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A megoldás első része Kalló Kristóf 11. osztályos budapesti versenyző munkája: 

A koordinátarendszert 2x2-es négyzetekre lehet bontani úgy, hogy az egyes elemek kezdő és végpontjai a 

négyzet oldalfelezőin legyenek. A kereszteződés így két egymásra merőleges egyenes szakasznak 

tekinthető. Előfordulhat az is, hogy két egymást elkerülő íves elem egy négyzetre esik. Ezt a két esetet 

leszámítva azonban minden más pályaelem egyedül foglal el egy 2x2-es négyzetet. A továbbiakban az X és 

Y koordinátákat a 2x2-es négyzetekre értelmezzük, vagyis a 2x2-es négyzetoldal hossza az egység. 

Egy kész pályát – mivel nyilván páros sok kanyart tartalmaz – 

felbonthatunk vízszintes állású kanyarpárokra és függőleges 

egyenes szakaszokra. Egy kanyarpárban szerepel a két szélen 

egy-egy íves elem és közötte akárhány vízszintes egyenes 

elem. Lényegében kétféle elrendezésű kanyarpár van: A 

kanyarpárnak nevezzük azokat, amelyeknél a pálya iránya 

ellenkezőjére vált és B kanyarpárnak azokat, ahol az irány 

nem változik. A mellékelt képen példa egy felbontásra: zöld - 

kanyarpárok, sárga - a kanyarpárokon belüli egyenesek, kék - 

függőleges egyenesek. Az első sorban van két A kanyarpár, míg a második sorban három B. 

Legyen az A kanyarpárok száma a, a B kanyarpárok száma b, a vízszintes egyenesek száma v a 

függőlegeseké f és a kereszteződések száma x. Most megnézzük meg, hogy melyik elemből mennyinek kell 

lennie ahhoz, hogy az ideális pályát meg lehessen építeni: 

1. A pályán haladva a alkalommal történik 180° elfordulás. Ebből következik, hogy a biztosan páros, 

hiszen a teljes pályát bejárva 360° egész számú többszöröse lesz az elfordulás. 

2. A pályán haladva az X koordináta a+b+v+x alkalommal vált paritást. Mivel az ideális pálya 

önmagába záródik, ezért ennek a kifejezésnek is párosnak kell lennie, amiből az előző pont alapján 

következik, hogy b+v+x szintén páros. 

3. A pályán haladva az Y koordináta b+f+x alkalommal vált paritást. Mivel az ideális pálya önmagába 

záródik, ezért ennek a kifejezésnek is párosnak kell lennie. 

4. A 2. és 3. pontot összevetve v és f paritása azonos, az egyenesek e=v+f száma tehát páros. 

5. Ha az íves elemek száma i=2(a+b) néggyel osztható, akkor a+b páros, mivel a páros így b is páros, 

vagyis v+x és f+x is páros. 

6. Ha az íves elemek száma i=2(a+b) néggyel osztva kettő maradékot ad, akkor a+b páratlan, azaz b 

páratlan, vagyis v+x és f+x is páratlan. 

A következő részben Jákli Aida Karolina 10. osztályos zalaegerszegi versenyzői megoldása alapján 

gondolkodunk tovább. Megvizsgáljuk, hogy egy ideális pálya milyen módon bővíthető további elemekkel.  

7. A pálya egy olyan pontján, ahol az íves elemtől „kifelé” még van elég hely a pálya négy íves elemmel 

bővíthető. Például a JJJJ pálya egyszerű köréből a JBJJJBJJ pálya hozható létre. Nyilván minden 

összetett pályának vannak „külső” íves részei, tehát a bővítés tetszőleges pályán elvégezhető. 

8. Az előzőhöz hasonlóan a pálya megfelelő pontján két azonos irányba forduló íves elem két íves 

elemmel és két egyenes elemmel bővíthető. Például a JJJJ pályából kiindulva a JEJEJJBJ pálya 

hozható létre, amely szintén tartalmaz egymás melletti íves elemeket, tehát tovább bővíthető. 



Mivel a későbbiekben bemutatott „induló” pályák mindegyikében lesz egymás után azonos irányba 

forduló íves elem, ezért ezek a pályák ilyen módon mind bővíthetőek. 

9. Tetszőleges pálya bővíthető két azonos irányú egyenes elemmel, pl. az előző azonos irányba forduló 

elemeknél, de akár egyszerű módon máshol is. 

A továbbiakban a két versenyző együttes munkája alapján folytatjuk a gondolkodást. Vizsgáljuk meg, hogy 

adott kereszteződésszám és íves elemszám mellett milyen legkisebb elemszámú ideális pálya készíthető! A 

bővíthetőség alapján ugyanis minden nagyobb elemszámú ideális pályát származtathatunk az így létrejövő 

induló pályákból. Az alábbi táblázat mutatja a lehetséges legkisebb elemszámú pályákat. A táblázatban k és 

l nemnegatív egészek, amelyek annak megfelelően vehetnek föl értékeket, hogy az összes pályaelem egy 

ideális pályán a feladat kiírása szerint 25 és 35 közötti: 

x i v és f e Néhány lehetséges induló pálya 

0 4+4k páros 0+2l JJJJ 

0 6+4k páratlan 2+2l JEJEJJBJ 

1 8+4k páratlan 2+2l XEJEJJBJXBBB 

1 6+4k páros 0+2l XJJJXBBB 

2 8+4k páros 0+2l XXJJJXBBXJJJ 

2 10+4k páratlan 2+2l XJXBJBBEBEXJXBBB, XXEJEJJBJXBBXJJJ 

3 8+4k páratlan 2+2l XXJJXJXJJXXJEJEJ 

3 10+4k páros 0+2l XXJJXJXJJXXJJBJJ 

4 12+4k páros 0+2l XXBBBXXBBBXXBBBXXBBB, XXJJXJXJJXXXBBBXJBJJ 

4 10+4k páratlan 2+2l XXJJXJXJJXXXBBBXEJEJ 

A helyesen működő program tehát a fentiek alapján meg tudja adni, hogy mely pályák készíthetők és 

melyek nem, illetve el is tud készíteni egy adott elemekből álló ideális pályát. Nemleges válasz esetén 

szintén adódnak hibaüzenetek a levezetésből. 


