról!
9.8.4. Írj programot, mellyel születésnapokat (hónap, nap) olvashatunk be, aztán
gyűjtsük az év egyes napjain született emberek számát! Végül egy hónapra listázzuk
ki a különböző napokon született emberek számát!
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10. JÁTÉKPROGRAMOK ÉS ÉRDEKES MATEMATIKAI PROGRAMOK
JÁTÉKOK
A gimnáziumi programozási tanulmányok végén - mintegy összefoglalásképpen - különböző,
már máshol, másképpen megvalósított vagy teljesen önálló ötletre épülő játékötleteket
mondunk egymásnak, majd ebből mindenki talál kedvére valót. Ebbe aztán beleadhatja eddig
szerzett tudását, sőt a menet közben megszokott "kutatási módszerét" is, amellyel olykor
egyedül keresett megoldási módszert valamely problémára könyvek vagy barátok révén.
Ötletek ennyi programozási tudással rendelkezők részére saját játékok készítésére:
10.1. Készíts olyan kockadobásos játékot, melynek során tétek is vannak
10.2. Készítsd el a kavicsjáték programját: Van egy halom kavicsunk, az elején
beolvassuk, hogy mennyi. Felváltva elvesz belőle a gép (véletlen számmal) és Te legalább 1,
legfeljebb 5 darabot. A gép tudja, hogy mennyi van még, Te nem tudod. Az veszít, aki az
utolsókavicsot elvette. A programozáskor a gépet fel lehet készíteni arra a ravaszságra, hogy
ha úgy találja az eredményt, hogy már csak 2 és 5 közötti kavics maradt, akkor ne véletlen
számmal vegyen, hanem a kavicsok számánál eggyel kevesebbet és ezzel ő nyert.
10.3. Akasztófás játék: Fővárosok neveit kell betűnként kitalálni egyenként szaggatott
vonallal jelölt helyen. Valahányszor elő nem forduló betűt tippelsz, tovább rajzolja a gép az
akasztófádat. Győzöl, ha az akasztófa nem készül el, mire felismered a fővárost.
10.4. Talált-süllyedt torpedós játék: az egyik játékos Te vagy, a másik a gép.
10.5. Amőba: Te játszol a gép ellen. Az előre beprogramozott elhelyezkedési
lehetőségeket vizsgálja végig, annak alapján lép.
10.6. Az átellenes sarokba jutás játéka: Fekete, négyzethálón kijelölt négyzetes
területen piros vonalakkal az ellenkező sarokba kell jutnod a négyzethálón úgy, hogy nem
keresztez az ellenség kék vonala, mely a másik két sarkot igyekszik összekötni lépésenként.
MATEMATIKA
A játékok megvalósításához hasonló nagy élmény lehet - főleg a matematikát is kedvelő
diákok részére - ha olyan matematikai feladatot programoznak, majd futtatnak, amely nagyon
sok számolást igényelne. Itt igazán látszik a számítógép és a programozási tudás hasznossága.
Ötletek szép és érdekes matematikai feladatok programozására:
10.7. Írj programot a Pí sok számjegyig való közelítésére úgy, hogy 5 cm sugarú körbe
és a kör köré szerkeszthető egyre több szögű szabályos sokszögek kerületét számíttatod ki.
Ezek a kerületek két oldalról közelítik a Pí értékének 10-szeresét, azaz a kör kerületét.
10.8. Írj ikerprímeket kerestető programot! Ilyen ikerprím például a 3 és az 5, melyek
prímek és köztük a különbség kettő. Tehát a program sorban vizsgálja a pozitív egész
számokat, ha talál egy prímet, megnézi a kettővel nagyobbat, hogy az is prím-e. Ha igen kiírja
mindkettőt.
10.9. Pythagorasz emlékére: kerestessük meg az első öt "tökéletes" számot! A
tökéletes szám azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az önmagánál kisebb osztóinak
összege éppen a számmal egyenlő, ilyen pl. a 6, mert 6=1+2+3.
10.10. Fermat emlékére: kerestessünk "barátságos" számpárt a 220 és 284 pároson
kívül! Ezekre az jellemző, hogy az egyik pozitív osztóinak összege (magát a számot nem
számítva) megegyezik a másik számmal és viszont.
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