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Zadaci

Ime zadatka Izvorni kod Vremensko ograničenje Broj bodova

Monopoly Monopoly.lgo 10 sekundi 100
Kuglice Kuglice.lgo 10 sekundi 100
Čovječe, ne ljuti se Covjece.lgo 10 sekundi 100
Boggle Boggle.lgo 10 sekundi 100

Ukupno 400
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Zadatak MONOPOLY
100 bodova

Monopoly je popularna društvena igra za koju je
potrebna igraća ploča sastavljena od pravokutnih i
kvadratnih polja. Napišite proceduru MONOPOLY :n
:m :a :b :c :p :x koja će nacrtati jednu verziju
ploče za Monopoly.

Ploča se sastoji od pravokutnih i kvadratnih polja
numeriranih kao na skici. Kvadratna polja imaju
stranicu duljine :b, te se između njih vodoravno nalazi
:m pravokutnih polja, a okomito :n pravokutnih polja,
kao što je prikazano na skici.

Dijelove polja potrebno je ispuniti bojom koristeći
naredbu SETFC :t, pri čemu je broj :t ostatak pri
dijeljenju umnoška znamenki u broju koji predstavlja
redni broj kvadrata s brojem :p. Primjerice, ako je
broj :p jednak 4, polje s oznakom 27 bit će obojano
bojom 2 (SETFC 2), jer je umnožak znamenki 2 i 7
jednak 14, a ostatak pri dijeljenju broja 14 brojem 4 je 2.

Svako :x-to polje na ploči ostaje prazno, tj. ne ispunjava se bojom i crta se kao prazan kvadrat ili
pravokutnik. Kod kvadratnih polja bojom se ispunjava kvadrat stranice duljine :c, smješten u vrhu
prema unutrašnjosti ploče. Kod pravokutnih polja bojom se ispunjava rubni dio pravokutnika širine
:c koji se nalazi pri unutrašnjosti ploče.

ULAZNI PODACI

Varijable :n, :m, :a, :b, :c, :p i :x su prirodni brojevi.
Varijabla :p bit će manja ili jednaka 15.
Varijabla :c bit će veća ili jednaka 5 te manja od varijable :b.

BODOVANJE

U testnim primjerima vrijednim 40% (40) bodova, varijabla :x će biti jednaka 1, tj. bit će dovoljno
nacrtati samo ploču te niti jedno polje neće trebati ispuniti bojom.
U testnim primjerima vrijednim dodatnih 20% (20) bodova, varijable :p i :x će biti jednake 2.
U testnim primjerima vrijednim dodatnih 10% (10) bodova, varijabla :x će biti veća od ukupnog broja
polja na ploči.

PROBNI PRIMJERI

CS MONOPOLY 4 8 30 50 20 10 3
CS MONOPOLY 6 4 20 30 20 7 8

Pojašnjenje prvog probnog primjera: svako treće polje ostaje prazno, stoga su polja s rednim
brojevima 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 prazna. Polja s rednim brojevima 7 i 17 ispunjena su bijelom
bojom (SETFC 7).
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Zadatak KUGLICE
100 bodova

Marica je na placu kupila vreću crnih kuglica po vrlo povoljnoj cijeni.
Odlučila ih je poredati u :n stupaca, tako da se u svakom stupcu
nalazi :m kuglica. Nakon toga se satima zabavljala prebacujući
kuglice iz jednog stupca u drugi. Njezin brat Ivica promatrao je kako
Marica premješta kuglice i svaku promjenu zapisao u listu :l, te se
zatim zapitao kako će izgledati poredak kuglica nakon svih Maričinih
promjena.

Pomozite Ivici i napišite proceduru KUGLICE :l :n :m :r :x
koja će nacrtati završni prikaz raspoređenih kuglica. Lista :l sadrži
tročlane podliste oblika [a b c], koje predstavljaju promjenu u kojoj je
sa stupca a na stupac b prebačeno c kuglica. Ako je Ivica pogriješio i
zapisao da je broj prebačenih kuglica veći od broja kuglica u stupcu iz
kojeg se prebacuje, tada je potrebno prebaciti onoliko kuglica koliko je
u stupcu preostalo. Promjene se izvršavaju onim redoslijedom kojim
su zadane u listi :l.

Kuglice su prikazane kružnicama polumjera :r. Stupci su prikazani pravokutnicima jednakih visina,
pri čemu je visina svih pravokutnika najmanja visina dovoljna da svaki pravokutnik može obuhvatiti
kuglice koje se u njemu nalaze. Donji i bočni rubovi pravokutnika su za :x udaljeni od kružnica, kao
što je prikazano na skici. Gornji rub pravokutnika je udaljen barem za :x od kružnica koje sadrži.

ULAZNI PODACI

Lista :l je prazna lista ili lista koja sadrži tročlane podliste koje sadrže prirodne brojeve. Elementi
podlista koji predstavljaju stupce bit će manji ili jednaki :n, pri čemu je najljeviji stupac prvi, a
najdesniji stupac :n-ti.
Varijable :n, :m i :r su prirodni brojevi, :x je prirodan broj ili 0.

BODOVANJE

U testnim primjerima vrijednim 30% (30) bodova, lista :l će biti prazna, tj. u svakom stupcu će se
nalaziti :m kuglica.
U testnim primjerima vrijednim dodatnih 20% (20) bodova, sve kuglice će se nakon izvršavanja poteza
nalaziti u prvom stupcu, a preostali stupci će biti prazni.
U testnim primjerima vrijednim dodatnih 20% (20) bodova, lista :l će imati samo jednu podlistu.

PROBNI PRIMJERI

CS KUGLICE [[1 2 1] [2 3 3]] 3 4 10 4

CS KUGLICE [[1 4 2] [5 2 3] [7 8 1] [8 6 3]] 8 2 5 5
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Zadatak ČOVJEČE, NE LJUTI SE
100 bodova

Ljutko ima problema s kontroliranjem svojih osjećaja
i ponekad se naljuti i zbog najmanjih sitnica. Svi su
mu uvijek govorili: “Pa čovječe, ne ljuti se”, ali na
Ljutka to nije imalo nikakvog utjecaja. Taj igrokaz je
trajao sve dok jednoga dana Ljutko nije naletio na igru
koja mu se, na njegovo vlastito iznenađenje, učinila
iznimno poznatom. Brzo ju je kupio i ponio doma da
ju isproba.

U uputama piše sljedeće:
- Igrači se izmjenjuju u smjeru kazaljke na satu, s time
da je prvi na redu uvijek plavi igrač.
- Svaki potez započinje bacanjem šesterostrane kocke
s brojevima od 1 do 6.
- Ako igrač dobije 6, smije u igru staviti jednog pijuna
na svoje početno polje ili pomaknuti nekog od pijuna
za iznos na kocki u smjeru kazaljke na satu. Ako
neki pijun završi na protivničkom pijunu, tada se
protivnički pijun uklanja iz igre, odnosno vraća u bazi (na jedno od 4 polja van kružnice). Igrač
nikada ne smije pomaknuti svog pijuna na polje na kojem se već nalazi njegov pijun.
- Kada pijuni naprave jedan krug ulaze u ‘kućicu’ koja je najbliža njihovom početnom polju.
- U ‘kućici’ se pijuni odbijaju od kraja ako naprave previše poteza. Na primjer, ako pijun ima samo
jedno polje do kraja i igrač dobije 3 na kocki, onda će se taj pijun pomaknuti za jedno polje naprijed
i dva polja nazad. Nakon toga, ako igrač dobije 4 na kocki, onda će se pijun pomaknuti za dva mjesta
naprijed i dva mjesta nazad, tj. završit će na istom mjestu.
- Pijuni se uvijek moraju pomaknuti ako je to moguće.
- Igrač može ponovno bacati kockicu ako dobije 6 na kocki.
- Ako se ni jedan od pijuna ne može pomaknuti, onda završava potez igrača.

Ljutko je za početak odlučio simulirati nekoliko igra gdje on baca kockicu za sva četiri igrača kako bi
savladao pravila. Pomozite mu i napišite program koji će nacrtati stanje na ploči nakon što je Ljutko
odigrao sve poteze koje je naumio kako bi mogao provjeriti je li točno slijedio pravila.

Za primjer kako će potezi biti zadani u listi :l
koristimo sljedeću listu: [3 4 6 D 3 1].

Na prvom potezu je plavi igrač i on, bacanjem kocke,
dobiva 3 te završava potez jer ne može ništa napraviti.
Sljedeći na potezu je crveni igrač koji dobiva 4 te
također ne može napraviti ništa. Tada zeleni igrač
dobiva 6 i slovom “D” na sljedećem mjestu označava
kako dodaje novog pijuna u igru na svoje početno
polje. Kako je zeleni igrač dobio 6, on je ponovno
na potezu i dobiva 3. S brojem 1 na sljedećem mjestu
označava da svog prvog pijuna pomiče za 3 mjesta u
smjeru kazaljke na satu na ploči.

Ukratko, ako igrač dobije neki broj i ne može ništa
napraviti, sljedeći je igrač odmah na redu. U
suprotnom igrač može (ako je dobio 6) odlučiti dodati
novog pijuna u igru, što se označava sa slovom “D”,
ili, alternativno, pomaknuti nekog od svojih pijuna za
tu vrijednost što se označava brojem (oznakom) iza
vrijednosti koju je dobio na kocki. Bitno je napomenuti kako pijuni nemaju fiksnu oznaku, već je prvi
pijun onaj koji je najbliži cilju, drugi je iza njega, treći iza drugoga i četvrti je onaj koji je najdalji
od cilja. Ako, primjerice, drugi pijun prestigne prvoga, tada on postaje prvi pijun, a prestignuti pijun
postaje drugi.
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Zadatak ČOVJEČE, NE LJUTI SE
100 bodova

Napišite proceduru COVJECE :l koji crta stanje igre nakon što su odigrani svi potezi u listi :l.
Dimenzije slike su označene na skici, a boje koje se koriste za označavanje pozicija pijuna pomoću
naredba SETFC i FILL su Blue, Red, Lime i Yellow. Pijuni koji su izvan igre se crtaju u četiri baze
koje se nalaze na vrhovima ploče za igru te se u igru stavljaju u smjeru kazaljke na satu, počevši od
gornjeg lijevog polja, te se istim tim redoslijedom vraćaju ako su izbačeni iz igre, neovisno o tome na
kojoj poziciji su bili prije stavljanja u igru. Sve male kružnice imaju polumjer 10 piksela.

Primjer početnih pozicija za sve igrače. Konačno stanje kada bi svi pijuni došli do kraja.

ULAZNI PODACI

Članovi liste :l bit će prirodni brojevi od 1 do 6 te slovo D.

BODOVANJE

U testnim primjerima vrijednim 30% (30) bodova, samo će plavi igrač moći staviti pijune u igru.
U testnim primjerima vrijednim 30% (30) bodova, svaki igrač će imati najviše jednog pijuna u igri.
U testnim primjerima vrijednim 40% (40) bodova, nijedan pijun neće doći do ‘kućice’.

PROBNI PRIMJERI

CS COVJECE [6 D 1 1 6 D 2 1 6 D 3 1 6 D 4 1 6 D 6 2 6 D]
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Zadatak ČOVJEČE, NE LJUTI SE
100 bodova

CS COVJECE [6 D 1 1 6 D 2 1 6 D 3 1 6 D 4 1 6 D 6 2 6 D]

Pojašnjenje drugog probnog primjera: plavi igrač je stavljanjem svojeg pijuna u igru “pojeo”
protivničkog žutog pijuna koji je zbog toga izbačen iz igre.
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Zadatak BOGGLE
100 bodova

U društvenoj igri Boggle potrebno je na polju od 4x4
kvadrata sa slovima pronaći što je moguće dužu riječ. Riječ
se nalazi na polju ako su slova raspoređena tako da se slova
u toj riječi mogu dobiti kretajući po susjednim poljima, pri
čemu se svako polje smije posjetiti samo jednom (susjedna
polja definiramo kao polja sa zajedničkom stranicom). Na
skici je prikazano kako se na polju može dobiti riječ STOL.

Napišite funkciju BOGGLE :l :r koja pronalazi riječ :r
u igri zadanoj listom :l i vraća pozicije njenih slova
u formatu [red stupac]. Ulazni podaci bit će takvi da
će se zadana riječ uvijek nalaziti u polju. Ploča će
biti kvadratnog oblika, no njene dimenzije neće nužno
biti 4x4. Ako je riječ moguće na ploči pronaći na više
načina, potrebno je ispisati leksikografski najmanje rješenje,
odnosno rješenje u kojem će prvo različito polje od ostalih rješenja imati manji red, odnosno stupac,
ako je red jednak.

ULAZNI PODACI

Lista :l sastoji se od N podlisti s N velikih slova engleske abecede.
Riječ :r sastoji se od velikih slova engleske abecede.

BODOVANJE

U testnim primjerima vrijednim 40% (40) bodova, sva slova u listi :l i riječi :r bit će jedinstvena.
U testnim primjerima vrijednim 80% (80) bodova, riječ će na ploči biti moguće pronaći samo na jedan
način.

PROBNI PRIMJERI

Primjer Ispis

PR BOGGLE [[B S A C] [G T O M] [R I L K] [Z
P X V]] "STOL

[1 2] [2 2] [2 3] [3 3]

SHOW BOGGLE [[B S T C] [G T O M] [R I L K]
[Z P L V]] "STOL

[[1 2] [1 3] [2 3] [3 3]]


