
Окружно такмичење из програмирања за ученике основних школа 

27. март 2010 

II категорија (7. и 8. разред) 

РАСВЕТА 

Ппрпдица Петрпвић је за уређеое свпг стана ангажпвала фирму у кпјпј све ппслпве 

извпде рпбпти. Рпбпт М1К4 је задужен за ппстављаое плпшица и расвете у кухиои. За 

кухиоу се кприте плпшице у жутпј и наранчастпј бпји и тп такп щтп се између две 

наранчасте плпшице ппстављају две жуте плпшице. Први ред плпшица заппшиое са две 

жуте плпшице, па једна наранчаста, па ппет две жуте, па наранчаста и такп дп краја 

реда. Наредни ред заппшиое једнпм жутпм, па затим једна наранчаста, па две жуте и 

такп дп краја реда. Трећи ред заппшиое једнпм наранчастпм плпшицпм, па затим две 

жуте, па једна наранчаста и такп даље. Ова три реда се ппнављају дпк се не ппкрије цела кухиоа. За псветљеое се 

кпристе две врсте лампи, једна са пзнакпм 1 и друга са пзнакпм 2. Збпг ппсебнпг нашина ппстављаоа инсталација, 

псветљеое ради самп акп се две лампе исте врсте ппставе на плпшице кпје су исте бпје. Плпшице се у свакпм реду, 

слева-надеснп пзнаше брпјевима 1, 2, 3, и такп даље, а сваки ред „пдпзгп-надпле“ се, такпђе пзнаши брпјевима 1, 2, 

3, и такп даље.  Написати прпграм RASVETA у кпме се унпси врста и ппзиција за пбе лампе, а прпграм исписује 

кпментар п тпме да ли расвета ради.  

Улазни подаци. Стандардни улаз садржи щест линија пд кпјих свака садржи пп једaн ппзитиван цеп брпј и тп 

следећим редим: прва линија – L1 врста прве лампе (1 или 2), друга линија – X1 брпј реда у кпји се ппставља прва 

лампа, трећа линија – Y1 брпј плпшице у реду на кпју се ппставља прва лампа, шетврта линија L2 – врста друге лампе 

(1 или 2), X2 – брпј реда у кпји се ппставља друга лампа, Y2 – брпј плпшице у реду на кпју ппставља друга лампа (0 < 

X1, Y1, X2, Y2 ≤ 10 000). 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи један пд 4 кпментара: 

 RADI – щтп пзнашава да ће расвета радити 

 LOSE LAMPE – щтп пзнашава да су лампе разлишите врсте, али на плпшицама исте бпје 

 LOSA POZICIJA – щтп пзнашава да су лампе исте врста, али на плпшицама разлишитих бпја 

 POTPUNO NEPOKLAPANJE  – щтп пзнашава да се не ппклапају ни врсте лампи ни бпје плпшица. 

Пример.  

Улаз:  
1 
3 
4 
2 
4 
9 

Излаз:  
LOSE LAMPE 

 

ПОЛИЦЕ 

Рпбпт 14Z4 треба у стану ппрпдице Петрпвић да направи N пплица дужине P. Пплице се праве сешеоем дасака кпје 

су пдгпварајуће щирине, али разлишитих дужина и пплица не мпже да се направи спајаоем вище кпмада дасака. 

Од једне даске мпгуће је направити 0 (укпликп даска није дпвпљне дужине) или вище пплица. Написати прпграм 

POLICE у кпме се најпре задају брпј пплица N и оихпва дужина P, а затим се унпсе  дужине дасака  све дпк се не 

направи дпвпљан брпј пплица. Прпграм треба да испище пд кпликп дасака су направљене пплице. Даске кпје нису 

имале дпвпљну дужину се не рашунају. 

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј N кпји представља брпј пплица кпје 

треба направити. Друга линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван реалан брпј P кпји представља дужину пплица. 

Наредне линије стандарднпг улаза садрже пп један ппзитиван реалан брпј кпји представља дужину даске.  

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ппзитиван цеп брпј кпји представља брпј дасака кпје су 

искприщћене за прављеое пплица. 

  



Пример.  

Улаз:  
5 
2.3 
4 
2.1 
6.01 
1.57 
8.2 

Излаз:  
3 

 

ШЕФ 

Рпбпти кпји раде ренпвираое станпва имају щифру за сваки ппсап кпји треба урадити. Шифре су ппзитивни цели 

брпјеви, а рпбпт 70Z4 кпји је ппстављен за щефа, пд централе дпбија щифре ппслпва и пд оих фпрмира низ кпји 

представља редпслед кпјим ппслпве треба пдрадити. Централа мпже да ппщаље ппдатке п тпме да неки ппсап 

треба избацити из списка ппслпва, да неки треба ппнпвити или да неки ппсап треба пдрадити у пдређенпм 

тренутку. 70Z4 има једнпставну прпцедуру за фпрмираое низа ппслпва, а инструкције кпје дпбија пд централе 

мпрају бити у једнпм пд два мпда: 

 Први мпд заппшиое брпјем -1 и кпманде кпје се у пвпм мпду задају састпје се пд једнпг брпја кпји представља 

или ппзицију щифре ппсла кпји се, укпликп ппстпји, брище из низа, или је брпј 0 щтп пзнашава да се ппследои 

елемент низа, тј. ппследоа щифра ппсла, укпликп ппстпји, ппнпви јпщ једанпут 

 Други мпд заппшиое брпјем -2 и кпманде у пвпм мпду се увек састпје пд два брпја, при шему први брпј 

представља ппзицију, а други брпј щифру ппсла кпју треба уметнути на ту ппзицију, укпликп та ппзиција у низу 

ппстпји (елемент се мпже „уметнути“ и на ппследоу ппзицију). 

Када прими мпд за рад, 70Z4 ради у тпм мпду све дпк из централе не стигне нпви мпд за рад. Акп кпманду кпју је 

примип не мпже да изврщи, пн је прескаше. Написати прпграм SEF у кпме се унпси брпј кпманди N кпје је 70Z4 

примип из централе (задаваое мпда се не рашуна у кпманду), а затим се унпсе брпјеви кпји представљају кпманде 

пднпснп прпмене мпда. Прпграм треба да испище дпбијени низ ппслпва кпје треба пбавити.  

Улазни подаци. Свака линија стандарднпг улаза садржи пп један цеп брпј. У првпј линији се задаје брпј N 

(0 < N ≤ 100) кпји представља брпј кпманди кпје се задају. Друга линија садржи мпд, а наредне линије садрже 

кпманду или мпд. Све кпманде су исправнп задате, тј. свака кпманда у првпм мпду се састпји пд једнпг брпја, а 

свака кпманда у другпм мпду се састпји из два брпја и не ппстпји ситуација да се у две узастппне линије задаје мпд. 

Излазни подаци. Стандардни излаз у свакпј линији садржи пп један ппзитиван цеп брпј кпји представља щифру 

ппсла. 

Пример.  

Улаз: Објащоеое: Излаз: 
6 
-2 
1 
215 
2 
38 
-1 
0 
1 
-2 
1 
436 
-1 
2 

 
Задаваое мпда 
Уметаое елемента на 1. ппзицију (1. кпманда) 

Елементи низа: 215 
Уметаое елемента на 2. ппзицију (2. кпманда) 

Елементи низа: 215  38 
Задаваое мпда 
Ппнављаое ппследоег елемента (3. кпманда). Елементи низа: 215  38  38 
Брисаое елемента на ппзицији 1 (4. кпманда). Елементи низа: 38  38 
Задаваое мпда 
Уметаое елемента на 1. ппзицију (5. кпманда) 

Елементи низа: 436  38  38 
Задаваое мпда 
Брисаое елемента на ппзицији 2 (6. кпманда). Елементи низа: 436  38 

436 
38 

 

 

Израда задатака траје 120 минута 

1. задатак – 35 ппена 
2. задатак – 30 ппена 
3. задатак – 35 ппена 


