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Megtekinthetjük a legfontosabb műanyagokat, feltalálásuk idejét és helyét, némely 
tulajdonságaikat és leggyakoribb felhasználási területeiket. 

Környezet-, természetvédelmi szempontból igen hasznos a műanyagok gyűjtése. Er-
ről a honlapról megismerhetjük a műanyag-hulladékok újrahasznosításának módozatait, 
alapelveit, a Greenpeace felhívásait. 

Jó böngészést! 
 

f á airk csk
 

Érdekes informatika feladatok  

X.  rész 
 

Foglyok 

A feladat 
Egy börtönben n fogoly van. A börtön rendelkezik egy teljesen különálló zárt cellá-

val, melyben csak egy kapcsoló és egy égő található. 
Az őrök a következő játékot találják ki: mindegyik nap véletlenszerűen kiválasztanak 

egy foglyot és azt beteszik a cellába. Ha egy nap egy fogoly biztosan meg tudja monda-
ni, hogy mind az n-en voltak a cellában, akkor mindenkit hazaengednek. 

A foglyok az első nap kivételével nem beszélgethetnek egymással. 
− Milyen stratégiát beszélhetnek meg a foglyok az első nap, hogy biztosan kisza-

baduljanak? 
− Írjunk egy számítógépes szimulációt a feladat megoldására. 
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Elemzés 
A feladat kijelentéséből kiindulva olyan stratégiát kell találnunk, amely biztosan he-

lyes megoldást ad egy valószínűségi problémára, hisz az őrök a foglyokat véletlenszerű-
en választják ki. Az információkat az égő és a kapcsoló segítségével kell átadni. 

Az egyedüli biztos stratégia szintén egy valószínűségi stratégia: a foglyok kineveznek 
maguk közül egy figyelőt, aki számolja, hogy hány fogoly volt biztosan bent a cellában, 
és ő jelenti az őröknek is a végén. A szabály egyszerű, ha valaki bekerül a cellába és még 
soha nem gyújtotta fel az égőt, valamint az égő nem ég, akkor felgyújtja azt. Az égőt
csak a figyelő oltja le, és ekkor egyel növeli a cellában volt foglyok számát. Amikor 
megszámolta mind az n foglyot, jelentheti is az őröknek és kiszabadulnak. 

A stratégia nem optimális, hisz sok fogoly többször is bekerülhet a cellába, míg sike-
rül felgyújtani az égőt, sok az ismétlés, szélsőséges esetben az is megtörténhet, hogy 
hosszú ideig csak bizonyos foglyok kerülnek be, végtelen ideig is eltarthat stb., viszont 
ha ezek nem következnek be, biztos jó megoldást talál, a foglyok kiszabadulnak. 

A valószínűségi algoritmusok kétfélék lehetnek: vagy adnak bizonyos valószínűség-
gel helyes eredményt (Monte Carlo típusú algoritmusok), vagy bizonyos valószínűséggel 
túllépik a megadott futási időt, végtelenné válnak (Las Vegas típusú algoritmusok). A fenti 
algoritmus Las Vegas típusú algoritmus, hisz ha talál megoldást, biztos, hogy jó megol-
dást talál, viszont a véletlenszám-generátortól függően túllépheti a megadott futási időt, 
végtelenné is válhat (megöregednek, meghalnak a foglyok közben). 

A számítógépes szimuláció megírására az objektumorientált paradigma kiválóan al-
kalmas. 

A szimuláció szerint, a Pascal Randomize, Random eljárásait használva statisztikai mé-
rések alapján átlagban n fogoly n2 nap alatt szabadulhat ki. 

 

A számítógépes szimuláció 
program pFoglyok; 
uses crt; 
var 
 korte: boolean; 
type 
 TFogoly = object 
 elso: boolean; 
 constructor Init; 
 procedure Bent;virtual; 
 end; 
 

TFigyelo= object(TFogoly) 
 szam: integer; 
 constructor Init; 
 procedure Bent;virtual; 
 end; 
 
constructor TFogoly.Init; 
begin 
 elso := true; 
end; 
 
procedure TFogoly.Bent; 
begin 
 if elso and not korte then 
 begin 
 elso := false; 
 korte := true; 
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end; 
end; 
 
constructor TFigyelo.Init; 
begin 
 inherited Init; 
 szam := 0; 
end; 
 
procedure TFigyelo.Bent; 
begin 
 if elso then 
 begin 
 elso := false; 
 inc(szam); 
 end; 
 if korte then 
 begin 
 inc(szam); 
 korte := false; 
 end; 
end; 
 
const 
 __n = 10; {A foglyok szama.} 

__i = 300; {Biztonsagi megellasi korlat.} 
var 
 foglyok: array[1..__n] of TFogoly; 
 figyelo: TFigyelo; 
 i, f: integer; 
 g: text; 
begin 
 clrscr; 
 korte := false; 
 for i := 1 to __n-1 do 
 foglyok[i].Init; 
 figyelo.Init; 
 i := 1; 
 Randomize; 
 Assign(g, 'ered.txt'); 
 Rewrite(g); 
 while (i <= __i) and (figyelo.szam <> __n) do 
 begin 
 gotoxy(10, 2);write('nap: ', i); 
 gotoxy(40, 2); write('korte: '); 
 if korte then write('eg.':7) else write('nem eg.':7); 
 f := Random(__n)+1; 
 gotoxy(10, 4);write('fogoly: ', f:7); 
 gotoxy(40, 4); 
 if f = __n then write('figyelo!') 
 else write('        '); 
 if f <> __n then foglyok[f].Bent 
 else figyelo.Bent; 
 gotoxy(40, 6); 
 write('Figyelo.szam: ', figyelo.szam); 
 if figyelo.szam = __n then 
 begin 
 gotoxy(10, 6); 
 write('Megoldva ', i, ' nap alatt!'); 
 end; 
 if f <> __n then writeln(g, 'fogoly:  ', f:4, ' korte: ', korte) 
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else writeln(g, 'figyelo: ', f:4, ' korte: ', korte); 
 delay(10); 
 inc(i); 
 end; 
 Close(g); 
 readln; 
end. 

Kovács Lehel István 
 

Alfa-fizikusok versenye 

2002-2003. 
 

VII. osztály – III. forduló 
�

1.  Gondolkozz és válaszolj! (8 pont) 
a). Miért van árapály? 
b).  Miért van különbség az űrhajós súlya és tömege között? 
c). Miért helyeznek szállításkor hengeres vasrudakat a páncélszekrény alá? 
d).  Miért közlekednek az utasszállító repülőgépek nagy magasságban? 

 
2. Egy rugó a ráakasztott 10 dkg-os tömeg hatására 2 cm-t nyúlt meg. Mekkora a 

rugó álladója? Hogyan nyúlna meg 0,5 kg tömegű test hatására? (4 pont) 

3. A súly. (3 pont) 
a).  Milyen erők hatnak a nyugalomban levő pohárra? Jelöld az 

ábrán az erőket! 
b).  Ábrázold a pohár esetén azt az erőt, amelyet a pohár fejt ki 

az asztalra! 
c).  Hogyan nevezzük a pohár által az asztalra kifejtett erőt? 

 

4.  a). Egy testet rugóra rögzítünk fel. Rajzold be a test által a rugóra kifejtett erőt!  
b).  Mit nevezünk súlynak? (6 pont) 
c).  Mikor van egy test a súlytalanság állapotában? 
d).  A súlytalanság állapotában lévő testre hat-e valamilyen erő?

Miért? 
e).  A rugós erőmérő a gravitációs kölcsönhatástól származó 

erőt mutatja vagy a test súlyát? 
f).  „38 kiló vagyok” – szokás mondani, ha valaki a testsú-

lyunk után érdeklődik. Helyesen válaszolunk a feltett kér-
désre? Miért? 

 

5. 
a). Írd be a szem részeit az ábrába! b). A szem mely hibáira utalnak az ábrák? 

 


