1 variantas
1 uždavinys
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2 uždavinys
Parašykite programą, kuri surastų natūraliųjų skaičių intervalo [m; n] (m > 2518; n >
m) skaičius, kuriuos padalijus iš 2 gaunama liekana 1, padalijus iš 3 — liekana 2,
padalijus iš 4 — liekana 3, padalijus iš 5 — liekana 4, padalijus iš 6 — liekana 5,
padalijus iš 7 — liekana 6, padalijus iš 8 — liekana 7 ir padalijus iš 9 — liekana 8.
Pradiniai duomenys: m ir n reikšmės įrašytos tekstiniame faile intervalas.txt. Rezultatai
saugomi tekstiniame faile skaiciai.txt, vienam skaičiui skiriama viena eilutė.
intervalas.txt

skaiciai.txt
5039

3000 10000

7559

Reikalavimai programai


m ir n yra long long tipo.



Sukurkite loginę funkciją, kuri tikrina, ar skaičius x iš intervalo dalinasi iš
skaičiaus y su liekana lygia y - 1.



Sukurtą funkciją pritaikykite tiek kartų, kiek sąlygų reikia patikrinti.
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2 variantas
1 uždavinys

Reikalavimai programai
Parašyti funkcijas, grąžinančias apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą:
1) funkciją, suskaičiuojančią, kiek laiko (minutėmis) tęsis kelionė važiuojant maksimaliu
greičiu;
2) funkciją, suskaičiuojančią kiek kartų reiks stoti įsipilti kuro.
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2 uždavinys
Skaičiai 55 ir 66 įdomūs ne tik tuo, kad sudaryti iš vienodų skaitmenų, bet ir tuo, kad juos
galima išreikšti pirmųjų iš eilės einančių skaičių suma. Pvz.: 55 = 1 + 2 + 3 + …+10.
Parenkite programą, kuri rastų visus intervalo [m; n] sveikuosius skaičius, sudarytus iš
vienodų skaitmenų ir lygius kokios nors sekos 1 + 2 + 3 + ...N sumai.
Pradiniai duomenys įvedami klaviatūra, rezultatai išvedami į ekraną. Kai m = 40, n = 70,
tuomet ekrane turi būti rodoma:
55
66

Reikalavimai
Parašykite funkcijas, grąžinančias apskaičiuotas reikšmes per funkcijos vardą:


bool Tikrinimas(), grąžinančią reikšmę true, jei skaičius sudarytas iš vienodų
skaitmenų, arba false, jei skaičius sudarytas ne iš vienodų skaitmenų.



int Suma(), grąžinančią apskaičiuotą n iš eilės einančių skaičių sumą.
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3 variantas
1 uždavinys
Žaidimų kultūros parodoje „GameOn“ buvo pastatytas gaiviųjų gėrimų pardavimo aparatas. Jis skaičiavo
nupirktus gėrimus, Kad būtų galima įvertinti, kiek jaunų žmonių renkasi sveikus gėrimus ir kiek
saldžiuosius.
1 buvo žymimas Coca Cola, 2 - Sprite, 3 - vandens buteliukas. Pradinių duomenų
failo Duomenys.txt pirmoje eilutėje įrašytas parodos lankytojų skaičius, antroje surašyti lankytojų įsigyti
gėrimai. Rezultatų faile Rezultatai.txt iš eilės po vieną eilutėje surašykite:
a) kuri dalis lankytojų pirko Coca Cola, Sprite ir vandens buteliuką. Rezultatus išveskite dviejų skaitmenų
po kablelio tikslumu.
b) kiek procentų žmonių pirko vandens buteliukus. Rezultatą išveskite 5 skaitmenų po kalbelio tikslumu.
c) kiek nepilnamečių pirko Coca Cola gėrimą, jei žinoma, kad kultūros parodoje dalyvavo 40
procentų nepilnamečių. Skaičiuodami atskirkite sveikąją dalį.
Duomenys.txt

Rezultatai.txt

23

0.35

11122231231312322113333

0.30
0.35
34.78261
3

12

0.50

111123331312

0.17
0.33
33.33333
2

17

0.29

12322113333312132

0.29
0.41
41.17647
2
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Reikalavimai
Parašykite funkcijas, grąžinančias apskaičiuotas reikšmes per funkcijos vardą:


double tipo, skaičiuojančią, kuri dalis lankytojų pirko vienos rūšies gėrimą.



double tipo, skaičiuojančią, kiek procentų lankytojų pirko vandens buteliukus.



int tipo, kuri skaičiuoja, kiek nepilnamečių rinkosi Coca Cola gėrimą.

2 uždavinys
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4 variantas
Informikas, perskaitęs verslo žurnalo „Forbes“ rekomendaciją, nusprendė sekti savo
išlaidas ir patikrinti, ar pajamos pasiskirstė pagal rekomenduojamą 50-20-30 taisyklę.
Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso buvo skirta tam tikrai sričiai
ir įvertintų, ar Informikas sugebėjo tinkamai kontroliuoti savo išlaidas.
Pradiniai duomenys: tekstiniame faile „Duomenys.txt“ pateikti pradiniai duomenys.
Pirmoje eilutėje nurodytas savaičių kiekis n. Tolimesnėse n eilučių pateikta, kiek
Informikas skyrė tam tikrai sričiai: 1 skaičius - pinigai skirti kasdienėms išlaidoms, 2 atsidėti pinigai, 3 - pinigai promogoms. Kadangi informikas nori tiksliai atitikti 50-20-30
taisyklę, pinigai - sveikieji skaičiai.
Rezultatai: tekstiniame faile „Rezultatai.txt“ pateikiamas įvertinimas. Jeigu išlaidos
atitiko 50-20-30 taisyklę, vadinasi: Informikui pavyko tinkamai kontroliuoti savo
išlaidas, kitu atveju - nepavyko.
Pavyzdys:
Duomenys.txt
4
19
0
12
10
10
5
950

10
10 Pavyko
10

Duomenys.txt
4
20
0
21
10
0
10
11 5 0

Rezultatai.txt

Rezultatai.txt

30
10 Nepavyko
10
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Reikalavimai


Sukurkite funkciją, kuri per savo vardą grąžina bendrą visų sričių sumą: int
Bendrasuma(int a, int b, int c).



Sukurkite funkciją, grąžinančią įvertinimą, ar Informikui pavyko tinkamai
kontroliuoti savo išlaidas: string Patikrinimas (int bendrasuma, int a, int b, int c).

2 uždavinys
Yra skaičių, kurie tenkina šias dvi savybes: 1) pats skaičius dalijasi iš visų savo
skaitmenų, 2) parašius duotąjį skaičių atbulai, atbulas skaičius taip pat dalijasi iš visų
savo skaitmenų. Parenkite programą, kuri rastų visus tokius intervalo [m; n] skaičius. Jei
skaičius yra palindromas, jo į tinkamų skaičių sąrašą neįtraukite.
Pradiniai duomenys įvedami klaviatūra, rezultatai išvedami į ekraną. Kai m = 210, n =
218, tuomet toks skaičius bus 216.

Reikalavimai
Parašykite funkcijas, grąžinančias apskaičiuotas reikšmes per funkcijos vardą:


bool Tikrinimas(), grąžinančią reikšmę true, jei skaičius dalijasi iš visų savo
skaitmenų, arba false, jei skaičius nesidalija iš visų savo skaitmenų.



int Atbulas(), grąžinančią suformuotą atbulą skaičių.
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