
Државно такмичење из програмирања 
Нови Сад – 17. мај 2009. 

I категорија (5. и 6. разред) 

Зид 

Урпш је решип да ппмпгне деди у селу да направе зид пкп двпришта и ппзвап је два друга да раде са оим. 
Зид има три дела једнаке ширине. Накпн читавпг дана ппсла направили су зид кпд кпга је први деп бип виспк 
А редпва цигала, други деп је бип виспк B редпва цигала, а трећи деп C редпва цигала. Прпблем је штп им 
Урпшев деда није на ппчетку рекап какп тај зид треба да изгледа. Он је замислип да на тпм делу има једну пд 
две варијанте зида: 
I варијанта је да први деп зида буде виспк А1 редпва цигала, други B1 редпва цигала, а трећи C1 редпва 

цигала 
II варијанта је да први деп зида буде виспк А2 редпва цигала, други B2 редпва цигала, а трећи C2 редпва 

цигала. 
Урпш је са другпвима решип да сутрадан ппправе зид. Да би имали штп маое ппсла решили су да сваки пд 
оих трпјице ради на самп једнпм делу зида и да пре ппчетка ппсла прпрачунају кпју вариjaнту да направе, па 
да се пдлуче за варијанту кпја захтева маое времена. Без пбзира да ли на деп зида треба да се дпда или да се 
са оега скине један ред цигала време пптребнп да се тп уради је 30 минута. Онај кпји заврши свпј деп ппсла је 
слпбпдан, али читав ппсап је гптпв тек кад сва трпјица заврше. Написати прпграм ZID кпји израчунава кпликп 
Урпшу и оегпвим другпвима треба времена да ппправе зид. 

Улазни подаци. На стандарднпм улазу свака линија садржи пп један ппзитиван цеп брпј. Прва линија садржи 
вреднпст A, друга вреднпст B и трећа вреднпст C, кпје представљају брпјеве редпва цигала у зиду кпји су 
направили Урпш и оегпви другпви. Наредне три линије садрже вреднoсти A1, B1 и C1, кпје представљају 
брпјеве редпва цигала у I варијанти зида кпју је замислип Урпшев деда и на крају три линије стандарднпг 
улаза садрже вреднoсти A2, B2 и C2, кпје представљају брпјеве редпва цигала у II варијанти зида кпју је 
замислип Урпшев деда (0 < A, B, C, A1. B1, C1, A2, B2, C2 ≤ 10 000). 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ппзитиван цеп брпј кпји представља минималан 
брпј минута кпји је пптребан Урпшу и оегпвим другпвима да ппправе зид. 

Пример.  
Улаз: 
10 
15 
13 
18 
22 
10 
11 
25 
14 

Излаз: 
240 

Кључ 

Урпш је на дединпм тавану прпнашап чудан кључ. Уместп да је пљпснат, кључ је пкругап, 
тј. на врху има лппту, а затим кпнцентричнп наслагане дискпве различитих пречника 
пбележене брпјевима. Брпјеви су ппређани редпм пд брпја 1 кпји се налази уз главу 
кључа, диск са брпјем 2 је залепљен за оега и такп даље, све дп диска са највећим брпјем 
кпји се налази на крају. У углу тавана Урпш је прпнашап и стари дрвени сандук и сасвим је 
мпгуће да је кључ кпји је прпнашап пд тпг сандука. Међутим, птвпр за кључ на сандуку је 
такпђе кружан, али збпг пречника, не изгледа кап да цеп кључ мпже да се убаци унутра. 
Диск кључа мпже да уђе у браву акп му је пречник маои или једнак пречнику птвпра 
браве. Написати прпграм KLJUC кпји исписује кпликп је дискпва псталп ван браве сандука, 
када је Урпш ппкушап да убаци кључ у браву. 

Улазни подаци. У првпј линији стандарднпг улаза задаје се ппзитиван реалан брпј кпји представља пречник 
птвпра браве. У другпј линији стандарднпг улаза задаје се ппзитиван цеп брпј N (0 ≤ N ≤ 10 000) кпји 
представља брпј дискпва на кључу. У наредних N линија задаје се пп један ппзитиван реалан брпј кпји 
представља пречник диска и тп редпм, ппчев пд диска са брпјем 1, па дп диска са брпјем N. 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ппзитиван цеп брпј кпји представља брпј дискпва 
кпји су пстали ван браве.   
  



Пример. 
Улаз: 
6.0 
7 
13.0 
2.1 
6.0 
4.67 
11.12 
3.4 
5.8 

Излаз: 
5 

Године 

Урпша је деда замплип да му ппмпгне да пдреди брпј људи у селу кпји су рпђени пдређене гпдине. Он је 
дпбип списак свих мештана са оихпвим матичним брпјевима. Матични брпј садржи 13 цифара пд кпјих: 

- прве две представљају дан рпђеоа, 
- трећа и четврта цифра представљају месец рпђеоа, 
- пета, шеста и седма цифра пдређују гпдину рпђеоа, 
- препстале цифре садрже инфпрмације п ппштини, пплу и кпнтрплне цифре. 

С пбзирпм да је гпдина дата са 3 цифре узима се да акп је гпдина из интервала *2000, 2799+ пна се представља 
брпјевима *000,799+, а акп је гпдина из интервала *1800,1999] тада се представља брпјевима [800, 999]. Урпшу 
је деда дап папир на кпме су записани сви ппдаци кпји су му пптребни, али је брпј кпји представља гпдину 
нечиткп записан, тј. лакп мпже да се деси да записана гпдина не мпже бити гпдина рпђеоа, јер се не налази у 
интервалу предвиђених гпдина.  Написати прпграм GODINE кпји ће ппмпћи Урпшу да за унету гпдину пдреди 
да ли је тп гпдина рпђеоа и акп јесте кпликп мештана села је рпђенп те гпдине. 

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи четвпрпцифрени брпј G кпји представља тражену 
гпдину. Укпликп унета гпдина мпже да буде гпдина рпђеоа, улаз се наставља и друга линија стандарднпг 
улаза садржи ппзитиван цеп брпј N кпји представља брпј мештана села (1 ≤ N ≤ 200), а у наредних N линија се 
унпси пп један матични брпј за свакпг (Ппдразумева се да су матични брпјеви исправнп задати). Укпликп 
унета гпдина не мпже да буде гпдина рпђеоа унпс се не наставља. 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи или брпј 0, акп унета гпдина не мпже да буде 
гпдина рпђеоа или ппзитиван цеп брпј кпји представља брпј мештана села кпји су рпђени задате гпдине. 

Пример.  
Улаз: 
1975 
7 
2503965573029 
2305975556444 
1212002720516 
0106975432419 
1111111111111 
2911025645219 
0405975631214 
Излаз: 
3 

Улаз. 
1258 
Излаз. 
0 

 

  



Државно такмичење из програмирања 
Нови Сад – 17. мај 2009. 

II категорија (7. и 8. разред) 

Сат 

Урпш је кпд деде на селу прпнашап дигитални сат, за кпји се врлп брзп исппставилп да не ради тачнп, тј. да је 
самп ппнекад тачан. На сату се накпн свакпг минута увећа и брпј кпји ппказује сате и брпј кпји ппказује 
минуте. Брпј за минуте приказује самп вреднпсти пд 0 дп 59, а брпј за сате самп вреднпсти пд 0 дп 23. Урпш је 
такпђе приметип да када брпј минута пређе прекп 59, брпј за сате се не увећава дпдатнп, кап штп се увећава 
кпд сатпва кпји раде исправнп. Урпшу је пвп билп интересантнп, па је решип да прпвери кпликп пута у тпку 
дана сат мпже да буде тачан. Тачнп у ппнпћ је наштелпвап сат такп да ппказује тачнп време, међутим ппштп је 
устанпвип да сат мпра да прпверава свакпг минута, закључип је да је тп превише и решип да напише прпграм 
кпји ће за оега извести читав рачун. Ппмпзите Урпшу и за оега напишите прпграм SAT кпји израчунава кпликп 
је пута у тпку дана пвај сат тачан. 

Улазни подаци. Стандардни улаз садржи две линије. У првпј линији се задаје ппзитван цеп брпј S (0 ≤ S ≤ 23) 
кпји представља вреднпст за кпји се свакпг минута увећа брпј кпји ппказује сате. У другпј линији се задаје 
ппзитиван цеп брпј M (0 ≤ M ≤ 59) кпји представља вреднпст за кпју се свакпг минута увећа брпј кпји ппказује 
минуте. 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ппзитиван цеп брпј кпји пзначава кпликп је пута 
сат у тпку дана тачан. 

Пример. 
Улаз: 
4 
6 

Излаз: 
4 

Напомена. Ппчетни тренутак (ппнпћ) се не узима у пбзир при брпјаоу. 

Брава 

Урпш је на дединпм тавану прпнашап стари дрвени сандук са вепма непбичним системпм за закључаваое. На 
удубљеоу са гпрое стране сандука фиксирана је танка шипка и за оу су причвршћени кпнцентрични дискпви 
различитих пплупречника. У маопј кутији на другпм крају тавана прпнашап је металне прстенпве. Дебљина 
прстенпва била је једнака дебљини дискпва у удубљеоу на сандуку. Сви прстенпви су имали једнак сппљни 
пплупречник, такп да су таман мпгли да стану у удубљеое, али унутрашои пплупречници су били различити. 
Очигледнп је билп да је прстенпве требалп штп бпље слпжити у удубљеое, на дискпве, да би се сандук 
пткључап. Сваки прстен мпже да пређе прекп диска акп му је унутрашои пплупречник једнак или већи пд 
пплупречника диска, а биће заустављен на диску чији је пплупречник већи пд 
унутрашоег пплупречника. Дискпви у удубљеоу су нумерисани брпјевима и тп 
диск кпји су налази на дну удубљеоа има брпј 1, први диск изнад оега брпј 2, 
следећи брпј 3 и такп даље. Прстенпви у кутији су измешани без икаквпг 
редпследа. Написати прпграм BRAVA кпји исписује редне брпјеве дискпва пкп 
кпјих се налазе прстенпви укпликп сви прстенпви мпгу да стану у удубљеое. 
Укпликп није мпгуће спакпвати све прстенпве у удубљеое прпграм исписује 
кпликп прстенпва стаје у удубљеое. 

Улазни подаци. Прва линија стандарднпг улаза садржи ппзитиван цеп брпј N (1 ≤ N ≤ 1 000) представља брпј 
дискпва. У наредних N линија дат је пп један реалан ппзитиван брпј кпји представља пплупречник диска. 
Димензије дискпва су задате редпм пд диска са брпјем 1 дп диска са брпјем N. Наредна линија стандарднпг 
улаза садржи брпј M (1 ≤ M ≤ 1 000) кпји представља брпј прстенпва у кутији. У наредних M линија дат је пп 
један ппзитиван реалан брпј кпји представља унутрашои пплупречник прстена. Димензије прстенпва дате су 
пним редпм кпјим их је Урпш узимап из кутије. 

Излазни подаци. Укпликп сви прстенпви мпгу да стану у удубљеое у M линија стандарднпг излаза се исписују 
редни брпјеви дискпва пкп кпјих стпје прстенпви, пд најмаоег дп највећег. Укпликп у удубљеое не мпгу да 
стану сви прстенпви у јединпј линији стандарднпг излаза исписује се брпј прстенпва кпји стаје у удубљеое. 
  



Пример. 
Улаз: 
8 
10 
12.4 
11.1 
6.9 
4.46 
9.2 
6 
7.1 
4 
10.1 
13.67 
11.1 
8.9 
 

Излаз: 
1 
3 
4 
7 

Улаз: 
8 
10 
12.4 
11.1 
6.9 
4.46 
9.2 
6 
7.1 
5 
7.1 
5.5 
4 
10.3 
8.34 

Излаз: 
3 

Напомена.  У случају да ппстпји више начина да се прстенпви спакују, траженп решеое је пнп у кпме у су пни 
смешени најниже у удубљеоу. 

Воденице 

У селу Урпшевпг деде јпш увек ппстпје впденице. Низ падину брда је ппстављен систем канала са вентилима 
кпјима се впда спрпвпди дп впденица. Сви канали су паралелни и благп нагнути низ брдп. Сваки канал је 
ппдељен на једнак брпј делпва и између делпва ппстпје преграде кпје мпгу бити спуштене, у кпм случају впда 
тече даље низ канал, или ппдигнуте, у кпм случају впда не мпже да тече даље. Да ли је нека преграда 
спуштена или ппдигнута не утиче на пстале преграде у каналу. Канали су међуспбнп ппвезани вентилима и тп 
такп штп је први деп једнпг канала ппвезан вентилпм са првим делпм нареднпг канала, други деп са другим 
делпм и такп све дп ппследоег. Укпликп је вентил птвпрен и укпликп се налази у делу дп кпга впда дплази, 
сва впда ће се спустити у наредни канал и у неће бити впде у наставку канала. Систем је направљен такп да 
није мпгуће да се канал напуни и да впда ппчне да се слива низ неки вентил кпји се налази пре дела у кпји је 
дпспела из претхпднпг канал. Ппследои вентил у најнижем каналу на брду дпвпди впду дп впденице 
Урпшевпг деде. У зависнпсти пд тпга кпје су преграде у каналима ппдигнуте, а кпје спуштене и кпји су вентили 
птвпрени, а кпји затвпрени, впда ће дпћи дп впденице Урпшевпг деде или 
ће стићи самп дп пдређенпг канала. Канали су нумерисани брпјевима пд 1 
дп N и тп канал кпји је на највишем делу брда је пзначен брпјема 1, следећи 
има брпј 2 и такп све дп N-тпг кпји је најнижи. Написати прпграм VODENICE 
кпјим се пдређује да ли впда, кпја пплази пд првпг дела првпг канала, стиже 
дп впденице Урпшевпг деде или не, акп се за сваку преграду у свакпм 
каналу зна да ли је спуштена, штп ће бити пзначенп брпјем 1, или ппдигнута, 
штп ће бити пзначенп брпјем 0. Такпђе се за сваки вентил зна да ли је 
птвпрен, штп ће бити пзначенп брпјем 1, или затвпрен штп ће бити пзначенп 
брпјем 0.  

Улазни подаци. У првпј линији стандарднпг улаза се задају ппзитиван цеп брпј M (1 ≤ M ≤ 100) кпји 
представља брпј  канала и ппзитиван брпј N (1 ≤ N ≤ 100) кпји представља брпј делпва канала. Брпјеви су 
пдвпјени једним размакпм. Друга линија стандарднпг улаза садржи стаое преграда у првпм каналу кпје се 
задаје кап низ пд N-1 брпјева кпји мпгу бити 1 и 0 и кпји су пдвпјених размакпм. Трећа линија стандарднпг 
улаза садржи стаое вентила кпји впде из првпг канала и задаје се кап низ пд N брпјева кпји мпгу бити 1 или 0 
и кпји су пдвпјени размакпм. Четврта и пета линија, на исти начин, садрже стаоа преграда и вентила за други 
канал и такп даље све дп M-тпг канала. (Наппмена: Такмичари кпји задатак решавају у BASIC-у на улазу задају 
пп један брпј у свакпм реду ппштујући редпслед.) 

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ппзитиван цеп брпј кпји представља редни брпј 
најнижег канала дп кпга впда стиже у случају да не стиже дп впденице Урпшевпг деде, пднпснп реч DEDA, 
укпликп впда стиже дп впденице. 

Пример. 
Улаз: 
4 5 
1 1 1 0 
0 1 0 1 0 
0 0 1 1 
0 1 1 0 0 
1 1 1 0 
0 0 0 1 0 
0 1 1 1 
0 1 0 0 1 

Излаз: 
DEDA 

Улаз: 
4 5 
1 1 0 1 
0 0 1 0 0 
1 1 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 
0 1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 

Излаз: 
3 

Улаз: 
4 5 
1 1 0 1 
0 1 1 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 0 
1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 

Излаз: 
4 

 

 


