
Algoritmus - ismétlés 

A mindennapi életünk során különböző problémákkal, feladatokkal találkozunk, amiket meg kell 

oldanunk. 

- pl. problémának tekinthető, ha éhesek vagyunk, fázunk, házi feladatot kell készítenünk, 

koszos edényeket kell elmosunk stb. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat elvégezzük 

különböző lépések sorozatán kell végighaladnunk.  

pl. Tányér elmosása: megengedem a vízcsapot  kezembe veszem a szivacsot  teszek rá 

mosogatószert  elmosom a tányért  elzárom a csapot  

- ideális esetben 5 lépésből el tudom végezni ezt a feladatot 

De bonyolódhat a helyzet, ha például elfogyott a mosogatószer, ilyenkor újratervezést kell 

végrehajtani: pl. el kell menni az üzletbe stb.  döntéseket kell hozni   

A fenti példából jól látató, hogy egy feladat több féleképpen is megoldható. Ezért a cselekvés előtt 

mindig célszerű átgondolni a lehetséges megoldásokat és felmerülő problémaforrásokat. Ezt a 

folyamatot nevezzük tervezésnek. 

Egy lépéssorozat kigondolásánál törekednünk kell a lehető legjobb megoldás megtalálására – ezt 

nevezzük optimalizálásnak. (pl. a Vaskertes iskolába megyek a Virág negyed közepéből:  a lehető 

legrövidebb út Testvériség sugárút – Kárpátok utcája és ott is vagyok, de pl. mehetnék a 

vasútállomás fele és majd a Kossuth Lajos utcán vissza, egyszer csak oda érnék…, de gondolom 

mindenki érzi, nem ez a legoptimálisabb útszakasz) 

Minél több lépésből áll egy tevékenység, annál tovább tart a megoldás, és nő a hibalehetőségek 

száma is. 

Az algoritmus fogalma 

A lépések véges sorozata, amelyeket jól meghatározott sorrendben elvégezve ismert adatokból 

kiindulva (bemeneti adatok) elérjük a kívánt eredményt (kimeneti adatok).  

Az algoritmus tulajdonságai: 

- Véges  az algoritmusnak vége van 

- Világos  az elvégzendő lépések pontosan vannak megfogalmazva 

- Általános  általánosan alkalmazható, nem csak egy adott feladatra 

- Helyes  helyes eredményt ad meg 

- Egyértelműen meghatározott  egy adott bemeneti adatra egyetlen megoldást eredményez 

- Hatékony  véges számú lépés után kapunk eredményt 

- Optimális  a lehető legkevesebb számú lépéssel jutunk eredményre 

- Ellenőrizhető  minden egyes lépés ellenőrizhető 

- Teljes  az általánosan megadott feladat sajátos eseteit is figyelembe veszi 

  



Hogy jobban értsétek egy egyszerű ábra döntéshozással:  

- Hogyan öltözködjek nyáron az eső függvényében . 

 

 

Házi feladat! 

Az alábbiak közül válasszatok ki egy tevékenységet, írjatok algoritmust rá, a füzetetekbe (a 

későbbiekben ezeket ellenőrizni fogom, jegy lesz belőle). 

- kenyérsütés 

- szendvics készítés 

- kocsi mosás 

- sütemény készítés 

- zöldségleves készítés 

- szoba festés 

- fa vágás és elrakás 

- táblatörlés 

- reggeli suliba való indulás (felkeléstől a suliba való érkezésig) 

 

*A leckét a füzetbe másoljátok be! (a második oldalon található ábrát nem kell) 


