
Државно такмичење из програмирања 
Београд – 9. мај 2010. 

II категорија (7. и 8. разред) 

Шибице 

Игра кпју су, ипак, најчешће играли била је ₺шибицареое₺. У пнпм истпм рестпрану прпнашли су M кутија 
шибица, а пд папирића су направили једну лпптицу. Игра се састпјала у следећем: кутије се ппређају једна 
ппред друге у линији, па се исппд прве ппстави лпптица. Један пд играча N пута (N ≤ 10 000) меоа места 
двема случајнп пдабраним кутијама, а на сваких K замена избацује једну кутију пп избпру, при чему не сме 
пстати маое пд 3 кутије (збпг чега се игра и не заппчиое укпликп не ппстпји дпвпљан брпј кутија, тј. акп је 
брпј избациваоа превелик). Накпн свих N замена други играч треба да ппгпди исппд кпје кутије се налази 
лпптица. 
Ваш задатак је да напишете прпграм SIBICE кпји за дати брпј кутија M (M ≤ 10 000), брпј замена N, а затим и за 
дате парпве замена и редне брпјеве кутија за избациваое исписује:  

 ппзицију лпптице у низу кутија, накпн извршаваоа свих N замена и пдгпварајућег брпја избациваоа, 

 -1 укпликп је лпптица избачена тпкпм игре и тп у тренутку када је избачена (не учитавају се даљи 
пптези), 

 -2 укпликп нема дпвпљнп кутија, штп се мпже десити када игра дпвпљнп дугп траје да се 
избациваоима кутија избаце све пре краја (с пбзирпм да су N, M и K ппзнати пре ппчетка игре није 
пптребнп учитавати предвиђене пптезе, већ исписати -2 пре тпга). 

Улазни подаци. Стандардни улаз садржи више линија: 

 прва – три цела брпја M, N и K, где је M брпј кутија, N брпј замена, K брпј кпји представља накпн 
кпликп замена се пбавља избациваое једне кутије, 

 све пстале линије, у зависнпсти пд тпга да ли је на раду замена или избациваое, садрже: 

 два цела брпја кпји представљају тренутне ппзиције кутија кпјима би требалп заменити места 
(ппдразумева се да ппзиције ппстпје), 

 један цеп брпј кпји представља редни брпј кутије кпју 
треба избацити (ппдразумева се да ппзиција ппстпји). 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи један цеп 
брпј, чије је значеое пписанп у претхпднпм тексту. 

Понуда 

Омиљене игре свих млађих путника у впзу биле су игрице на кпнзпли. С пбзирпм да је ппчеткпм пута избила 

свађа пкп тпга кп ће и кпликп играти, некп пд пдраслих решип је да приступ кпнзпли пграничи увпђеоем 

свпјеврсних квалификација. Квалификација се састпјала у игри Најмаоа једниствена ппнуда. Награда за 

ппбедника пве игре била је пплучаспвни тенис меч на кпнзпли за игрице. Игра је била приличнп једнпставна, 

свакп пд играча је мпгап да на папиру (тајнп) да предлпге кпликп гпд жели (ппзитивних целих) брпјева, тзв. 

ппнуда. Један пд пдраслих је сакупип ппнуде свих играча и 

ппбедник је бип пнај кпји је предлпжип најмаои брпј, кпји никп 

други није предлпжип, тј. кпји је дап најмаоу јединствену ппнуду. 

Дешавалп се да ни једна пд ппнуда није једиствена. 

Ваш задатак је да напишете прпграм PONUDA кпји за дате ппнуде 
свих играча пдређује кпја је најмаоа једиствена, акп ппстпји, а акп 
не ппстпји дате вашу, али такп да пна буде већа пд најмаоег 
ппнуђенпг брпја. 

Улазни подаци. У првпј линији улаза се налази цеп брпј  (N ≤ 1 000) 

кпји представља укупан брпј датих ппнуда, а у следећих N линија се 

налази пп један ппзитиван цеп брпј кпји представља једну пд ппнуда. 

Излазни подаци. Излаз садржи један ппзитиван цеп брпј кпји представља већ дату ппнуду, а укпликп ппнуда 

није дата, вашу ппнуду (већу пд најмаоег ппнуђенпг). 

Пример. Улаз: 
5 4 2 
1 2 
2 4 
3 
3 2 
3 4 
4 
Излаз: 
2 

Улаз: 
5 15 2 
Излаз: 
-2 

Пример. Улаз: 
12 
4  
4  
1  
3  
1  
3  
2  
2  
2  
6  
5  
6 

Излаз: 
5 
 

Улаз: 
7 
10  
11  
10  
12  
11  
12  
15 

Излаз: 
13 



Линије 

Јпш пре пута, Огоен и Вук су се дпгпвприли кпје ће све лпкације у Мпскви ппсетити. Гледајући градске 

аутпбуске линије, направили су списак пних кпје имају бар једну станицу на лпкацији кпја је оима 

интересантна, али такп да акп би се прпвезли свим линијама са списка сигурнп би мпгли да ппсете све 

планиране лпкације. Лпкација је билп N, кап и аутпбуских линија кпје су пдабрали. Тпкпм пута су прпучавали 

свпј списак и увидели да су неке пд линија сувишне. Одлучили су да их избришу са списка, не би ли смаоили 

трпшкпве превпза, а да при тпме, ипак, успеју да пбиђу све штп су планирали. Критеријум пп кпме су 

избацивали  линије, впдећи рачуна п тпме да све лпкације пстану ппкривене, бип је следећи: 

 првп су избацивали линије кпје су ппкривале највећи број локација (јер су захтевале више чекаоа. 

Наиме, на једнпј линији сиђу на првпј лпкацији, па кад заврше пбилазак мпрају да чекају следећи 

превпз на истпј линији не би ли стигли истим путем дп следеће лпкације); 

 акп су две линије ппкривале исти (највећи) брпј лпкација, пнда су избацивали пну кпја садржи 

лпкацију са (нај)већом покривеношћу свим линијама (пример. линија 1: лпкација 3 (ппкрива је 5 

линија), лпкација 5 (ппкрива је 3 линије); линија 2: лпкација 2 (ппкрива је 3 линије), лпкација 4 

(ппкрива је 3 линије) – у пвпм случају би линија 1 била избрисана збпг лпкације 3); 

 акп су две линије пп брпју лпкација и лпкацијама са највећпм ппкривенпшћу биле ппдједнаки 

кандидати за брисаое, била би избачена линија чија је лпкација са минималном покривеношћу била 

ппсећенија пд лпкације са минималнпм ппкривенпшћу других линија (пример. линија 1: лпкација 3 

(ппкрива је 5 линија), лпкација 5 (ппкрива је 3 линије); линија 2: лпкација 2 (ппкрива је 5 линија), 

лпкација 4 (ппкрива је 2 линије) – у пвпм случају би линија 1 била избрисана збпг лпкације 5); 

 акп су две линије пп брпју лпкација, лпкацијама са највећпм ппкривенпшћу и минималнпм 

ппкривенпшћу биле ппдједнаки кандидати за брисаое, била је избачена пна кпја је на списак била 

раније уписана. 

Ваш задатак је да напишете прпграм LINIJE кпји би мпгап да пбави ппсап уместп Огоена и Вука, тј. да утврди 

кпликп је највише линија кпје је мпгуће избацити, а да при тпме све лпкације пстану ппкривене. 

Прва линија улаза садржи један цеп брпј, кпји представља брпј линија/лпкација. Наредних N (N ≤ 100) линија 

садржи пп некпликп целих брпјева, при чему, i-та линија садржи брпј лпкација кпје i-та аутпбуска линија 

ппкрива, а затим и редне брпјеве тих лпкација. 

Излаз садржи брпј K, кпји представља максималан брпј линија кпје је мпгуће избацити према претхпднп 

пписанпм ппступку. 

Улазни подаци. Прва линија улаза садржи један цеп брпј, кпји представља брпј линија/лпкација. Наредних N 

(N ≤ 100) линија садржи пп некпликп целих брпјева, при чему, i-та линија садржи брпј лпкација кпје i-та 

аутпбуска линија ппкрива, а затим и редне брпјеве тих лпкација. 

Излазни подаци. Излаз садржи брпј K, кпји представља максималан брпј линија кпје је мпгуће избацити 

према претхпднп пписанпм ппступку. 

Пример. 
Улаз: 
5 
4 1 2 3 4 
4 5 3 2 1 
3 1 2 5 
3 2 5 3 
2 3 4 

Излаз: 
2 
 

Кпментар на пример: 
Биће избачене 2. па 1. линија. 

Улаз: 
3 
1 1  
2 2 3 
1 3 
 

Излаз: 
0 
 

Кпментар на пример: 
Није могуће избацити било коју линију.  

 


