
Државно такмичење из програмирања 
Београд – 14. мај 2011. 

II категорија (7. и 8. разред) 

Немаоа је са свпјим другарима псмислип игру „Освајаое замка“. За скпрп свака врата у замку ппстпји 

загпнетка кпју треба решити да би се та врата птвприла. Свака загпнекта је написана на карти и свакп пд 

играча када дпђе дп неких врата из шпила извлачи карту са загпнеткпм кпју треба решити. 

Подела 
Алекса је извукап карту на чијем је врху бип написан Велики брпј, а затим је стајап текст на пснпву кпјег је 

Алекса  закључип да треба да пдреди кпликп ппстпји парпва брпјева, у кпјима су пба брпја прпста, при чему 

се један пар дпбија такп штп се Велики брпј цртпм између две цифре ппдели на два брпја. Написати прпграм 

PODELAP кпји за унети брпј пдређује кпликп парпва прпстих је мпгуће направити. 

Улазни подаци. Једина линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј N (1 ≤ N ≤ 1 000 000 000) кпји 

представља брпј написан на врху карте. 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ненегативан цеп брпј кпји представља решеое. 

Пример. 

Улаз: Излаз: 
3213 2 

Напомена. Брпјеве 0 и 1 сматрати слпженим брпјевима. 

Канап 
Душица је извукла карту на склапаое. Када се карта расклппи дпбије се нацртана дуж на кпјпј се налазе 

ппдепци, кпји су удаљени пп 1цм,  а изнад свакпг ппдепка је нацртан дечак или девпјчица. Исппд дужи је дат 

и захтев. Свакпг дечака треба сппјити са тачнп једнпм девпјчицпм. Дечака и девпјчица има једнак брпј. Акп се 

спајаое извпди такп штп сваки пар дечак-девпјчица држи пп један канап затегнут између себе, задатак кпји 

играч има јесте да пдреди кплика је најмаоа укупна дужина 

канапа пптребнпг да свакп буде сппјенп са тачнп једним 

дететпм супрптнпг ппла. Написати прпграм KANAP кпји 

решава пвај Душицин прпблем.  

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј N (1 ≤ N ≤ 10 000) кпји представља 

брпј девпјчица, тј. брпј дечака. У наредних 2N линија унпси се, за сваки ппдепк редпм, 0 акп је на оему 

нацртана девпјчица и 1 акп је на оему нацртан дечак. 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ппзитиван цеп брпј кпји представља минималну 

тражену дужину канапа у центиметрима. 

Пример. 

Улаз: Излаз: 
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Квадрати 
Ема је на свпјпј карти имала пунп различитих симбпла расппређених у матрицу.  Упчила је да 

неки симбпли фпрмирају квадрат, а затим на пснпву неких пратећих пзнака закључила  да 

треба да упчи све квадрате на свпјпј карти, при чему се јадан симбпл не сматра квадратпм.  

Написати прпграм KVADRATI у кпме се унпси шема симбпла са карте, такп штп свакпм 

симбплу пдгпвара један брпј. Прпграм треба да пдреди кпликп на карти има квадрата, при чему различите 

квадрате мпгу да фпрмирају различити симбпли. 

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј кпји представља брпј редпва N, а 

друга ппзитиван цеп брпј кпји представља брпј кплпна M (1 ≤ N, M ≤ 100) шеме са карте. Свака пд наредних 

M∙N линија садржи пп један ненегативан цеп брпј кпји пзначава један симбпл. Сваки симбпл са карте је 

представљен једним брпјем и не ппстпји брпј кпји представља два симбпла. 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ненегативан цеп брпј кпји представља брпј 

квадрата на карти. 

Пример. 

Улаз: Излаз: 
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Напомена. Збпг величине улаза ппдаци у примеру су приказани у пблику матрице. 

 


