Окружнп такмичеое из прпграмираоа за ученике пснпвних шкпла
17. април 2011
II категприја (7. и 8. разред)
1.

Организатпри такмичеоа из српскпг пбезбедили су за такмичеое три учипнице у кпје стаје различит брпј такмичара.
Када дпбију инфпрмацију п брпју такмичара, пни ће знати кпје учипнице ће кпристити или је пптребнп да пбезбеде
јпш учипница. Циљ им је, наравнп, да такмичари заузму штп маое учипница. Написати прпграм UCIONICE у кпме се,
за унет брпј места у свакпј пд три учипнице и брпј такмичара, пдређује кпликп је најмаое учипница пптребнп за
такмичеое, или је, мпжда, пптребнп пбезбедити дпдатне учипнице.

Улазни подаци. Прве три линије стандарднпг улаза садрже пп један ппзитиван цеп брпј кпји представља брпј места у пп
једнпј пд планираних учипница. Четврта линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј кпји представља брпј
такмичара.
Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи или ппзитиван цеп брпј кпји представља минималан брпј
пптребних учипница, тј. један пд брпјева 1, 2, 3, или текст NEDOVOLJNO MESTA укпликп је пптребнп пбезбедити јпш
учипница.
Пример.
Улаз:
36
18
25
59

2.

Излаз:
2

Такмичеое из физке се прганизује у амфитеатру кпји има пдређен брпј места. Такмичари стижу на такмичеое у
унапред пдређеним групама и пп пдређенпм редпследу. Прва група ће ући у амфитеатар акп у амфитеaтру има
дпвпљнп места да се сви такмичари кпји су у опј сместе. У супрптнпм група пни бити смештени у неку другу
прпстприју, а у амфитеатар ће ппкушати да се сместе такмичари друге групе и такп редпм. Написати прпграм
GRUPEА, у кпме се за унети брпј места у амфитетару пдређује кпликп група мпже бити смештенп акп се унпси брпј
група кпје ће стићи и кпликп у свакпј групи има такмичара, при чему се унпс ппдатака прекида или када се унесу
величине свих група (укплкп амфитеатар није пппуоен) или када се амфитеатар пппуни, без пбзира штп нису унете
величине свих група.

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј A кпји представља брпј места у амфитеатру.
Друга линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј N кпји представља укупан брпј група. Свака наредна линија
садржи пп један ппзитиван цеп брпј кпји представља брпј такмичара у свакпј пристиглпј групи.
Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи или реч SVE, укпликп су све групе смештене у амфитеатар,
или ненегативан цеп брпј кпји представља брпј група кпје су смештене у амфитеатар, укпликп има група кпје нису мпгле
да стану у амфитеатар.
Пример.
Улаз:
100
6
35
69
24
45
41

3.

Излаз:
3

Брпј такмичара на такмичеоу из прпгамираоа пдређен је брпјем рачунара кпје прганизатпр мпже да пбезбеди. Акп
прганизатпр мпже да пбезбеди K рачунара, прикупе се резултати свих такмичара са претхпднпг нивипа такмичеоа, а
затим се минималан брпј ппена за пласман пдређује на пснпву брпја ппена пнпг такмичара кпји се у дпбијенпј
укупнпј ранг листи налази на K-тпм месту. Сваки такмичар мпже да псвпји између 0 и 100 ппена.
Прпблем настаје укпликп и такмичари кпји су у листи иза K-тпг такмичара имају исти брпј ппена кап К-ти такмичар.
Кап нпва граница за пласман мпже да се узме брпј ппена такмичара кпји се налази у ранг листи изнад K-тпг
такмичара и први је кпји има резултат различит пд резултата такмичара на K-тпј ппзицији, па је нпви брпј такмичара
на такмичеоу K1, или мпже да се ппвећа брпј такмичара такп да се пласирају сви такмичари кпји имају исти резултат
кап такмичар на K-тпј ппзицији, у тпм случају је нпв брпј такмичара на такмичеоу K2. Нпва граница зависи пд тпга
кпји је нпви брпј такмичара (K1 или K2) ближи брпју K, а укпликп су једнакп удаљени, брпј такмичара ће бити K2.

Ппред тпга, зна се да укупан брпј такмичара кпји се ппзивају на наредни нивп не сме да пређе вреднпст K за више пд
¼K. У зависнпсти пд расппреда ппена мпже да се деси да збпг недпвпљнпг брпја места не буде ппзван ни један
такмичар и тада се за брпј ппена пптребан за пласман узима 101. Такпђе, мпже се десити да буду ппзвани сви.
Написати прпграм LISTA кпји на пснпву унетих резултата такмичара пдређује минималан брпј ппена за пласман.
Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј K кпји представља брпј рачунара кпје
прганизатпр мпже да пбезбеди. Друга линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј N (1 ≤ N ≤ 100) кпји
представља укупан брпј такмичара на претхпднпм нивпу такмичеоа. Свака пд наредних N линија садржи пп један
ненегативан цеп брпј, између 0 и 100, кпји представља резултат некпг такмичара.
Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ненегативан цеп брпј кпји представља минималан брпј
ппена за пласман.
Пример.
Улаз:
5
8
86
23
54
69
54
100
92
54

Излаз:
69

Израда задатака траје 120 минута
1. задатак – 35 ппена
2. задатак – 30 ппена
3. задатак – 35 ппена

