
 



1. feladat: 
 
Sorrend: f_1, f_3, f_2. (Ez indoklás nélkül 0 pont.) 
f_1=O(f_2): számolás + definíció használata: 3+2 pont 
f_2=O(f_3): számolás + definíció használata: 3+2 pont 
Csak a függvények alaki átalakítása: legfeljebb 4 pont. 
Csak a definícióra ne adjunk 2 pontnál többet (ha nem kísérli meg használni). 
 
2. feladat: 
 
Dinamikus programozás. 
Rekurzió, magyarázattal: 6 pont 
Eleje (1 hosszú részszavak): 1 pont 
A P(i,j) értékek kitöltésének egy sorrendje: 2 pont 
Lépésszám indoklása: 1 pont 
 
3. feladat: 
 
Algoritmus összesen: 7 pont 
Ebből:  
  -> 0 súlyú élek kezelése: 2 pont 
  -> 2, 3, ..., k súlyú élek kezelése: 4 pont 
  -> maradék (átalakított gráfon BFS, válasz): 1 pont 
  -> ha csak annyit mond, hogy BFS-t alkalmazunk: 2 pont 
Lépésszám (0 súlyú élekkel mit csinál + átalakított gráf mérete + BFS lépésszáma): 1+1+1 = 3 pont  
 
4. feladat: 
 
A táblázat összesen 4 sor lesz, ebből az első 3 legyen 2+2+2 pont.  
Az x csak az utolsó sorban jelenik meg, ez a sor érjen 4 pontot. 
 
5. feladat: 
 
A megoldás:  
Módszer a legkisebb elemek kigyűjtésére: 6 pont 
  -> minden lépésben a már kigyűjtött k csúcs gyerekeit kell csak vizsgálni: 3 pont 
  -> ezek 2k-an vannak: 1 pont 
  -> ezekből a legkisebb kiválasztása: 2 pont 
Innen az algoritmus: 2 pont  
Lépésszám: 2 pont   
   
B megoldás: 
A t-edik legkisebb csak az első t szint valamelyikén lehet, mert... : 3 pont 
Töröljük (elfelejtjük) a lejjebbi szinteket, a maradékon t darab Mintör: 4 pont 
Lépésszám: 3 pont  
 
Nyilván bármilyen más megoldás is jó... 
 
6. feladat: 
 
Beszúrás: 4 pont 
Törlés: 6 pont  



A törlésnél lehet a 7, vagy a 12 elemet is a 10-es helyére rakni, ez mindegy.  
Ha valaki nem standard módon töröl, csak valahogy random módon csinál egy új  
keresőfát a maradék elemekből, arra max. 1-2 pontot adjunk. 
 
7. feladat: 
 
Alsó korlát a jobboldali részfa magasságára (m>=6): 2 pont 
Tanult összefüggés a magasság és a fekete-magasság között (fm>=m/2): 1 pont.  
Innen alsó korlát a jobboldali részfa magasságára (fm>=3): 1 pont 
 
Tanult összefüggés a belső csúcsok és a fekete-magasság között (b>=2^fm-1): 2 pont 
Innen felső korlát a baloldali részfa fekete-magasságára(fm<4): 2 pont 
 
A két korlát összevetése: 1 pont  
Ebből az eredeti fa fekete-magassága: 1 pont. 
 
8. feladat 
 
Ládarendezés 2010 maradékosztályok alapján: 6 pont 
Innen a válasz: 2 pont  
Lépésszáma: 2 pont  
A lépésszámra járó 2 pontot csak akkor kapja meg, ha jelzi, hogy O(n+2010) a lépésszám, arra, hogy 
indoklás nélkül közli, hogy O(n), nem kell pontot adni. 
 
Itt persze az is jó, ha explicit nem használja a ládarendezés szót, de lényegében valami ilyesmit csinál. 
 


