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1. Írd le a legrövidebb utak keresésére szolgáló Dijkstra-algoritmust. Mi az algoritmus alkal-
mazásának feltétele? (Az algoritmus helyességét nem kell bizonyítani.) Mennyi az algoritmus
lépésszáma, ha a gráf a mátrixával van megadva és miért?

2. Definiáld a topologikus rendezés fogalmát. Milyen gráfoknak van topologikus rendezése? Is-
mertesd a topologikus rendezés megtalálására tanult algoritmust! (Indoklás nem szükséges.)

3. Definiáld a P és az NP problémaosztályt; mi az egymáshoz való viszonyuk? Válaszod indo-
kold is meg.

4. Adott egy n elemet tartalmazó és egy k elemet tartalmazó 2-3 fa. A két fában tárolt összes
elemből O(n+ k) lépésben készíts egy rendezett tömböt.

5. Adott egy n pontú, e élű súlyozott, irányított gráf, a súlyok lehetnek negatívak is, de nincs
negatív összsúlyú kör. Adott még a ponthalmaz két diszjunkt részhalmaza S és T . Adjunk
O(ne) lépésszámú algoritmust, ami meghatározza a legrövidebb olyan út összsúlyát, aminek
kezdőpontja S-ben, végpontja pedig T -ben van!

6. Adott a síkon n város: v1, v2, . . . , vn. Két város távolsága, si,j, a városok közötti euklideszi
távolság. Két autó indul v1-ből, minden városba el kell juttatniuk egy-egy ZH feladatsort
(mindenhova egyformát, mindkét autóban van n példány). Mindkét autó által meglátogatott
városok indexei csak növekvő sorozatot alkothatnak. Adjunk O(n3) futásidejű algoritmust,
ami meghatározza a két autó által megtett út összegének minimumát!

7. A kezdetben üres M = 8 méretű hashtáblába a h(x) = 5x (mod M) hash-függvény és a
h′(x) = (x (mod 3)) + 1 másodlagos hash-függvény segítségével az adott sorrendben rakd
be a 3, 2, 4, 11, 5, 1 elemeket. Ábrázold az egyes beszúrások menetét is!

8. Igazold, hogy a következő eldöntési probléma P-ben van, vagy azt, hogy NP-teljes:

Input: G gráf, melyre teljesül, hogy e(G) ≤ 3v(G)

Kérdés: Igaz-e, hogy G kiszínezhető 3 színnel?

(e(G) a gráf éleinek, v(G) a gráf pontjainak számát jelöli.)
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