
 

Feladat: 

A Dakar autóverseny befutott résztvevőiről rendelkezésre állnak az összesített időeredmények és a 

gépkocsimárkák.  Készítsünk kétféle rangsort:  az egyik az időeredmények szerint rendezze a 

versenyzőket,  de írja ki melléjük a gépkocsimárka nevét is, a másik pedig a márkák sorrendjét adja 

meg aszerint, hogy a márkával befutottak átlagideje  mekkora volt. A 7 befutott versenyző 4 

különböző márkájú kocsit használt.  Az időt az egyszerűség kedvéért percben mérjük.    FIGYELEM! 

Csak egyszavas nevek adhatok be es minden autómárkához tartozzon versenyző!! 

   A programhoz előbb rajzoljuk fel az alkalmazott vektorokat és tisztázzuk a szerepüket!! 
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                          Program vázlat 

Autónevek bekérése, indexek beírása 

Versenyzők nevének, autónevének, idejének 

bekérése, autónevekből indexek! 

Átlagidők számítása 

Átlagidők szerinti rendezés 

átlagidő szerinti sorrend kiírása 

Idők szerinti rendezés 

Versenyzők sorrendjének kiírása 



/* A feladatot megoldó program */ 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#define V 7 

#define M 4 

typedef char nevtip[20]; 

nevtip versenyzok[V], markak[M]; 

int markaindexek[V],indexM[M]; 

float idok[V], atlagidok[M]; 

 

int main() 

{ 

    nevtip nev; 

    int i, j, k, ii, db; 

    float seged; 

 

    puts("Dakar rallye\n"); 

 

    /* Márkanevek bekérése: */ 

    puts("Add meg az autómárkák nevét!"); 

    for(j=0;j<M;j++) 

    { 

        printf("\nAz %d. autómárka neve:", j+1); 

        scanf("%s",markak[j]); 

        indexM[j]= j; 

    } 

 

    /* Versenyzõk eredményeinek a bekérése: */ 

    puts("\nAdd meg a versenyzõk nevét, autómárkája nevét és elért idejét!"); 

    for (i=0; i<V;i++) 

    { 

        printf("\nA %d. versenyzõ neve: ", i+1); 

        scanf("%s",versenyzok[i]); 

        printf("\nAz autómárkája:"); 

        scanf("%s", nev); 

        for (j=0;j<M;j++) 

        { 

            if (!strcmp(nev,markak[j])) 

            { 

                markaindexek[i]= j; 

                break; 

            } 

        } 

        printf("\nAz elért ideje="); 

        scanf("%f",&idok[i]); 

    } 



 

    /* Átlagidõk számítása: */ 

    for(j=0;j<M;j++) 

    { 

        seged=0.0; db=0; 

        for (i=0;i<V;i++) 

        { 

            if (markaindexek[i]==j) 

            { 

                seged+=idok[i]; db++; 

            } 

        } 

        atlagidok[j]= seged/db; 

    } 

 

    /* Átlagidõk rendezése: */ 

    for(j=0;j<M-1;j++) 

    for(k=j+1;k<M;k++) 

    if(atlagidok[k]<atlagidok[j]) 

    { 

        seged=atlagidok[j];atlagidok[j]=atlagidok[k]; atlagidok[k]=seged; 

        ii=indexM[j];indexM[j]=indexM[k];indexM[k]=ii; 

    } 

 

    /* Átlagidõk kiíratása. */ 

    for (j=0;j<M;j++) 

      printf("\nA %s márka tagjainak átlagideje= %6.2f perc",markak[indexM[j]] ,atlagidok[j]); 

 

    /* Versenyidõk rendezése: */ 

    for(i=0;i<V-1;i++) 

    for(ii=i+1;ii<V;ii++) 

    if(idok[ii]<idok[i]) 

    { 

       strcpy(nev,versenyzok[i]); strcpy(versenyzok[i], versenyzok[ii]); strcpy(versenyzok[ii],nev); 

       seged= idok[ii]; idok[ii]=idok[i]; idok[i]=seged; 

       k=markaindexek[i];markaindexek[i]=markaindexek[ii];markaindexek[ii]=k; 

    } 

 

    /* Versenysorrend kiírása: */ 

    for(i=0;i<V;i++) 

    printf("\nA %d. versenyzõ %s, autómárkája %s, elért ideje %6.2f", 

           i+1,versenyzok[i], markak[markaindexek[i]],idok[i] ); 

 

 

    return 0; 

  



Feladat: Rajzoljunk az alábbihoz hasonló ábrát! 

 

Megoldás: 

#include <graphics.h> 

 

int main( ) 

{ 

  int MaxX,MaxY,MaxCol,i,R; 

 

  initwindow( 640 , 480 , "WinBGIm Demo DL" ); /* 1024 , 768 is mûködik  */ 

  setbkcolor(BLACK);      /* háttérszín elõválasztás: fekete */ 

  /* színek: BLACK, BLUE, GREEN, CYAN, RED, MAGENTA, BROWN, LIGHTGRAY  */ 

  /* DARKGRAY, LIGHTBLUE, LIGHTGREEN, LIGHTCYAN, LIGHTRED, LIGHTMAGENTA, YELLOW, 

WHITE */ 

  cleardevice();          /* grafikus ablak törlése */ 

  MaxX=getmaxx();MaxY=getmaxy();MaxCol=getmaxcolor(); 

 

  for(i=1;i<=10;i++) 

  { 

      setcolor(i+5); 

      line(0,0,MaxX/10*i,MaxY); 

      R= (MaxY-40)/4/i; 

      circle(MaxX-R,MaxY/2,R); 

      ellipse(MaxX/2,MaxY/8,0,360,R,MaxY/8); 

      outtextxy(MaxX/2,MaxY/3,"Viszlat"); 

 

  } 

 

  while( !kbhit() ); 

  closegraph( ); 

 

  return( 0 ); 

} 


