
ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 

 

1. [ЧУДЕСНА ЦИФРА Општинско 2020] Кажемо да цифра неког броја је чудесна ако је њена 

вредност једнака позицији на којој се налази у броју. На пример, у броју 92 цифра два је 

чудесна, јер се налази на другој позицији. У броју 1838 постоје две чудесне цифре: 1 и 3 

(цифра један је на првој позицији и цифра три је на трећој позицији). Написати програм који 

за задати природан број (1 ≤ N ≤ 99999) исписује колико је у њему чудесних цифри, а потом у 

следећем реду исписује и вредност тих цифри гледано слева надесно. 

Улаз:  Излаз:   Улаз:  Излаз:   Улаз:  Излаз: 

94       0   423     2   1838     2 

       2 3      1 3 

Упутство: Учитамо број као стринг и бројимо чудесне цифре. Испишемо колико их има, па ако 

је њихов број већи од нуле, поново прођемо кроз број и испишемо чудесне цифре. 

 

2. 3. [ДАНИ Општинско 2019] Лидија је за сваку петицу коју је добила током једног 

полугодишта записала име дана у коме је ту петицу добила. Напиши програм који одређује 

који јој је био најсрећнији дан током полугодишта (претпостави слободно да је добијала 

различит број оцена за сваки од 5 радних дана). Учитава се број петица n < 100 које је добила 

и затим ознаке дана pon, uto, sre, cet, pet, у којима је те петице добијала свака у посебном 

реду. 

Улаз:  Излаз: 

8   pon 

pon 

sre 

cet 

pon 

pon 

pet 

cet 

sre 

Упутство: Формирамо низ од 5 елемената – број петица које је Лидија добила у понедељак, 

уторак, итд, на почетку су у низу све нуле. Пролазимо циклусом кроз све дане и у зависности од 

дана (уносимо га као стринг), увећавамо одговарајући члан низа. На крају нађемо максимум низ 

и издамо одговарајући дан. 

 

3. [prag Окружно 2018] Државна комисија треба да одреди праг за пролазак такмичара са 

окружног на државно такмичење. Пошто је информатика постала обавезан предмет у 

основним школама, број такмичара је јако велики. Администраторку Мају која одржава 

табелу са резултатима стално питају који би број такмичара прошао даље када би праг 

пролазности био толико и толико поена (даље се пласирају сви ученици чији је број поена 

већи или једнак прагу). Одлучила је да напише програм који даје одговор на та питања. Са 

стандардног улаза учитава се број такмичара n (0 ≤ n ≤ 50000), а затим и поени такмичара 

(природни бројеви), задати у сортираном редоследу од највећег до најмањег и раздвојени 

размацима. Након тога се учитава број m (1 ≤ m ≤ 50000) који представља број питања на која 

Маја треба да одговори, а затим и m бројева раздвојених размацима за које је потребно дати 

одговор колико би се такмичара пласирало када би се тај број узео за праг. На стандардни 

излаз исписати тражене бројеве такмичара који су се пласирали, у посебном реду за сваки 

праг. 

Пример: 

Улаз:     

5     

89 73 73 56 23   



4     

95 50 70 5     

Излаз:   Објашњење:  

0   ако је праг 95 поена, нико се није пласирао 

4   ако је праг 50 поена, пласирали су се такмичари са освојених 89, 73, 73 и 56 поена 

3   ако је праг 70 поена, пласирали су се такмичари са освојених 89, 73 и 73 поена 

5   ако је праг 5 поена, сви су се такмичари пласирали 

Упутство: Бројеве поена сместимо у низ (који је сортиран), а затим тражимо одговарајуће 

бројеве, најбоље бинарним претраживањем. 

 

4. [koferi Окружно 2018] На траци на аеродрому се налазе кофери путника, сложени један до 

другог. Радници желе да утоваре неке кофере са траке на њихово возило и да их превезу до 

авиона и бирају кофер од којег започињу утовар. Када крену да товаре кофере, они товаре 

редом све узастопне кофере са траке (ни један кофер не смеју да прескоче), све док не попуне 

возило. Напиши програм који одређује све могућности да се кофери утоваре тако да се 

возило искористи што боље тј. да укупна тежина утоварених кофера буде једнака носивости 

возила. 

У првој линији стандардног улаза налази се природни број z (такав да је 1 ≤ z ≤ 106) који 

представља носивост возила. У другој се налази број кофера n (2 ≤ n ≤ 5∙105), а у трећој масе 

кофера (позитивни природни бројеви мањи од 100), раздвојени размаком.  

Исписати све редне бројеве кофера од којих могу да започну утовар тако да возило буде 

потпуно попуњено (кофери на траци се броје од нуле), поређане растуће. Водити рачуна о 

ефикасности решења. 

Пример 

Улаз:  

125  

10  

35 40 25 50 50 50 25 35 15 35  

Излаз:   Објашњење: 

2   Ако крену од кофера број 2, спаковаће 25+50+50 

4   Ако крену од кофера број 4, спаковаће 50+50+25 

5   Ако крену од кофера број 5, спаковаће 50+25+35+15 

Упутство: Сместити тежине кофера у низ. Посматрамо збир чланова дела низа од позиције l 

(лево) до позиције d (десно), на почетку су l и d једнаки 0. Збир чланова од l до d може бити 

мањи, већи или једнак носивости возила. Ако је мањи – померимо d удесно, ако је већи - 

померимо l удесно, ако је једнак – испишемо и померимо и l и d удесно. 

 

  

 


