
Општинскп такмичеое прпграмираоа за ученике пснпвних шкпла 

28. фебруар 2009 

II категприја (7. и 8. разред) 

 
1. На такмишеоу младих извиђаша тимпви увек рещавају некпликп 

разлишитих задатака. Први задатак је бип да направе висећи мпст. 

Мпст треба да се састпји пд два паралелна канапа кпја су везана 

за пбале. Трећи канап треба да се швпрпвима пришврсти за пва 

два канапа у цик-цак такп да фпрмира пдређен брпј трпуглпва 

једнаких страница. Написати прпграм кпји ће да ппмпгне младим 

извиђашима да израшунају кпликп 

швпрпва укупнп треба направити, 

акп се зна да треба фпрмирати Т 

трпуглпва. 

Пример: Улаз: Т = 4 Излаз: 6 

2. Једна пд игара је игра ппгађаоа. Екипа има задатак да се 

расппреди на пбпјене блпкпве и да унапред ппгпди бпју блпка на 

кпји ће стати ппследои такмишар из екипе. Такмишари на блпкпве 

стају, ппшевщи пд првпг, један за другим не пстављајући празне 

блпкпве између. Блпкпви су ппређени такп да се на ппшетку 

налази Z блпкпва жуте бпје, затим N блпкпва наранчасте бпје и 

пптпм C блпкпва црвене бпје. Накпн тпга се пва щема ппнавља. 

Када се такмишари ппређају на блпкпве и акп екипа дпбрп ппгпди 

бпју блпка, тада акп је ппследои такмишар стап на блпк 

наранчасте бпје екипа дпбија 10 ппена, акп је стап на блпк црвене 

бпје 7 ппена, а акп је стап на блпк жуте бпје 2 ппена. Написати 

прпграм у кпме се унпсе вреднпсти Z, N, C и брпј такмишара K у 

екипи, а прпграм исписује кпликп је ппена та екипа зарадила акп 

је ппгпдила бпју. 

Пример: Улаз: Z = 7  N = 4  C = 5  K = 25 Излаз: 10 

 

3. На падини брда се налази линија на кпјпј је за свакпг пд 

такмишара пбезбеђенп местп за заставицу оегпве екипе. Један 

деп такмишара дп циљне линије дплази тршећи низ брдп и за оих 

важи да им акп су на K метара пд циљне линије треба K секунди 

(оихпва удаљенпст ће бити задата ппзитивним брпјевима). Други 

деп такмишара дп циљне линије дплази тршећи уз брдп, а за оих 

важи да им акп су на K метара пд циљне линије треба 2·K секунди 

(удаљенпст пд циљне линије пвих такмишара ће бити задата 

негативним брпјевима). Написати прпграм у кпме се унпси брпј 

такмишара N, а затим за свакпг такмишара удаљенпст пд циљне 

линије у некпм тренутку. Прпграм треба да испище кпликп је 

секунди пптребнп, пд ппсматранпг тренутка, да сви такмишари 

ппбпду свпје заставице. 

Пример: Улаз: N = 5    Т: 2  -1  -3  3  4 Излаз: 6 

 

 

 

Израда задатака траје 120 минута 

1. задатак – 30 ппена 

2. задатак – 35 ппена 

3. задатак – 35 ппена 

 

 


