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28. фебруар 2009 

I категприја (5. и 6. 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. У једнпм пд задатака на такмишеоу, млади извиђаши треба да за 

щтп краће време пређу стазу на кпјпј се налази ппкретни мпст. 

Такмишару једне екипе пд пплазне ташке дп мпста треба Т 

секунди. Ташнп P секунди накпн щтп пн мпже да ппђе са пплазне 

ташке (тј. пд ппшетка мереоа) мпст ппшиое да се ппдиже. Од 

тренутка ппдизаоа па дп спущтаоа прптише N секунди и прелаз 

прекп мпста за тп време није мпгућ. Накпн тпга мпст пстаје 

спущтен. Такмишари за шекаое кпд мпста на прелаз дпбијају 

негативне ппене и затп је пвај такмишар рещип да ташнп пдреди 

када треба да ппђе да би прекп мпста прещап без заустављаоа. 

Написати прпграм кпји ушитава времена Т, P и N, и пдређује накпн 

кпликп секунди, пд ппшетка мереоа времена, такмишар треба да 

крене да би најбрже прещап мпст, без заустављаоа. 

Пример: Улаз: Т = 15  P = 20  N = 25 Излаз: 0 

 Улаз: Т = 15  P = 10  N = 12 Излаз: 7 

 

3. 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 

 
 

 

 

Израда задатака траје 120 минута 

1. задатак – 30 ппена 

2. задатак – 35 ппена 

3. задатак – 35 ппена 

 

 


