
Informatika 
A Firka jelen számától pontversenyt hirdetünk a legjobb feladatmegoldók 

számára. A megoldásokat a lap kézbesítésétől számított egy hónapon belül kell 
beküldeni (nem később mint 1997. január 1.). A verseny az 1996-97/2-6. 
számokban megjelent feladatokra vonatkozik. Eredményt az 1997-98/1. szám-
ban közlünk. A legjobb megoldók értékes könyveket és évi Firka-előfizetést nyernek. 

A megoldásokhoz rövid megjegyzést is kell fűzni az algoritmus lényegéről. Aki 
teheti, a megoldásokat elektronikus levél formájában (Vagy lemezen) is elküldheti. 

I. 82 . Írjunk programot, amely megadja, hogy 1950 és 2050 között minden 
évben mikor volt (lesz) húsvét és pünkösd vasárnapja! 

A húsvét meghatározásának szabálya. Húsvét a tavaszi napéjegyenlőség 
(március 21.) utáni első holdtölte utáni első vasárnap. A holdtölték egymástól 29 
és fel napra vannak. 

Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapra esik. 
Tudjuk, hogy 1991. január 1. kedd volt, az első holdtölte január 30-an délelőtt 

volt (ebben az évben húsvét március. 31-én volt). 
(10 pont) 

I. 83. Írjunk programot, amely megkeveri a 32 kártyából álló magyarkártya-
csomagot! Az egyszerűség kedvéért a kártyákat 1-től 32-ig számozzuk, tehát 
eredményül csak ezeknek a számoknak egy permutációját kell megadni. 

(10 pont) 

I. 84 . Írjunk programot, amely ábécé sorrendbe rendezi egy állomány szavait. 
A bemeneti szövegállományban ha egy sorban több szó van, akkor ezeket 
legalább egy szóköz választja el. A kimeneti állományban minden sorba egy szót 
írjunk. A bemeneti állomány nem lehet teljes egészében a memóriában! 

(15 pont) 

I. 85 . Egy szövegállomány egy ország városai közti távolságot tartalmazza a 
következő módon: 

— az első sor tartalmazza a városok számát 
— a következő sorok tartalmazzák a távolságokat, soronként egy-egy távol-

ságot: város város távolság alakban, egy-egy szóközzel az elemek között. 
Írjunk programot, amely kiírja a képernyőre az állományban levő összes város 

nevet, majd bekéri két város nevet, és kiszámítja a köztük levő legrövidebb utat, 
ha egyáltalán létezik út. 

(15 pont) 
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