
Osnovna škola – Logo  I. podskupina (do 6. razreda) 

 Županijsko natjecanje 2004. 

1. zadatak KRUZNICE 30 bodova 
Napišite proceduru KRUZNICE :d koja crta dvije kružnice koje se dodiruju. Svaka kružnica je 
pravilni 36 -terokut sa stranicama duljine :d (na desnoj kružnici slike desno su zbog lakšeg 
uočavanja označeni vrhovi 36 -terokuta). 
Neka se obje kružnice dodiruju jednom 
stranicom 36 -terokuta (tj, jedna stranica 
im je zajednička – kao na slici desno). 

 

:d je broj veći od nule. 

 

 

Pozicija lika na ekranu nije bitna. 

 

Primjer (vidi sliku dolje): cs KRUZNICE 20 

 
 

Program snimite pod imenom KRUZNICE.LGO 

 

:d

:d
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2. zadatak PRAVOKUT 40 bodova 
Napišite proceduru PRAVOKUT :a :b koja briše ekran i crta pravokutnik na sredini ekrana, sa 
stranicama duljine :a i :b, koje su paralelne sa rubovima ekrana. Pravokutnik nacrtajte tako da su 
mu vodoravne stranice dulje od vertikalnih (kao na slici 
desno).  

 

:a i :b su brojevi veći od nule. 

 

Pozicija lika na ekranu je bitna. Središte pravokutnika 
(sjecište njegovih dijagonala – vidi sliku desno) mora biti 
na sredini ekrana! 

 

Primjer (za oba primjera vidi sliku dolje): 

? PRAVOKUT 300 200 
? PRAVOKUT 200 300 

 
 

Program snimite pod imenom PRAVOKUT.LGO 

 

Veći od brojeva i :a  :b

M
an

ji 
od

 b
ro

je
va

i
:
a
 
 
:
b

Središte
ekrana



Osnovna škola – Logo  I. podskupina (do 6. razreda) 

 Županijsko natjecanje 2004. 

3. zadatak ORD 60 bodova 
Napišite funkciju ORD :n :b koja vraća broj koliko najviše puta možemo broj :n podijeliti sa 
brojem :b, a da je rezultat cjelobrojan. 

 

:n je prirodan broj (manji od 100 000).  
:b je prirodan broj veći od jedan (i manji od 100 000).  
 

 

Primjeri: 

? ORD 10 2 
Result: 1 

jer je 10 / 2 5,=  a 5  nije djeljiv sa 2.  Dakle, samo jednom smo uspjeli 
podijeliti sa 2.  

pr ORD 9 2 
0 jer 9  nije djeljiv sa 2.  

? ORD 9 3 
Result: 2 

jer je 9 / 3 3,=  3/ 3 1,=  a 1  nije više djeljiv sa 3.  Dakle, dva puta smo 
podijelili sa 3.  

show ORD 48 2 
4 

jer je 48 / 2 24,=  24 / 2 12,=  12 / 2 6,=  6 / 2 3,=  a 3  više nije djeljiv sa 2.  
Dakle, 4  smo puta mogli podijeliti sa 2.  

? ORD 48 3 
Result: 1 

jer je 48 / 3 16,=  a 16  nije djeljiv sa 3.  Dakle, samo jednom smo podijelili 
sa 3.  

 

Program snimite pod imenom ORD.LGO 
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4. zadatak TRICET 70 bodova 
Napišite proceduru TRICET :n :k :d :s koja crta mnogokut s 2 :ni  vrhova kojem su svi kutovi 

jednaki (na slici lijevo kut ,α  4;=:n  a na slici desno kut ,β  5).=:n  Duljina 
neparnih stranica je :d, dok je :s duljina parnih. 

Ako je :k veći od 2  
(na slici lijevo nije veći 
od 2, , dok na slici 
desno je) nad svakom 
neparnom stranicom s 
vanjske strane 
mnogokuta treba 

nacrtati pravilne mnogokute jedan unutar drugog, 
tako da im je ta stranica zajednička. Unutarnji 
mnogokut je trokut. Svaki slijedeći mnogokut ima 
jednu stranicu više od prethodnog, a vanjski 
mnogokut ima :k stranica. (Na slici desno je 
primjer kada :k ima vrijednost 4.  Zbog boljeg 
shvaćanja, unutrašnjosti mnogokuta nad jednom 
stranicom su zatamnjene.) 

:n je prirodan broj veći od 1.  
:k je cijeli broj. 
:d i :s su brojevi veći od nule. 

Pozicija lika na ekranu nije bitna. 

Primjer (vidi sliku dolje): cs TRICET 4 5 70 30 

 
Program snimite pod imenom TRICET.LGO 
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