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II категприја (7. и 8. разред) 

 

Чика Жаркп има фабрику за израду намещтаја. У фабрици раде Бпле, Јеленкп, Рајкп, Кпста, Сава и Вук. 

1. На паузи за рушак Кпста, Сава и Вук се забављају ппгађаоем кпје бпје им је щлем кпји имају на глави. 

Шлемпви су беле или црне бпје. Сваки пд оих на глави има пп један щлем, не зна кпје је бпје, али види 

щлемпве пстале двпјице. Сваки пд оих треба да каже кпликп црних щлемпва види и да на пснпву 

дпбијених инфпрмација ппгпди кпје је бпје щлем на оегпвпј глави. Написати прпграм SLEM кпји ушитава 

кпликп црних щлемпва виде Кпста, Сава и Вук, а затим исписује кпје су бпје щлемпви на оихпвим главама 

и тп такп щтп за бели щлем исписује 0 (нула), а за црни щлем 1 (један). 

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ненегативан цеп брпј кпји представља брпј црних 

щлемпва кпје види Кпста, друга линија стандарднпг улаза садржи ненегативан цеп брпј кпји представља брпј 

црних щлемпва кпје види Сава, а трећа линија стандарднпг улаза садржи ненегативан цеп брпј кпји 

представља брпј црних щлемпва кпје види Вук. 

Излазни подаци. Прва линија стандарднпг излаза садржи бпју (0 или 1) Кпстинпг щлема, друга линија 

стандарднпг излаза садржи бпју (0 или 1) Савинпг щлема, а трећа линија стандарднпг излаза садржи бпју (0 

или 1) Вукпвпг щлема. 

Пример.  

Улаз:  
2 
1 
1 

Излаз:  
0 
1 
1 

Наппмена. Претппставити да су вреднпсти на улазу дпбрп задане, тј. да Кпста, Сава и Вук увек гпвпре истину. 

2. На изради прмара, ппред псталих, ради и Кпста. Да би се саставип један прмар, пптребнп је да Кпста 

защрафи S щрафпва. Прпблем је щтп један щрафцигер, Кпста мпже да кпристи највище K дана, без пбзира 

да ли је свакпг дана оиме щрафип щрафпве или не. Пре ппшетка ппсла Кпста нема ни щрафпве ни 

щрафцигер, а тпкпм трајаоа ппсла, свакпг дана, Кпста дпбија неку кплишину щрафпва и један или ни један 

щрафцигер, такп да се мпже десити да Кпста пстане и без дпвпљнпг брпја щрафпва и без щрафцигера. 

Када дпбије нпв щрафцигер пн баца стари, иакп би мпгап да кпристи јпщ некпликп дана, и ппсап наставља 

нпвим щрафцигерпм. Написати прпграм ORMARI кпји ће израшунати за кпликп дана ће Кпста направити O 

прмара. 

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј K (0 < K ≤ 100) кпји представља 

брпј дана трајаоа једнпг щрафцигера. Друга линија стандарднпг улаза садржи ненегативан цеп брпј S (0 ≤ S ≤ 

1000) кпји представља брпј щрафпва пптребних да се састави један прмар. Трећа  линија стандарднпг улаза 

садржи ппзитиван цеп брпј О (0 < О ≤ 100) кпји представља брпј прмара кпје треба направити. За сваки дан 

ппсла се унпсе пп две вреднпсти у пп једнпј линији стандарднпг улаза: првп се задаје да ли Кпста тпг дана 

дпбија щрафцигер или не и тп се унпси 0 (нула) укпликп Кпста не дпбија щрафцигер и 1 (један) укпликп дпбија 

щрафцигер, а затим се задаје кпликп щрафпва дпбија тпг дана. 

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

пптребних да се заврщи ппсап. 

   



Пример.  

Улаз:  
3 
20 
10 
1 
30 
0 
15 
0 
0 
1 
40 
0 
62 
0 
58 

Излаз:  
6 

3. Чика Жаркпва фирма је ппзната пп брзини исппруке, инаше, стандарднп дпбрих прпизвпда. Када дпбије 

већу ппручбину, шика Жаркп се не уздржава пд дељеоа ппсла са другим фабрикама. Наиме, пре ппшетка 

прпизвпдое пн израшуна кпликп је времена пптребнп да се прпизвпдоа пбави самп у оегпвпј фабрици, а 

кпликп акп би ппсап ппделип са једнпм или вище фабрика-сарадница, па избпр пада на пну расппделу 

ппсла кпја најбрже даје крајои резултат. Укпликп се ппсап дели, у укупнп време прпизвпдое се урашунава 

време прикупљаоа гптпвих прпизвпда пд фабрика-сарадница дп шика Жаркпве фабрике, а не рашуна 

време дпставе материјала фабрикама-сарадницама, јер пне имају исти прпизвпдни прпцес и распплажу 

истим материјалима кпје и шика Жаркпва фабрика кпристи. Дпстава гптпвих прпизвпда се пбавља једним 

камипнпм, а збпг капацитета камипна, и пплпжаја фабрика, камипн увек дпставља прпизвпде из самп 

једне фабрике. Написати прпграм PODELA кпји би уместп шика Жарка пдредип са кпликп најмаое фабрика 

би ппсап требалп ппделити да би се щтп пре кпмплетирали прпизвпди, акп су дати ппдаци п тпме кпликп 

би прпизвпдоа трајала акп би се радилп самп у шика Жаркпвпј фабрици, кап и времена дпставе гптпвих 

прпизвпда пд сваке фабрике-сараднице, ппјединашнп, дп шика Жаркпве фабрике.  

Наппмене: Ппдразумева се да све фабрике-сараднице раде истпм брзинпм кап и шика Жаркпва фабрика.  

  Мпгуће су и ситуације у кпјима се уппщте не исплати делити ппсап, па је тада излаз 0. 

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј P (0 < P ≤ 10000) кпји представља 

брпј сати пптребан за прављеое нарушенпг намещтаја. Друга линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп 

брпј N (0 < N ≤ 100) кпји представља брпј фабрика заинтереспваних за ппделу ппсла. Наредних N линија 

стандарднпг улаза садржи пп један ненегативан цеп брпј D (0 ≤ D ≤ 10000) кпји представља дпдатнп време 

пптребнп да камипн из шика Жаркпве фабрике стигне дп пдгпварајуће фабрике и врати се назад са гптпвим 

прпизвпдима. 

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

фабрика са кпјима шика Жаркп треба да ппдели ппсап. 

Пример.  

Улаз:  
100 
6 
28 
34 
59 
2 
67 
5 

Излаз:  
2 

 

 

Израда задатака траје 120 минута 

1. задатак – 35 ппена 

2. задатак – 30 ппена 

3. задатак – 35 ппена 


