Informatika 2, 3. zárthelyi (minta) (2016-05-16)
A feladatok megoldása elfér a feladat mellett, ha külön
lapra írjuk, tegyünk egy jól látható nyilat a helyére!
1. Mit írnak ki a következő python kódsorok?

(3 pont)

a) import sys
print ",".join(sys.argv)
Ha a python test.py kutya macska cica paranccsal
futtatjuk.
b) def kiskutya(l, i):
if i >= len(l):
return
else:
for j in range(i,len(l)-1):
l[j] = l[j+1]
del l[-1]
L = [1,2,3,4,5,6]
kiskutya(L,3)
print L

c) import numpy as np
B=np.arange(0,6,1).reshape(2,3)
A=np.arange(1,7,1).reshape(3,2)
print A.dot(B)

2. Írjunk függvényeket, melyek kiszámolják a következõ sorozat n-edik elemét:
(4 pont)
Fn = 2Fn−1 − 3Fn−2 + Fn−3 ,

F0 = 1,

F1 = 5,

F2 = 3

a) Írjuk meg rekurzióval!

b) Írjuk meg rekurzió nélkül! (Segítség: mindig elég csak a
legutóbb kiszámolt 3 elemet tárolni.)

3. Elméleti kérdések (2 pont)
a) Mire való az argparse modul?
b) Mire használható a time modul?
c) A file megnyitásra használt open függvényben, mit kontrollál a második paraméter?
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4. Adott egy pontok.txt file-unk, páratlan soronként neptunkódokat és pontszámot tárol vesszõvel elválasztva, minden párosadik sor számunkra felesleges információt tárol.
Számoljuk ki a pontok átlagát és írjuk ki egy atlag.txt
file-ba!
(3 pont)

5. Írjunk python függvényt zarojelben néven, mely a bemenetként kapott stringben megszámolja hány karakter van
zárójelen belül, a legkülsõ zárójeleket nem szabad beleszámolni.
(4 pont)
Példa:
print zarojelben("Volt ((kiskutya) elment) a (vasarba)")
Kimenet:
36

6. Az alábbi kódban 4 hiba található, mik ezek? (Az algoritmusban van a hiba.)
(2 pont)
class Node(object):
def __init__(self, data):
self.data = data
self.right = None
def insert(self, data):
if self.data > data:
if self.left is None:
self.left = Node(data)
else:
self.left.insert(data)
def count(self):
s = 1
if self.left is not None:
s += self.left.count()
elif self.right is not None:
s += self.right.count()
return s
def sum(self):
s = self.data
if self.left is not None:
s += self.left.count()
if self.right is not None:
s += self.right.count()
return s

