
Készítette: Huzynets Erik 

1. 

/* Készítsen egy olyan szabványos ANSI C függvényt, amely egy egész számról eldönti, hogy tökéletes 
szám-e! Az a tökéletes szám, amely egyenlő a nála kisebb osztói összegével. Pl. 6 = 1+2+3 28 = 
1+2+4+7+14*/ 
int tokeletes(int szam) 

{ 

 int i,oszto=0; 

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

 { 

 if(szam %i == 0) 

     {  

         oszto+=i;  

     } 

  

 } 

 if(oszto==szam) printf("\n%d egy tokeletes szam!",szam); 

 else printf("\n%d szam nem tokeletes  ",szam); 

} 

2. 
/* Írjon C programot, amely eldönti egy bekért pozitív egész számról, hogy prím-e! */ 

#include <stdio.h> 

int prim (int szam); 

 

int main() 

{ 

 int a; 

 printf("Add meg a szamot:  "); scanf("%d",&a); 

 prim ( a ); 

fflush(stdin); getchar(); 

} 

 

int prim ( int szam ) 

{ 

 int i, osztodb=0; 

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

 { 

  if(szam % i == 0 ) osztodb++; 

 } 

if(osztodb==2) 

printf("\nA(z) %d az primszam",szam); 

else printf("\nA(z) %d az nem primszam",szam); 

} 

 

3. 

*/Írjon egy olyan C nyelvű teljes programot, amely beolvas egy n pozitív egész számot (n <= 25) és 
kiírja a hozzá 

tartozó ún. latin négyzetet a képernyőre. Ez az 1 és n közötti egész számok permutációinak egy adott 
sorozata. Például n==5 
esetén: 

1 2 3 4 5 
2 3 4 5 1 
3 4 5 1 2 
4 5 1 2 3 
5 1 2 3 4 */ 

#include<stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int n, i,g,j; 

 do { 
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 printf("\nAdj meg egy pozitiv egesz szamot!"); 

 scanf("%d",&n); 

 } while ( 25<n ); 

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

 { 

 printf("\n%d", i); 

  for(j=i+1; j<=n; j++) 

  { 

                   printf(" %d",j);  

                    

        } 

                   if(j>=2) 

                   { 

                           for(g=1; g<i; g++) printf(" %d",g);  

                   } 

    } 

    fflush(stdin); getchar(); 

} 

 

4. 
/* Készítsen egy olyan szabványos ANSI C függvényt, amely két paraméterként átadott, 1-nél nagyobb 

természetes számról eldönti, hogy azok relatív prímek-e!  Két szám relatív prím, ha egy közös 

(valódi) osztójuk sincs  (az 1-en kivűl) . A döntés eredményét a függvény visszatérési értéke 

jelezze: ha relatív prímek, a visszatérési érték "igaz" legyen!*/ 

 

int relativprim (int a, int b) 

{ 

 int osztodb=0, i; 

 for(i=2; i<a; i++) 

 {  if(a%i==0)  

              { if(b%i==0) osztodb++; } 

 } 

 if(osztodb==0) 

 return 1; 

} 

 

5. 

/*Írjon szabványos ANSI C függvényt, mely paraméterként kap két egész számot, és visszaadja a számok 

legkisebb közös többszörösét.*/ 

int lkkt (int a, int b) 

{ 

 int lkt=0; 

  int i, lnko=0; 

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

  { 

   if(a%i==0) 

    { if (b%i==0) lnko=i; } 

  } 

lkt=(a*b)/lnko; 

return lkkt; 

  

} 

 

6. 

/*Készítsen egy olyan szabványos ANSI C függvényt, amely paraméterként kap egy pozitív egész számot, 
és logikailag IGAZ-at vagy HAMIS-at jelentő egész értékkel tér vissza. A visszatérési érték legyen 

IGAZ, ha a paraméterként kapott számnak egyen és önmagán kívül még pontosan két pozitív egész 

osztója van, és legyen HAMIS minden más esetben! (Pl. 8- nak osztói 1, 2, 4, 8, azaz erre IGAZ-at ad 

a függvény, de pl.14-re, melynek 1, 7, 14 az osztói, HAMIS-at.)*/ 
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int negyoszto ( int a ) 

{ 

 int i, osztodb=0; 

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

  { 

   if(a%i==0) osztodb++;  

  } 

if(osztodb==4) 

return 1;  

else return 0; 

} 

 

7. 

/*Készítsen egy olyan szabványos ANSI C függvényt, amely paraméterként kap egy előjel nélküli egész számot 
(n),és visszaadja az n. prímet! (Feltételezheti, hogy az n. prím ábrázolható előjel nélküli egésszel.) 
Pl.: n=5 esetén visszaadott érték 11, mert az első öt prím: 2, 3, 5, 7, 11*/ 

int nprim ( unsigned int n ) 

{ 

 int i,j, prim=0, osztodb=0; 

printf("\nprimek 1tol-%dig: ",n); 

 for(i=1; i<=1000; i++) 

 {  

          osztodb=0; 

  for(j=1; j<=1000; j++) 

   { 

    if(i%j==0) osztodb++; 

   } 

if(prim>n-1) break; 

 else if(osztodb==2)  

          {  

          prim++; 

          } 

     } 

return i-1; 

} 

 

8. 

/*Készítsen egy olyan szabványos ANSI C függvényt, amely paraméterként kap egy előjel nélküli egész számot 
(n), és visszaadja azt a legkisebb olyan egész számot, amely kettő egész hatványa, és n nem nagyobb 
nála. Például ha n=7 => visszaad 8-at, n=128 => visszaad 128-at, n=513 => visszaad 1024-et.*/ 

 

int kettohatvany ( unsigned int n ) 

{ 

 int i,j, ketto=2; 

 for(i=1; i<30; i++)  

 {  

  if(ketto<n) ketto*=2;  

  else break; 

 } 

 return ketto; 

} 

 

9.  

/*Paramétere az SZ egész típusú számlaérték. Írja ki a standard kimenetre a számla kifizetéséhez 
minimálisan szükséges 20, 10, 5, 2, 1 ezer forintos bankjegyek számát, visszatérő értéke a maradék, 

ezer forintnál kevesebb összeg.*/ 

 

int kifizeto  ( int sz ) 

{ 
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 int i, j, huszas=0, maradek=0, tizes=0, otos=0, kettes=0, ezres=0, egyes=0; 

 for(i=1000; i<sz; i+=1000) 

 { 

  if((sz/i)>0) ezres+=1000; 

 } 

if(ezres>=20000){ 

for(i=20000; i<ezres; ezres-=20000)  huszas++;   

 } 

if(ezres>=10000) { 

for(i=10000; i<=ezres; ezres-=10000)  tizes++;   

 } 

if(ezres>=5000) { 

for(i=5000; i<=ezres; ezres-=5000)  otos++;  

 } 

if(ezres>=2000) { 

for(i=2000; i<=ezres; ezres-=2000)  kettes++;  

 } 

if(ezres>=1000) { 

for(i=1000; i<=ezres; ezres-=1000)  egyes++;  

                } 

 

 maradek=sz%1000; 

 printf("\n%d FT kifizetesehez:\n20 000: %ddb\n10 000: %ddb",sz, huszas,tizes); 

 printf("\n5000: %ddb\n2000: %ddb\n1000: %ddb ",otos,kettes,egyes); 

return maradek; 

 } 

 

10. /* Paraméterei J, N, O, J egész típusú tömb tartalmazza N hallgató egy tárgyból elért 
eredményeit, akár hibásak is előfordulhatnak. Számlálja össze az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös 

osztályzatokat és darabszámukat tegye az O tömbbe. Visszatérő értéke a hibás adatok száma. */ 

int jegyszam (int *J, int N, int *O ) 

{ 

 int i, hibas=0, jegy=0; 

for(i=0; i<N; i++) O[i]=0;  

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

 { 

  if(J[i]>5 || J[i]<1) hibas++; 

  else {jegy++; 

  if(J[i]==1) O[0]++;  

  else if(J[i]==2) O[1]++; 

  else if(J[i]==3) O[2]++; 

  else if(J[i]==4) O[3]++; 

  else if(J[i]==5) O[4]++; 

  } 

 } 

printf("1esbol: %d,\t2esbol:%d,\t3asbol:%d,\t4esbol:%d,\t5osbol:%d\nOsszes jegy db: %d",O[0], 

O[1], O[2], O[3], O[4], jegy); 

return hibas; 

} 

 

11 .  
/*Paramétere az X valós típusú N elemű tömb és N. Visszatérő értéke az X tömb elemeinek súlyozott 

összege: az első és az utolsó elemet 1-gyel, a páros sorszámúakat 2-vel, a páratlanokat 4-gyel 

szorozva adja össze az elemeket.*/ 

int sulyozott (int *X, int n ) 

{ 

 int i, osszeg=0; 

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

 { 

  if(i!=0 && i!=n-1) 
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   { if(i%2==0) 

    { X[i]*= 2; } 

    else X[i]*=4; 

   } 

 osszeg+=X[i]; 

 } 

return osszeg;   

} 

 

 

12. 
/*Paraméterei K, T egész típusú tömbök és N az elemek száma. Mindkét tömb elemei nagyság szerint 

növekvő sorrendbe rendezettek. Visszatérő értéke a két tömb közös elemeinek száma. */ 

int kozos (int *K, int *T, int n ) 

{ 

 int i, j, kozos=0; 

 

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

 { 

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

  { 

  if(K[i]==T[j]) { kozos++; }  

 

    }   

 } 

 return kozos;   

} 

 

13.  
/* a függvény paraméterként megkap egy 10 elemű egész típusú tömböt. A függvény a tömb minden elemét  

egy 1 és 100 közötti véletlen számra  cseréli, a függvénynek nincsen  visszatérési értéke. */ 

void fgv ( int *tomb ) 

{ 

 int i; 

 srand ( time (NULL)); 

 for ( i=0; i<10; i++ ) 

  {  

  tomb[i]  = (rand()%100 + 1); 

  } 

} 

 

14. 
/* meghatározza egy adott text típusú fájlban található A, H, K, X jek számát külön-külön.*/ 

void fgv (void) { 

  int dbA=0, dbH=0, dbK=0, dbX=0; 

  char c; 

  FILE *f; 

  f = fopen("proba.txt", "r"); 

  if (f == NULL) 

   return; 

  while (!feof(f)) { 

   c = fgetc(f); 

   switch (c) { 

    case 'A': dbA++, 

      break; 

    case 'H': dbH++, 

      break; 

    case 'K': dbK++, 

      break; 
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    case 'X': dbX++, 

      break;; 

   } 

  } 

  fclose(f); 

  printf(" \"A\" karakter: %d darab\n", dbA); 

  printf(" \"H\" karakter: %d darab\n", dbH); 

  printf(" \"K\" karakter: %d darab\n", dbK); 

  printf(" \"X\" karakter: %d darab\n", dbX); 

  return; 

 } 

 

15. 
 /* eldönti, hogy egy, a síkban megadott (x,y) koordinátájú pont belül van-e az origó középpontú 

egységsogarú körön.*/ 

 int fgv(double x, double y) { 

  if(x * x + y * y < 1) 

   return 1; 

  else 

   return 0; 

 } 

 

16.  
/* a harmadfokú polinom adott helyen vett helyettesítési értékének meghatározása (a polinom 

együtthatóit alkalmas tömbben adjuk át.) */ 

 #include <math.h> 

 double fgv(double *p, double hely) { 

  double seged = 0.0; 

  int i = 0; 

  for(i=0; i<4; i++) 

   seged += *(p+i) * pow(hely,3-i); 

  return seged; 

 } 

 

17. 
/* kiszámolja a valós típusú N elemű tömbben tárolt értékek harmonikus átlagát (az elemek 

reciprokának összege osztva az elemek számával) */ 

 double fgv(double *p, int N) { 

  int i=0; 

  double reciprok_osszeg = 0.0, seged = 0.0; 

  for(i=0; i<N; i++) { 

   if (*(p+i) != 0) { 

    seged = 1.0 / *(p+i); 

    reciprok_osszeg += seged; 

   } 

  } 

  return reciprok_osszeg / N; 

 } 

 

18. 
/* megkeresi két karaktersorozat első különböző karakterének pozícióját. */ 

 #include <string.h> 

 int fgv(char *a, char *b) { 

  int mereta=0, meretb=0, i=0; 

  mereta = strlen(a); 

  meretb = strlen(b); 

  for(i=0; i<((mereta<meretb) ? mereta : meretb); i++)  

   if(a[i] != b[i]) 

    return i+1; 

  if (i == ((mereta<meretb) ? mereta : meretb)) 
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   return 0; 

 } 

 

19. 
/* struktúrával megoldani: a függvény paraméterként megkap 2 hosszú egész típusú változót és a 

visszatérési érték az első tag másodikkal való osztási maradéka és az ily módon képzett hányados. */ 

 typedef struct osztasi_maradek_es_hanyados { 

  long int maradek; 

  double hanyados; 

 } osztas; 

 osztas fgv (long int a, long int b) { 

  osztas temp; 

  temp.maradek = a  % b; 

  temp.hanyados =( double)a / (double)b; 

  return temp; 

 } 

 

20.  
/* a függvény paraméterként megkap egy N elemű tömböt és egy K számot. A tömb elemei sorban, növekvő 

sorrendben követik egymást. A függvény visszatérési értéke a tömb legnagyobb elemének az indexe, 

amely kisebb K-nál. (természetesen a tömbelem kisebb mint K és nem az index) */   

 int fgv (double *p, double K) { 

  int i; 

  for(i=0;  ;i++){ 

   if((double)i >= K) 

    break; 

   if ((*(p+i) < K) && *(p+i+1) >=K) 

    return i; 

  } 

  return -1; 

 } 

 

21. 
/* a függvény paraméterként megkap egy tetszőleges F(X) függvényt, egy (x1, x2) intervallumot és egy 

DX lépésközt. Irassuk ki egy táblázatba a függvény helyét és a felvett értékét az adott 

intervallumon belül DX lépésközönöként. A függvénynek nincsen visszatérési értéke. */ 

  void fgv (double (*fp)(), double x1, double x2, double lepeskoz) { 

  double i=0.0; 

  for(i = x1; i <= x2; i += lepeskoz) 

   printf(”F(%lf) = %lf\n”, i, (*fp)(i)); 

  return; 

 } 

 

22. 
/* a függvény pararméterként megkap egy M*N méretű tömböt. Normalizáljuk a tömböt! (Azaz veszem a 

tömb minden elemének az abszolutértékét és vizsgálom, hogy így melyik a legnagyobb elem, majd ezzel 

az elemmel, vagyis az abszolútrtékben vett elemmel végigosztom a tömb minden elemét.) */ 

 #include <math.h> 

 void fgv (double *p, int M, int N) { 

  int i; 

  double max; 

  max = fabs(*p); 

  for(i=1;  i < M * N; i++)  

   if (fabs(*(p+i)) > max) 

    max = *(p+i); 

  if (max == 0.0) 

   return; 

  for (i=0; i < M * N; i++)  

   *(p+i) = *(p+i) / max; 

  return; 

 } 



Készítette: Huzynets Erik 

23.  
/* A függvény paraméterként kap két valós típusú változót. Cseréljük fel az értéküket! */ 

 void fgv (int *a,int *b) { 

  int temp; 

  temp = *a; 

  *a = *b; 

  *b = temp; 

  return; 

 } 

 

24. 
/* Visszatérő értéke 1, ha a paraméterként megadott a egész típusú , N elemű tömb elemei nagyság 

szerint csökkenő sorrendben vannak, különben 0. */ 

int vizsgalat ( int *a, int n ) 

{ 

int i, j, nem=0; 

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

 for( j=i+1; j<n; j++ ) 

  { 

   if(*(a+i)>*(a+j)) continue; 

   else nem++; 

   } 

if(nem==0) 

return 1; 

else return 0; 

} 

 

25. 
/* Visszatérő értéke a paraméterként megadott SZ karaktersorozat karaktereinek száma. Könyvtári 

függvényt nem használhat.*/ 

int karszamlalo( char *sz ) 

{ 

 int i, karszam; 

 while  ( *(sz+i) != ’\0’) 

 { karszam++; i++; } 

return karszam; 

} 

 

26. 
/* Kiirja a standart outputra a paraméterként megadott előjel nélküli hosszú egész szám (E) valódi 

osztóit. Visszatérő értéke nincs.*/ 

int  valodioszto  (unsigned long int  e ) 

{ 

 int i; 

 printf(„\nA %ld valodi osztoi: ”,szam); 

 for( i=2; i<=(e/2); i++ ) 

 { if (e%i == 0) printf(„\n\t%d”,i); } 

} 

 

27.  
/* A paraméterként megadott X, Y és Z dupla pontosságú változók értékét rendre megszorozza 2-vel, 3-

mal ill. 4-gyel, visszatérő értéke nincs.*/ 

int szorzo (double *x, double *y, double *z ) 

{ 

 *x *=2; 

 *y *=3; 

 *z *=4; 
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}  

 

28. 
/* Visszatérő értéke 1, ha a paraméterként megadott 3*3-as egész elemű tömb elemei bűvös négyzetet 

alkotnak, különben 0. A bűvös négyzet minden sorában és oszlopában az elemek összege ugyanakkora.*/ 

int buvos negyzet (int *t ){ 

int a,b,c,d,e,f; 

a=(t[0][0]+t[0][1]+t[0][2]); 

b=(t[1][0]+t[1][1]+t[1][2]); 

c=(t[2][0]+t[2][1]+t[2][2]); 

d=(t[0][0]+t[1][0]+t[2][0]); 

e=(t[0][1]+t[1][1]+t[2][1]); 

f=(t[0][2]+t[1][2]+t[2][2]); 

if((a==b)&&(a==c)&&(a==d)&&(a==e)&&(a==f)) return 1; 

else return 0; 

} 

 

29.  
/* Definíáljon rekurzív függvényt egy tetszőleges egész típusú érték tetszőleges egész hatványának 

előállítására! */ 

int hatvany(int alap, int kitevo)  

{ 

if (kitevo == 0) return 1; 

else return alap * fgv(alap, kitevo-1); 

} 

 

30. 
 /* Definiáljon függvényt, negyedfokú polinom adott helyen vett helyettesítési értékének 
meghatározása (a polinom együtthatóit alkalmas tömbben adjuk át) */  

#include <math.h> 

double fgv(double *p, double hely) { 

 double seged = 0.0; 

 int i = 0; 

  for(i=0; i<5; i++) 

  seged += *(p+i) * pow(hely,4-i); 

  return seged; 

 } 

 

31. 
/* Kiszámítja a valós típusú N elemű tömbben tárolt értékek mértani átlagát (az elemek szorzatából 

vont N-edik gyök).*/  

#include <math.h> 

double mertani_atlag (double *tomb, int N) 

{ 

 double eredmeny=1.0; 

 int i; 

 for (i=0; i < N; i++) eredmeny *= *(tomb + i); 

 eredmeny=pow(eredmeny,1.0/(double)N); 

 return eredmeny; 

} 

 

32. 
/* Harmadfokú polinom adott helyen vett helyettesítési értékének meghatározása (a polinom 

együtthatóit alkalmas tömbben adjuk át). */ 

#include <math.h> 

double fgv(double *p, double hely) { 

double seged = 0.0; 

 int i ; 

 for(i=0; i<4; i++) seged += *(p+i) * pow(hely,3-i);  
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return seged; 

} 

 

33. 
/* Eldönti, hogy egy síkban megadott (x1,y1) koordinátájú pont rajta van-e egy az origóból induló 

(x,y) végpontú egyenes szakaszon (a koordináták valósak). */  

void fgv(double x1,double y1,double x,double y){ 

 if (0==x*x1-y*y1) 

printf("Rajta van"); 

 else printf("Nincs rajta"); 

} 

 

34. 
/* Meghatározza egy valós típusú N elemű tömbben tárolt értékek közül az abszolút értékben a 

legnagyobbat.*/ 

#include <math.h> 

double fgv(double *tomb, int N){ 

int i=0; 

double max=0.0; 

max = fabs(*tomb); 

for(i = 1; i < N; i++){ 

if (fabs(*(tomb+i)) > max) 

 max = fabs(*(tomb+i)); 

  } 

return max; 

} 

 

35. 
/* Meghatározza egy adott text típusú fájlban található számjegy karakterek (0-9) előfordulásának 

számát. */ 

#include <stdlib.h> 

void szemjegy (void) { 

 int szam=0; 

 char c; 

FILE *f; 

 f = fopen(”szoveg.txt”, ”r”) 

 if (f==NULL) 

  return; 

 else { 

 while( !feof(f)) { 

  c = fgetc(f); 

  switch (c) { 

   case ’0’: 

   case ’1’: 

   case ’2’: 

   case ’3’: 

   case ’4’: 

   case ’5’: 

   case ’6’: 

   case ’7’: 

   case ’8’: 

   case ’9’: szam++; 

   } 

  } 

} 

 fclose(f); 

 printf(”A szoveg.txt fájlban található számjegy karakterek száma: %d”, szam); 

 return; 

} 
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36. 
/**** Karaktersorozat másolása ****/ 

void string_masolas (char* sbe, char* sbol)  

{ 

 int i ; 

 for(i=0; ; i++) { 

  if ( sbol[i] != ’\0’) 

   sbe[i] = sbol[i]; 

  else { 

   sbe[i] = sbol[i]; 

   break; 

  } 

 } 

} 

 

37. 
Egy egész típusú érték faktoriálisának kiszámítására rekurzív módon 

 int faktorialis (int x) { 

  if (x==0) 

   return 1; 

   else 

   return (long)x*(long)faktorialis(x-1); 

 } 

 

38. 
 /* Paramétes a T valós, 730 elemű tömb, ami egy év 365 napján a délben és éjfélkor mért 

hőmérsékleteket tartalmazza. Visszatérő értéke annak a napnak a sorszáma, amikor a legnagyobb volt a 

hőmérséklet különbség. */ 

int homerseklet ( int *t ) 

{ 

 int i,kulonbseg=0, nap=0; 

 for (i=0; i<730; i+=2) 

{ 

 if (kulonbseg<*(t+i) - * (t+i+1)) 

 { 

  kulonbseg=*(t+i) - * (t+i+1); 

  nap=i/2; } 

} 

return nap; 

} 

 

 

39.  
/* Paramétere egy hosszú egész szám. Visszatérő értéke pedig, ha létezik az az egész szám, amelynek 

négyzete a pontosan megadott szám, különben -1. */ 

 

int negyzetgyok ( long int szam ) 

{ 

int i, ered=0; 

for(i=1; i<=szam/2; i++) 

  { if(i*i==szam) ered=i; }  

if(ered==0) 

return -1; 

else return ered; 

 } 

 

 

 



Készítette: Huzynets Erik 

40. 
/* Paraméterei J, N, O, J egész típusú tömb tartalmazza N hallgató egy tárgyból elért eredményeit, 

akár hibásak is előfordulhatnak. Számlálja össze az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös osztályzatokat és 

darabszámukat tegye az O tömbbe. Visszatérő értéke a hibás adatok száma. */ 

int jegyek (int *j, int  *o, int n ) 

{ 

 int i, hibas=0; 

 for(i=0; i<6; i++) { o[i]=0; } 

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

 { 

     if(*(j+i)<6 && *(j+i)>0 ) 

     { 

  if(j[i] == 1) o[1]++; 

  else if(*(j+i) == 2) o[2]++; 

   else if(*(j+i) == 3) o[3]++; 

    else if(*(j+i) == 4) o[4]++; 

     else if(*(j+i) == 5) o[5]++; } 

      else hibas++; 

 } 

 return hibas; 

} 

41. 
/* Paraméterei 4 valós érték. Visszatérő értéke 1, ha ezen értékekből, mint oldalhosszúságokból 

alkotható deltoid (sárkányidom), különben 0. */ 

 

int deltoid (double a, double b, double c, double d ) 

{ 

if( ((a==b)&&(c==d)&& (a!=c)) || ((b==c)&&(a==d)&&(a!=c)) || ((a==c) && (b==d) &&(a!=d)) )  

return 1; 

else return 0; 

} 

 

42. 
/* Paramétere egy S valós szám. Felezze meg S-t, majd a kapott számot is, és így tovább. Visszatérő 

értéke azon minimális felező lépések száma, mellyel az adott számból az ugyancsak valós K 

paraméternél kisebb értéket kapunk. */ 

 

int felezo (double s, double k ) 

{  

    double i; 

 int lepes=0; 

 for(i=0; s>i; i++) if (k<s){s=s/2 ; lepes++; } 

 return lepes;  

} 

43. 
/* Paraméterei az X egész típusú N elemű tömb és N. Rendezze a tömb elemeit nagyság szerint növekvő 

sorrendbe, visszatérő értéke nincs.*/ 

void novekvo ( int *x, int n ) 

{ 

 int i, j, seged; 

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

  for(j=i; j<n; j++) 

  { 

   if(*(x+i)>*(x+j)) { 

   seged=*(x+i); 

   *(x+i) = *(x+j); 

   *(x+j) = seged; } 

  } 

} 


