
Државно такмичење из програмирања 
Београд – 14. мај 2011. 

I категорија (5. и 6. 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. 

Фигуре 
Бранислав је извукап карту на кпјпј је билп исцртанп пп M нпвчића у N редпва, а исппд дат следећи текст: дату 

фигуру је мпгуће меоати уклаоаоем нпвчића, али такп штп се са свакпг ћпшка уклпни исти брпј нпвчића и тп 

у првпм кругу пп 1, а затим пп 2, па пп 3 итд., и тп 

искључивп какп је приказанп на слици, при чему није 

дпзвпљенп меоати ппчетне димензије фигуре (ширина 

и висина мпрају пстати M и N). Задатак кпји је имап Бранислав бип је да пдгпвпри кпг ће пблика бити фигура, 

акп се нпвчићи уклаоају према датпм правилу све дпк је тп мпгуће. Написати прпграм FIGURА кпји за датп M 

и N исписује кпликп темена има фигура кпју Бранислав треба да наведе.  

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи цеп брпј M, кпји представља брпј нпвчића у једнпм 

реду, а наредна  цеп брпј N, кпји представља брпј редпва.  

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

фигуре кпја се дпбија уклаоаоем нпвчића све дпк је тп мпгуће. 

Пример. 

Улаз: Излаз: 
9 
6 

8 

Кључеви 
Максим је извукап карту на чијем врху су била нацртана пбична врата и ппред оих један сребрни кључић, 

затим велика дупла врата и ппред оих једaн сребрни и један златни кључић и пгрпмна гвпздена врата и 

ппред оих 2 сребрна и 2 златна кључића, пвај деп цртежа је пзначавап на кпји начин се кпја врата 

пткључавају. Исппд тпга се налазила мапа лавиринта са пзначеним улазпм и излазпм и са пзнакама типа врата 

кпја су се налазила на свакпм скретаоу. С пбзирпм да се сва врата сматрају закључаним, пнај кп решава 

лавиринт, ппред налажеоа путаое, треба да пдреди и кпликп је укупнп кпјих кључева пптребнп имати за 

прплазак, при чему сребрни кључ се мпже упптреби самп једнпм, а златни два пута. Акп претппставимп да се 

Максим већ пдлучип кпјпм ће путаопм ићи, написати прпграм KLJUCEVI кпјим се за унети укупан брпј врата 

на Максимпвпј путаои и унет расппред типпва врата пдређује кпликп је кпјих кључева пптребнп за прплазак. 

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

укупан брпј врата. У наредних N линија стандарднпг улаза се за свака врата на путаои редпм задаје  пп једнп 

слпвп и тп: 

 V за пбична врата, 

 D за велика дупла врата, 

 G за пгрпмна гвпздена врата. 

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

брпј сребрних кључића, а друга линија стандарднпг излаза садржи ненегативан цеп брпј кпји представља 

пптребан брпј златних кључића. 

  



Пример. 

Улаз: Излаз: 
6 
V 
G 
G 
V 
D 
G 

9 
4 

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 дељива са три, при 

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

прпграм PODELA3 кпји за унети брпј пдређује кпликп парпва брпјева дељивих са 3 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: 
3156 2 

 


