
2. vissza vezetéses feladatok

A feladatokban szerepl ő füg gvén yek (ha más nincs kikötve) egész számok egy inter vallumán vannak értel-
mezve , és egész értékűek.

1. Döntsükel amonotonnövekedő
�

függvényről aszigorú
értelembenvettmonotonitást!

2. Adott a síkon � darabpont. Keressükmeg az origótól
legtávolabbes̋o pontot!

3. Határozzukmeg az
�

függvény legnagyobb� -val oszt-
hatóértékét!

4. Határozzukmeg az
�

függvény azonpozitívértékeineka
számát,amelyekközvetlenülegy negatívértékutánáll-
nak!

5. Adjunk meg egy az � ésa ��� természetesszámokközé
es̋o prímszámot!

6. Határozzukmeg az � természetesszámosztóinaka szá-
mát!

7. Állapítsuk meg, hogy az � természetesszámnakvan-e
páratlanvalódi osztója!

8. Határozzukmeg az � természetesszámvalódipárososz-
tóinakszámát!

9. Határozzukmeg az � természetesszámlegkisebbpárat-
lan osztóját!

10. Keressükmeg az
�

függvény egy olyanértékét,ami be-
leesikaz � �	��
�� ésa � ������ intervallumbais!

11. Határozzukmeg az
�

függvényneka � -nál kisebblegna-
gyobbértékét!

12. Adjuk meg az
�

függvény egy � -val oszthatóértékéhez
tartozóargumentumát!

13. Keressünkaz � �	��
�� intervallumbanikerprímeket!

14. Állapítsukmeg, hogyvan-eaz
�

függvény értékei között
párosszám!

15. Adott aközéppontjávalésasugarával asíkonegy kör, és
további � darabpont. Keressünkegy olyanpontot,ami
a körbeesik!

16. Határozzukmeg az
�

függvénynek az � �	��
�� interval-
lumbaes̋o legnagyobbértékét!

17. Adjuk meg, hány olyanelemvanaz � vektorbanami ki-
sebbazindexénél!

18. Állapítsukmeg, hogyvan-eaz
�

függvény értékei között
olyanszám,amely � -hozrelatívprím!

19. Határozzukmegaz
�

függvény azonértékeinekaszámát,
amelyekvagyaz � �	��
�� vagya � ������ intervallumbaesnek!

20. Határozzukmeg az � természetesszámlegkisebbegy-
szeresosztóját!

21. Adottak az � és � vektorok,ahol � elemeiaz � indexei
közülvalók. Keressükmegaz � vektornakaz � -banmeg-
jelölt elemeiközüla legnagyobbat!

22. Határozzukmeg az
�

függvénynekazta legnagyobbér-
tékét,amely � -val osztva � -etadmaradékul!

23. Adjuk meg az
�

függvénynek azt az értékét, ami��� � � a legnagyobb!

24. Adottak az azonosértelmezésitartományú
�

és � függ-
vények, amelyekelemeivalósszámok. Az � � ������� �!�"�#���
számpárokegy-egy síkbeli pont koordinátái.Számoljuk
meg, hogy a pontokközül hány esik az ���%$&����$'� közép-
pontú ( sugarúkörbe!

25. Határozzukmeg az � természetesszámlegkisebbvalódi
nemprímosztóját!

26. Adottakazazonosértelmezésitartományú
�

és� függvé-
nyek. Az

�
értékei egészek,� pedigcsaka )*�+� értékeket

veszi fel. Határozzukmeg azoknaka páros
�

értékek-
neka számát,amelyekolyanpozícióbanvannakahola �
függvény értéke � !

27. Keressükmeg az
�

függvénynek az els̋o � -nél kisebb
vagy ) értékét!

28. Adottakaz � és � vektorok,valaminta � szám.Az � vek-
tor az � indexeinekegy részhalmazáttartalmazza.Szá-
moljuk meg, hány olyan � -val oszthatóelemvan � -ben,
amelynekindexemegtalálható� -ban!

29. Adott az � vektorbanegy szöveg. Állapítsukmeg, hogy
aszöveg tartalmaz-emagánhangzót!

30. Keressünkaz � vektorbankét olyanszomszédoselemet,
amelyekszorzatanegatív!

31. Az � vektoregyszövegettartalmaz.Számoljukmeghány
magánhangzóvana szövegben!

32. Keressükmeg az � �	��
�� intervallumonértelmezett
�

függ-
vény olyan értékeineka maximumát,ahol az argumen-
tum ésazhozzátartozóértékparitásaazonos!

33. Keressükmeg az
�

függvény egy olyan értékét,amely
egyenl̋o a közvetlenszomszédaiátlagával!

34. Adott egy gráf a csúcsmátrixával. Állapítsuk meg a � -
adik csúcsfokszámát!

35. Állapítsuk meg, hol van a monotonnövekedő
�

függ-
vénybena legnagyobbugrás,azazaz

� �,�-�/. � �0�1.2�3�
értékmely � -ramaximális!

36. Határozzukmeg az
�

függvény legnagyobbpárosértéké-
heztartozóargumentumot!

37. Adott a kezd̋opontjaszerintnövekvő sorrendbena szá-
megyenes� darabintervalluma.Állapítsukmeg, hogya
� számhány intervallumbaesikbele!

38. Adjuk meg az
�

függvénynek azt az értékét,amelynek
szomszédaiátlagátólvalóeltérésea legnagyobb!
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39. Határozzukmeg az
�

függvény lokálisminimumaiközül
a legnagyobbat!(Egy értékakkor lokális minimum, ha
mindkétszomszédjánálkisebb.)

40. Adjuk meg, hány prímszámvanaz � �%��
�� intervallumban!

41. Adjuk meg az
�

függvény utolsópozitív értékénekargu-
mentumát!

42. Keressükmeg az
�

függvény értékei közöttazta számot
amelynekdecimálisalakjábanaz egyesekhelyéna leg-
nagyobbszámjegy áll!

43. Keressünkaz � vektorbanegy olyanelemet,amiosztható
azindexével!

44. Adott az � természetesszám.Határozzukmeg � egy va-
lódi osztóját!

45. Az � vektor egy szöveget tartalmaz. Állapítsuk meg,
hogyvisszafeléolvasvaa szöveg ugyanaz-e!

46. Adott a 4 mátrix, amelynekelemeisorfolytonosannö-
vekvő sorozatotalkotnak. Keressükmeg a mátrixbanaz
� értéket!

47. Adottakaz � �6575 �!� intervallumonértelmezett
�

és � függ-
vények. Állapítsuk meg, hogy hány egészkoordinátájú
pontesika függvényértékekközé!

48. Adottak az � és 
 vektorok. ‘Fektessük’ 
 -t az � vek-
torrafolyamatosanegymásutánahányszorcsaklehet,és
számoljukmeg, hány helyenegyeznekazegymásfeletti
értékek!

49. Határozzukmeg az � -nél kisebb, � -hezrelatívprím ter-
mészetesszámokszámát!

50. Keressükmeg az � � � �!� intervallumbanazta legkisebb�
számot,amire8 és � relatívprímek!

51. Adott egy � vektor, amely színeket tartalmazsötéted̋o
sorrendben(A színeken van értelmezve egy ún. sötét-
ségireláció,amelyteljesrendezés).Keressükmeg az �
vektorbanavilágoskéket!

52. Adott két egybevágó ��� szög. Mindkettő oldalait vélet-
lenszer̋uenkékrevagypirosrafestettük.Helyezzükegy-
másraa két sokszögetúgy, hogya lehet̋o legtöbbhelyen
legyenekazonosszín̋u oldalakegymáson!

53. Adjuk meg a 4 mátrix egy olyansoránakindexét, amely
nemtartalmazpozitívelemet!

54. Adottak az
�

és � monotonnövő függvények, valamint
a � szám.Állapítsukmeg, található-eolyan � és 9 argu-
mentum,amire

� �"�#�;:<�=�79>�@?A� !

55. Számoljukmeg, hogya 4 mátrixbanhány olyansorvan,
ami csakegyetlennullától különböz̋o elemettartalmaz!

56. Állapítsuk meg, hogy a 
 vektorban levő szöveg
előfordul-ea karakteres� vektorban!

57. Adott azinjektív
�

függvény. Adjuk meg az
�

egy olyan
értékét,amelyetlegalábbegy nálanagyobbmegelőz!

58. Keressükmeg a 4 négyzetesmátrixnakazt a fődiagoná-
lissalpárhuzamosátlóját,amelybenazelemekösszegea
legnagyobb!

59. Keressükmeg a négyzetes4 mátrixnakazt az oszlopát,
amelybena fődiagonálisfeletti elemekösszege a legna-
gyobb!

60. Határozzukmeg az
�

függvénynekaztazértékét,amely
leghamarabbfordul elő másodszor!

61. Határozzukmeg a négyzetes4 mátrixnaka fődiagonális
alatti legnagyobbelemét!

62. Keressükmeg az � mátrixnakazta sorát,amelynekmin-
deneleme1!

63. Állapítsukmeg, hogymelyik az
�

függvény leggyakrab-
banfelvettértéke!

64. Határozzukmeg az
�

függvénynekaztazértékét,amit a
legtöbbnálanagyobbelemelőzmeg!

65. Számoljukmeg az
�2B � �6575 �!�DCE� �6575 �!�GFIH függvény

nulla értékeit!

66. Számoljukmeg, hogya 4 mátrixnakhány olyansoravan,
amicsakegy nullától különböz̋o elemettartalmaz!

67. Adott a sík � pontja. Állapítsukmeg, melyik a két leg-
távolabbipont!

68. Egy sakkbajnokságvégeredményétegy 4 négyzetesmát-
rixban tároltuk, ahol az � -edik sorbana 9 -edik elemaz
� -edik játékos és a 9 -edik játékos közti mérkőzésered-
ményét jelenti az � -edik játékos szempontjából.( �J� �0�K� 9��
értéke ) ha 9 nyert, � ha � nyert, � haa játékosokdöntet-
lenbenegyeztekmeg, �J� �,�#� �,�@?L) ). Keressükmeg a baj-
nokság(egyik) győztesét(győztesaz, akinek a legtöbb
pontjavan)!

69. Adott egy
�MB � �%��
��	FNH függvény. Ezenfüggvény értel-

mezésitartományánakegy � pontjáta függvény csúcsá-
naknevezzük,ha O-9QPR�7�"�=:A�'�S��
�� B-� �79>�/T � �"�#� . Adjuk
meg, hogyhány csúcsavan

�
-nek!

70. Adott a )-�U� értékeket felvevő
�

függvény. Keressük
meg a függvény értelmezésitartományánakazt az ele-
mét,amelyleghoszszabbegyes-értéksorozatkezdete!

71. Egyfüggvény értelmezésitartományánakaztaszakaszát,
amelyheztartozóértékeknegatívok, úgyhogyaszakaszt
jobbról ésbalról nemnegatívérték,vagy az értelmezési
tartomány végehatárolja,a függvény negatívszigetének
nevezzük. Adjuk meg az

�
függvény értelmezésitarto-

mányábananegatívszigetekszámát!

72. Állapítsukmeg, hogyvan-enegatívszámaz
�

függvény
értékeinek(kezd̋o) részletösszegei között!

73. Adott az � vektor, amelynekelemeinullák ésegyesek.
Számoljukmeg,hányszorfordul elő avektorbana’ )-�U)*� ’
szakasz!

74. Adjunk meg egy olyan � számot,amireaz � természetes
számbinárisalakjának� -adikhelyiértékén� -esáll!

75. Adjuk meg az
�

függvény értelmezésitartományánakazt
aleghosszabbszakaszát,amelyenbelülazértékeknövek-
vőek!

3



76. Állapítsukmeg,hogyaz � számbinárisanfelírt alakjában
hány darab� -esszerepel!

77. Keressükmeg az
�

függvény értékei közötta � szám8 -
edik előfordulását!

78. Adott az � vektor, amelynekelemeikarakterek.A vek-
tor szavakattartalmaz,amiket egy-egy vessz̋o választel
egymástól.Adjuk meg a leghosszabbszónaka kezd̋oin-
dexét!

79. Egy
�VB � �	��
��WFXH függvény értelmezésitartományának

azonszakaszát,melynekkét végpontjaa függvény loká-
lis minimumhelyeúgy, hogyavégpontokközötti elemek
nem azok, a függvény egy hegyéneknevezzük. Adjuk
meg a legszélesebbhegy kezd̋opontját!

80. Egy vektornakazta szakaszát,amelycsupanegatívele-
mettartalmazúgy, hogyaszakasztjobbrólésbalrólnem-
negatívelem,vagya vektorvégehatárolja,a vektorne-
gatív szigeténeknevezzük. Adjuk meg az � vektor leg-
nagyobbnegatívszigeténekkezd̋oindexét!

81. Egy múzeumbanaz � -dik órában�J�"�#� látogatóérkezik,
és �=����� látogatómegy el. Melyik órábanvolt a legtöbb
látogatóa múzeumban?

82. Adott a 4 és a 8 szöveg, 8 5 � �3� TY4 5 � �3� . Létezik-e
olyan Z B �7� 5[5 8 5 � �3� �\F]�^� 575 4 5 � �3� � indexsorozat,hogy
4W_`Za?b8 ?

83. Adott az egészszámokegy vektoraés két egészszám.
Állapítsukmeg, hogyakétadottszámelőfordul-eavek-
torban;éshaigen,akkor melyik előbb?

84. Helyezzünkel � darabvezértegy �MC1� méret̋u sakktáb-
lán úgy, hogyegyik vezérsetámadjonmásikat!

85. Hányféleképpenhelyezhetünkel � darabvezértegy �cCD�
méret̋u sakktáblánúgy, hogy egyik vezérse támadjon
másikat!

86. Hányféleképpenhelyezhetünkel � darabvezértegy �cCD�
méret̋u sakktáblánúgy, hogy egyik vezérse támadjon
másikat! A forgatással,tükrözésselegymásbaátvihet̋o
elrendezéseketcsakegyszerszámoljuk!

87. Legfeljebbhány vezértlehetegy �dCV� méret̋u tórikus
sakktáblánelhelyezniúgy, hogyegyik vezérsetámadjon
másikat!

88. Adott � fiú ésugyanennyi lány. Egy 4 logikai mátrixban
tároljuka fiúk éslányok közötti szimpátiát(ezegy szim-
metrikusreláció)a következ̋oképpen: 4S� �0�#� 9�� igaz, ha az
� -edik fiú ésa 9 -edik lány szimpatizálegymással,hamis
ellenben. A feladataz, hogy ha lehet,akkor párosítsuk
(házasítsuk)össze̋oket úgy, hogymindenpárbana felek
szimpatizáljanak!

89. Adott egy �eC � méret̋u sakktábla�����K9f� mezejénegy hu-
szár. Végig lehet-evezetnia táblánúgy, hogy minden
mez̋orelép,decsakegyszer, ésmindenlépéseszabályos
(huszárlépés)?

90. Hányféleképpenlehet � forintot kifizetni � különböz̋o
címlet̋u pénzb̋ol?

91. Hányféleképpenlehet � forintot kifizetni � különböz̋o
címlet̋u pénzb̋ol, ha legfeljebb �hg����&i 5+5+5 �&j használható
fel?

92. Adott a természetesszámokegy k végesrészhalmaza.
Kiválasztható-eebb̋ol � darabelemúgy, hogyazössze-
gük � legyen?
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