
DRŽAVNO NATJECANJE 2003. 
OSNOVNE ŠKOLE BASIC/PASCAL 

II. podskupina (7. i 8. razredi) 
 

Primjeri za koje program ne ispiše rješenje u vremenu do 10 sekundi neće se bodovati. 
Ako se kod testiranja pojavi sintaktička pogreška, rješenje nosi 0 bodova. 

SRETNO I USPJEŠNO! 
 

1. zadatak (II. pod.) ZOG 30 bodova 
 
 
Mali Zog živi na planetu Zigzag u ne tako dalekoj galaksiji. Na planetu Zigzag dani traju jednako 
dugo kao i na Zemlji, ali svaka godina ima točno V dana, a svaki tjedan u godini ima točno T dana. 
Mali Zog je nedavno proslavio K-ti rođendan. Treba odrediti koliko će Mali Zog imati godina kada 
opet bude imao rođendan na isti dan u tjednu kao i ove godine. 
 
Ulazni podaci: 

− prirodni broj V (1 ≤ V ≤ 10000000 – deset milijuna), broj dana u godini; 
− prirodni broj T (1 ≤ T ≤ V), broj dana u tjednu; 
− prirodni broj K (1 ≤ K ≤ 100), broj godina Malog Zoga. 
 

Izlazni podaci: 
− prirodni broj M, broj godina koje će imati Mali Zog kada mu rođendan opet bude na isti dan u 

tjednu. 
 
Primjeri: 
 

RB Ulaz Izlaz 
1. 365 

7 
15 

22 

2. 63 
35 
12 

17 

 
 

Rješenja snimiti pod imenom: ZOG.BAS  ili ZOG.PAS + ZOG.EXE 
 



 
2. zadatak (II. pod.) MIROSLAV 70 bodova 
 
Miroslav živi u malom slavonskom selu. Sve se kuće u selu nalaze na jednoj strani ceste. Škola se 
nalazi na početku sela, na kućnom broju 1, a Miroslav živi na kraju sela. Kada su u školi učili brojeve, 
učiteljica im je rekla da svi napišu svoje kućne brojeve na ploču. Miroslav je prepisao sve brojeve u 
bilježnicu i kada je došao kući, htio je saznati koji se učenik nalazi na kojem kućnom broju. Budući da 
živi na kraju sela i svaki dan prolazi cijelom ulicom, za svakog učenika zna na kojem kućnom broju 
stanuje njemu najbliži učenik iz razreda u smjeru škole. 
Pomozite Miroslavu da sazna na kojim kućnim brojevima živi koji učenik. Učenici žive svaki na 
svom kućnom broju i ne postoje dva učenika s istim imenom. 
 
Ulazni podaci: 

− tekstualna datoteka brojevi.in u kojoj se nalaze kućni brojevi: 
• u prvom retku prirodan broj N (1 ≤ N ≤ 100), broj učenika; 
• u svakom od sljedećih N redaka prirodan broj B (2 ≤ B ≤ 10000), kućni broj nekog 

učenika;  
− tekstualna datoteka sljedeci.in sastoji se od N-1 redaka. U retcima se nalaze podaci o 

najbližem susjedu svakog od učenika osim za onog najbližeg školi: 
• redak ima sljedeći oblik:  

IME<razmak>SUSJED 
gdje je IME ime učenika, a SUSJED ime njemu najbližeg susjeda u smjeru škole (ime 
susjeda i ime učenika sastoji se od najmanje jednog a najviše deset velikih slova engleske 
abecede). Redoslijed imena učenika u datoteci ne mora odgovarati redoslijedu njihovog 
stanovanja. 

 
Izlazni podaci: 

− na ekran ispisati ime učenika najbližeg školi; 
− tekstualna datoteka izlaz.out sastoji se od N redaka sortiranih uzlazno po kućnom broju: 

• redak ima sljedeći oblik: 
IME<razmak>BROJ 

gdje je IME ime učenika, a BROJ kućni broj na kojemu on živi. 
 
Napomena: 
− ulazne datoteke nalaziti će se u tekućem direktoriju (ne navoditi put do datoteka), 
− izlaznu datoteku treba snimiti u tekući direktorij (ne navoditi put do datoteke). 
 
Primjeri: 
 

Ulaz Izlaz RB BROJEVI.IN SLJEDECI.IN EKRAN IZLAZ.OUT 
1. 4 

2 
9 
7 
4 

MIROSLAV KICO 
KICO ZLATAN 
ZLATAN DUKAT 
 

DUKAT DUKAT 2 
ZLATAN 4 
KICO 7 
MIROSLAV 9 

2. 5 
13 
7 
45 
28 
17 

MATIJA MLADEN 
MIROSLAV FRANE 
MLADEN ZVONE 
FRANE MATIJA 

ZVONE ZVONE 7 
MLADEN 13 
MATIJA 17 
FRANE 28 
MIROSLAV 45 

 
 

Rješenja snimiti pod imenom: MIROSLAV.BAS  ili MIROSLAV.PAS + MIROSLAV.EXE 
 



 
3. zadatak (II. pod.) NISKA 100 bodova 
 
Proljeće je i Janica se rado igra s cvijećem u parku. Posebno voli izrađivati cvjetne niske (lančiće). 
Kako bi joj sat hrvatskog bio zanimljiviji, učiteljica joj je zadala da, po uzoru na cvjetne, pravi niske 
riječi. Riječ je niz od jednog ili više velikih slova engleske abecede. Za niz različitih riječi kažemo da 
je niska riječi ako se svaka riječ, osim prve, na prethodnu nadovezuje tako da je zadnje slovo 
prethodne riječi jednako prvom slovu te riječi (npr. CVIJET TEGLA ANA). Niska riječi napravljena 
od nekog niza riječi mora sadržavati sve riječi toga niza i to svaku riječ točno jednom. Pri slaganju 
niske riječi, može se mijenjati redoslijed riječi u nizu.  
Npr. od niza riječi: DVA TRI PET IZNAD može se napraviti jedna niska riječi: PET TRI IZNAD 
DVA. 
Pomozite Janici i napravite program koji će za zadani niz različitih riječi naći sve moguće niske riječi 
koje se mogu napraviti od njega. 
 
Ulazni podaci: 

− niz različitih riječi međusobno odvojenih razmakom (ukupni broj riječi će biti manji od 15, 
duljina niza bit će manja od 200 znakova) 

 
Izlazni podaci: 

− prirodni broj N: 
• ukupan broj riječi u ulaznom nizu (bez promjene redoslijeda riječi) prije prve riječi 

koja se nije mogla nastaviti na prethodnu riječ 
ILI 
• ukupan broj riječi u ulaznom nizu (bez promjene redoslijeda riječi) ako je taj niz 

niska riječi; 
− prirodni broj M, ukupan broj različitih niski riječi koje se mogu napraviti od riječi ulaznog 

niza.  
 
Primjeri: 
 

RB Ulaz Izlaz 
1. TATA AUTO OPAT 3 

3 
2. TIP PAK KAT JA 3 

0 
 
 

Rješenja snimiti pod imenom: NISKA.BAS  ili NISKA.PAS + NISKA.EXE 
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