
További feladatmegoldók: Bíró Eszter (Székelyudvarhely) 75 pont; Kovács 
Péter (Marosvásárhely), Orbán Botond (Gyergyószentmiklós) 55 pont; Király 
László (Szatmárnémeti) 45 pont; Jánosi Rancz Zoltán (Marosvásárhely) 40 pont. 

Az első helyezett díja 10 db. mágneslemez (floppy), míg a 2. és 3. helyezetteké 
5-5 db. 

Az 1997-98/2-es számtól kezdődően újabb versenyt hirdetünk! 

Megoldott feladatok 
Informatika 

I . 1 0 0 . Adott egy számháromszög, mint pl.: 

Írjunk programot, amely kiírja a képernyőre a háromszög felső csúcsából 
induló és a háromszög alsó sorában végződő számsorozatok összege közül a 
legnagyobbat! Minden lépésben átlósan balra lefelé vagy jobbra lefelé lehet 
haladni. A háromszög sorainak száma 1 és 100 közötti, a háromszögben 0 és 99 
közötti egész számok vannak. A fenti példában az eredmény 7+3+8+7+5=30. 
(bal, bal, jobb, bal) 

Megoldás: Kelemen Zoltán (Marosvásárhely, Bolyai Farkas Líceum, X. oszt) 
Program ilOO; 
Uses Crt; 
Type tmb=array[1..100] of byte; 

mx=array[1..100] of tmb; 
Var hszog : mx; 

sumx : word; 
mut : tmb; 
n, i, k : byte; 

Procedure Max (m:byte; ut:tmb; x,y:byte; sum:word); 
{ Rekurziv eljaras, es mindig csak a leghosszabb utat tartja meg} 
{ Lepegetni csak jobbra es lefele kell, es sohasem lepunk ki a ma-

trixból } 
begin 
if m-1<>n then begin 

ut[m]:=hszog[x,y]; inc(sum, ut[m]); 
max (m+1,ut,x+1,y,sum); 
max (m+1,ut,x,y+1,sum); 

end 
else if sum > sumx then begin 

sumx:=sum; 
mut:=ut; 
end; 

end; 
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BEGIN 
ClrScr; 
Write ('Hany szintes a haromszog?'); Readln (n); 
Writeln ('Beolvasas. A szintek szamozasa fentrol lefele 

tortenik:'); 
{ A haromszoget egy matrixban kodolom ugy, hogy annak "alapja" 
a matrix mellekatloja. A palda igy nez ki: 
7 8 0 4 5 
3 1 4 6 
1 8 7 2 
1 2 5 
1 4 
Olvasni a szintek szerint kell. Pl. masodik szint: 3 8 
} 
for i: =1 to n do 
begin 

writeln (i, 'szint elemei:'); 
for k:= 1 to i do readln (hszog[i-k+1, k]); 

end; 
ClrScr; 
for i:= 1 to n do 
begin 

for k:= 1 to i do write (hszog[i-k+1,k]:5); 
writeln; 

end; 
sumx:=0; 
max (1,mut,l,l,mut[1]); 
writeln ('A legnagyobb összeg:'); 
write (mut[1]); 
for i :=2 to n do write ('+', mut[i]); 
writeln ('=', sumx); 
readkey; 

END. 

A Nobel-díjasok pályázat kiértékelése 
Az elmúlt iskolai évben a pályázati versenyünk témaköre — az előző évinek 

a folytatásaként — ugyancsak a Nobel-díjsokhoz kapcsolódott azzal a 
kibővítéssel, hogy ez alkalommal az irodalom területét is bevontuk. 

Az előző évihez hasonlóan ez alkalommal is azt mondhatjuk, hogy sikeresen 
zárult a verseny mind a részvételt, mind az elért eredményeket (a magas pont-
számokat) illetően. 

Összesen 49 diák vett részt a versenyen és ami a legörvendetesebb az az, hogy 
a résztvevőknek közel a fele mind a hat fordulóra beküldte a válaszokat. 

A nagyarányú részvétel és az elért magas pontszámok miatt a szerkesztőbi-
zottság úgy döntött, hogy a három legjobb pontszámot elért résztvevőket díjazza. 

ELSŐ DÍJ - 60 pont (45 000 lej) 
Birtok Tünde - Csíkszereda 
Páll Adél - Sepsiszentgyörgy 
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