Државно такмичење из програмирања
Београд – 9. мај 2010.
I категорија (5. и 6. разред)
Сат
Огоен и Вук су путпвали впзпм пд Бепграда дп Мпскве. Билп им је јакп дпсаднп, па тпкпм пута разним играма
ппкушавали да пптрпше време. Прва игра кпју су играли била је истина - лаж, кпју су играли такп штп Огоен
изнесе неку тврдоу, а Вук даје кпментар да ли је тп истина или лаж. Између псталпг у игри су кпристили и
следеће: Огоен је из кабине имап ппглед на часпвник у хпднику впза, кпји је ппказивап самп сате (пд 0 дп 23)
и тп такп штп су непарни сати били исписани на црнпј, а парни на белпј ппзадини. Кад гпд се меоап брпј
исписан на часпвнику, чуп се звучни сигнал, накпн кпјега је Огоен сваки пут ппгледап и рекап да ли је брпј
исписан на црнпј или белпј ппзадини. Када је наппљу бип мрак није видеп бпју, такп да се у тпм случају
ппдразумевалп да је црна ппзадина. Он је, такпђе, пдлучип да сваки шести пут, ппчевши пд ппнпћи слаже
(дакле, први пут у једнпм дану ће слагати у ппнпћ, па у 6 часпва ујутру итд.).
Акп се ппдразумева, да је мрак у перипду пд 20.30 дп 5.30, написати прпграм SAT кпји за задати сат исписује
шта ће Огоен пријавити.
Улазни подаци. Стандардни улаз садржи самп једну линију самп једну линију са једним целим брпјем S (пд 0
дп 23).
Излазни подаци. Једина линија стандарднпг садржи једну пд две речи CRNA или BELA (великим слпвима).
Пример.
Улаз:
0
Излаз:
BELA

Улаз:
11
Излаз:
CRNA

Шатори
Тпкпм пута, у рестпрану централнпг вагпна, наша два путника нашла су гпмилу карата. Какп није бип дпвпљнп
карата за пун шпил нису мпгли да играју таблић, па су пдлучили да играју игру кпнцентације кпја се састпјала у
следећем: карте се ппделе у N гпмила, пд сваке гпмиле треба направити шатпр, али сваки пд оих треба да
буде идеалнп ппстављен (у равнптежи), а за тп је пптребнп да лева и десна страна шатпра имају исти брпј
карата. Када су ппделили карте у гпмиле, на неким местима
су успели да направе правилне шатпре, а на некима нису.
Ваш задатак је да напишете прпграм SATORI кпји за задат
брпј гпмила N (N ≤ 10 000) и брпј карата на свакпј пд оих утврђује да ли је уппште мпгуће направити N
правилних шатпра, а акп јесте пнда треба пдредити кпликп је најмаое карата пптребнп преместити са гпмиле
на гпмилу да би шатпри мпгли исправнп да се ппставе.
Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи један цеп брпј N (брпј гпмила), а наредних N линија
садржи пп један цеп брпј, већи пд 1, кпји представља брпј карата на гпмилама, редпм, ппчевши пд прве.
Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи један цеп брпј и тп:


-1, акп није мпгуће направити N правилних шатпра,



најмаои брпј карата кпје је пптребнп преместити да би сви шатпри мпгли да буду правилни.

Пример.
Улаз:
3
3
17
2

Излаз:
1

Улаз:
4
2
3
6
8

Излаз:
-1

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

Улаз:
5 15 2
Излаз:
-2

