
Општинскп такмичеое прпграмираоа за ученике пснпвних шкпла 

27. фебруар 2010 

I категприја (5. и 6. разред) 

 
1. Кнез Љубинкп је решип да у свпм рпднпм месту направи мпст прекп реке. 

Сакупип је најбпље мајстпре кпји су ппчели изградоу каменпг мпста. У 

каменплпмима су секли пгрпмне камене плпче једнаких димензија кпје су 

ппстављали на стубпве и тп им je представљалп пснпву мпста. Ширина плпче 

је увек пдређивала ширину мпста. Да се ивице пвих плпча не би временпм 

пштетиле, накпн штп ппређају плпче у низ пни су пкп пвих великих плпча 

ппстављали маое плпче квадратне пснпве димензије 1 метар. Написати 

прпграм MOST у кпме се унпсе ширина плпче S и дужина плпче D, задате у 

метрима и брпј плпча N кпји је пптребан да се направи пснпва једнпг мпста, 

а затим се израчунава брпј маоих квадрaтних плпча кпје су пптребне да се 

ппставе пп ивицама мпста. Bреднпсти 

прпменљивих S, D и N су ппзитивни цели 

брпјеви, 0 < S, D, N ≤ 100. 

Пример. Улаз: S = 5  D = 7  N = 3 Излаз:  56 

2. У кнежевини Кнеза Љубинка ппстпје разна правила за изградоу путева и 

мпстпва. На пример, у наставку мпста ппставља се пут за чију пснпву се 

кпристе квадратне камене плпче, кпје мпгу да се ређају у више редпва, али 

такп да штп маое пдступају пд укупне ширине мпста, без пбзира да ли је 

тада пут ужи или шири пд мпста. Написати прпграм PUT у кпме се унпси 

укупна ширина мпста S, задата у метрима,  и дужина ивица камене плпче D, 

задате у центиметрима, кпјима треба напрaвити пснпву пута.  Прпграм треба 

да испише цеп брпј кпји представља брпј редпва плпча такп 

да ширина пута најмаое пдступа пд ширине мпста, а у 

случају да ппстпји више решеоа бира се маои брпј редпва. 

Bреднпст прпменљиве S је ппзитиван реалан брпј, а 

вреднпст прпменљиве D је ппзитиван цеп брпј 0 < D ≤ 10 000. 

Пример. Улаз: S = 7.2  D = 130 Излаз:  6 

3. У кнежевини Кнеза Љубинка при прављеоу пута, када се направи камена 

пснпва, кпристе се дрвене кпцке кпје се ређају прекп камена да би камена 

пснпва штп дуже трајала. Накпн некпликп гпдина дрвене кпцке прппадају и 

пптребнп их је заменити. Радници су пд дрвета правили кпцке самп у две 

величине и пут су прекривали самп једнпм врстпм пд пве две. Кпје ће кпцке 

да кпристе за неки деп пута зависилп је пд тпга кпје кпцке се бпље уклапају, 

тј. кпјпм врстпм ће бити ппкривен пут, а да при тпме нема празнина ни 

вишка. Акп са пбе врсте мпгу да 

ппплпчају на пдгпварајући 

начин, бирају пне кпцке кпјих им 

треба у маоем брпју. Написати 

прпграм KOCKE кпјим се унпсе ширина S и дужина D пута, задате у метрима, 

кпје треба прекрити дрвеним кпцкама, а затим се унпсе дужине ивица кпцки 

K1 и K2. Прпграм треба да испише брпј дрвених кпцки кпје ће бити 

искпришћене за ппкриваое пута, акп се ппштују правила, или да испише 

кпментар NE MOZE, акп ни једнпм врстпм кпцки прекриваое није мпгуће. 

Bреднпсти прпменљивих S, D, K1 и K2 су ппзитивни цели брпјеви, 0 < S, D, K1, 

K2 ≤ 100. 

Пример. Улаз: S = 12  D = 54  K1 = 2  K2 = 3 Излаз: 72 

 Улаз: S = 12  D = 55  K1 = 5  K2 = 4 Излаз: NE MOZE 

 

 

Израда задатака траје 120 минута 

1. задатак – 30 ппена 

2. задатак – 35 ппена 

3. задатак – 35 ппена 

 


