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1. Pažintis su CodeBlocks aplinka
1. Klasėje: mokytoja papasakos apie CodeBlocks aplinką ir pamokys, kaip susikurti
programos šabloną bei papasakos apie C++ programos struktūrą.

Pastaba: kursime paprastesnį programos šabloną, negu pateiktas vadovėlyje.
Atsisakysime sakinių, kurie leidţia matyti lietuviškus rašmenis. Atlikdami praktikos
darbus, į šiuos sakinius nekreipsime dėmesio ir programose jų nerašysime, o sakinį
wcout << L"Labas" << endl;
pakeisime sakiniu
cout << "Labas" << endl;
Visuose darbuose rašykite:
 ne wcout, o cout;
 nerašykite L raidės prieš kabutėse uţrašytą simbolių eilutę.
Vadovėlio psl. 113 pateiktame šablone išbraukiame nereikalingus sakinius:

2. Namuose:
a. Parsisiųsti CodeBlocks įdiegimo failą iš www.medziaga.puslapiai.lt arba iš
http://prdownload.berlios.de/codeblocks/codeblocks-10.05mingw-setup.exe
ir
naudojantis vadovėlio psl. 107-112 aprašymu įsidiegti CodeBlocks.
b. Sukurti programos šabloną. Programos šablono kodas:

// Vieta programos vardui įrašyti
# include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout << "Labas" << endl;
return 0;
}
c. Išbandyti, ar šablonas sukurtas teisingai (ar kompiuteris sveikinasi).
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3. Klasėje: atliekame 1 praktikos darbą „2.1. Paţintis su CodeBlocks aplinka“ (psl. 12-20).
Darbo rezultatai turėtų būti tokie:
1. minimaliai – sukurta programa, kuri ekrane parodo vaizdą (turi būti Jūsų vardas):

2. pakankamai – papildomai sukurtas ir ekrane rodomas ornamentas. Pateikiamas
mokytojos sukurtas ornamentas, Jūs galite sukurti kitokį.

3. puikiai – sukurtas ornamentas išsaugotas faile ornamentas.txt. Kaip išsaugoti faile,
skaitykite skyrelį „Smalsiems“ (psl. 19-20).

4. Namuose: parašyti programą, kuri ekrane (arba faile) iš ţvaigţdučių nupieštų
Jūsų inicialus. Atliktą darbą (failą, kurio plėtinys cpp) atsiųsti mokytojai
elektroniniu paštu:

renata.burbaite@gmail.com
arba atsinešti išspausdintą ar atmintuke kitą pamoką.
Mokytojos sukurtas inicialų pavyzdys:
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2. Antroji programa. Paprasti skaičiavimai
1. Kartojimo uţduotis: Kas ir kaip bus spausdinama kompiuterio ekrane įvykdţius programą:
// Darbas1
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout << "Sveiki. Šiandien antroji pamoka. " << endl;
cout << "Kursime programą. ";
cout << "Programa skaičiuos, " << endl;
cout << "kiek kainuos kambario remontas. " << endl;
cout << "Sėkmės darbe! " << endl;
return 0;
}

2. Uţduotis: Ţinomi kambario matmenys (metrais) – ilgis ir plotis. Abu dydţiai yra sveikieji
skaičiai. Reikia apskaičiuoti, kokią pinigų sumą psuma reikės mokėti uţ plyteles, skirtas
kambario grindims iškloti, jei plytelių vieno kvadratinio metro kaina yra m2kaina litų.
Plytelių reikia pirkti 5 proc. daugiau galimiems nuostoliams padengti.
Algoritmas:
 apskaičiuojamas kambario plotas;
 apskaičiuojama pinigų suma, kurią reikės mokėti uţ plyteles.
Pradiniai duomenys ir rezultatai:
 Pradiniai duomenys (tai, ką jau ţinome):
 kambario ilgis;
 kambario plotis;
 plytelių vieno kvadratinio metro kaina.
 Rezultatai (tai, ką skaičiuosime):
 kambario plotas;
 pinigų suma, kurią reikės mokėti uţ plyteles.
Sprendimas:
// Darbas2
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int
ilgis, plotis; // Kambario matmenys
int
plotas;
// Kambario grindų plotas
double m2kaina;
// Plytelių 1 kvadratinio metro kaina
double psuma;
// Pinigų suma
cout << "Programa darbą pradėjo." << endl;
cout << "Įveskite kambario ilgį: "; cin >> ilgis;
cout << "Įveskite kambario plotį: "; cin >> plotis;
plotas = ilgis * plotis;
cout << "Kambario grindų plotas: " << plotas << endl;
cout << "Įveskite plytelių 1 kvadratinio metro kainą: ";
cin >> m2kaina;
psuma = 1.05 * plotas * m2kaina;
cout << "Pinigų suma, kurią reikia sumokėti: " << psuma << endl;
cout << "Programa darbą baigė." << endl;
return 0;
}
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2 uţduotis: Laikrodis rodo x valandų ir y minučių. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek
minučių m ir kiek sekundţių s prabėgo nuo vidurnakčio. Programoje naudokite didelių sveikųjų
skaičių tipą long.
Pasitikrinkite. Įvedę x = 3 ir y = 5, turėtumėte gauti: m = 185, s = 11100.
Sprendimo ţodinis aprašymas:
 Programos pradiniai duomenys yra long tipo kintamieji x ir y, rezultatai – kintamieji m ir s,
jų tipas taip pat long.
 Pradedami programos veiksmai.
 Uţrašome išvesties srauto cout sakinį, kuriuo klausiama, kiek valandų x rodo laikrodis.
 Uţrašome įvesties srauto cin sakinį, kuris perskaito ir įsimena kintamojo x reikšmę.
 Kai norime suţinoti, kiek minučių y rodo laikrodis, pakartojame 3 ir 4 ţingsnius ir
įsimename y reikšmę.
 Skaičiuojame, kiek minučių m prabėgo nuo vidurnakčio: m = x * 60 + y.
 Skaičiuojame, kiek sekundţių s prabėgo nuo vidurnakčio. Tai galima atlikti dviem būdais:
 s = m * 60 arba s = x * 3600 + y * 60.
 Uţrašome išvesties srauto cout sakinius, kurie kompiuterio ekrane parodo apskaičiuotus
rezultatus.
 Programos pabaiga.
3 uţduotis: Šiandien Tautvydas švenčia gimtadienį. Jam sukanka a metų. Parašykite programą,
kuri apskaičiuotų, kiek mėnesių men, dienų d ir valandų v Tautvydas jau gyveno šiame
pasaulyje. Programoje naudokite sveikųjų skaičių tipą long. Tarkime, kad metai turi 365 dienas.
Pasitikrinkite. Įvedę a = 16, turėtumėte gauti: men = 192, d = 5840, v = 140160.
Sprendimo ţodinis aprašymas:
 Programos pradinis duomuo yra long tipo kintamasis a, rezultatai – taip pat long tipo
kintamieji men, d ir v.
 Pradedami programos veiksmai.
 Uţrašome išvesties srauto cout sakinį, kuriuo klausiama, koks mokinio amţius a.
 Uţrašome įvesties srauto cin sakinį, kuris perskaito ir įsimena kintamojo a reikšmę.
 Skaičiuojame, kiek mėnesių men mokinys jau gyvena šiame pasaulyje: men = a * 12.
 Skaičiuojame, kiek dienų d mokinys jau gyvena šiame pasaulyje: d = a * 365.
 Skaičiuojame, kiek valandų v mokinys jau gyvena šiame pasaulyje: v = d * 24.
 Uţrašome išvesties srauto cout sakinius, kurie kompiuterio ekrane parodo apskaičiuotus
rezultatus.
 Programos pabaiga.
Toliau sprendţiame: vadovėlio psl. 24-25 uţduotis.
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3. Paprasti skaičiavimai. Uždavinių sprendimas
1 uţduotis: Parašykite programą, skaičiuojančią, koks grindų plotas s išdaţytas, jei ţinoma,
kelios daţų dėţutės n sunaudotos ir plotas sd, kurį galima išdaţyti viena dėţute daţų. Plotas
matuojamas kvadratiniais metrais.
Pasitikrinkite: įvedę n = 2 ir sd = 10, turėtumėte gauti s = 20.
Pradiniai duomenys ir rezultatai:
 Pradiniai duomenys:
 kiek daţų dėţučių sunaudota;
 plotas, kurį galima išdaţyti turint vieną dėţutę daţų.
 Rezultatas:
 plotas, kuris bus išdaţytas sunaudojus n daţų dėţučių.
Trumpas sprendimo aprašymas:
 Įvedami pradiniai duomenys.
 Skaičiuojama, kokį plotą galima išdaţyti:
 s = sd * n;
 Pateikiamas apskaičiuotas rezultatas.
Sprendimas:
// Daţymas
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int
sd;
int
s;
int
n;
cout << " Įveskite, kokį grindų plotą galima išdaţyti viena dėţute daţų: ";
cin >> sd;
cout << " Įveskite, kelios daţų dėţutės sunaudotos: ";
cin >> n;
s = sd * n;
cout << “Išdaţytas grindų plotas: " << s << endl;
return 0;
}

Papildykite programą:
 pradiniu duomeniu – daţų dėţutės kaina kd (realusis skaičius);
 visų daţų dėţučių kainos k skaičiavimu.
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Papildyta programa:
// Daţymas
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int
sd;
int
s;
int
n;
double kd;
double k;
cout << " Įveskite, kokį grindų plotą galima išdaţyti viena dėţute daţų: ";
cin >> sd;
cout << " Įveskite, kelios daţų dėţutės sunaudotos: ";
cin >> n;
s = sd * n;
cout << "Išdaţytas grindų plotas: " << s << endl;
cout << "Kiek kainuoja dažų dėžutė?"; cin >> kd;
k = n * kd;
cout << "Visi dažai kainuos: " << k << " litų" << endl;
return 0;
}
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2 uţduotis
Parduotuvėje cukraus kilogramo kaina yra ckgkaina litų (realusis skaičius). Maiše telpa k
kilogramų cukraus (sveikasis skaičius). Šeima perka n maišų cukraus visiems metams. Parašykite
programą, kuri apskaičiuotų, kokią pinigų sumą suma sumokės šeima uţ perkamą cukrų.
Pasitikrinkite: kai ckgkaina = 3.5, k = 50, n = 3, tai suma = 525.0 Lt.
3 uţduotis
Vandens saugykloje yra v kubinių metrų vandens (realusis skaičius). Saugyklos vandenį vartoja n
ţmonių. Vienas ţmogus per parą vidutiniškai sunaudoja vv kubinių metrų vandens (realusis
skaičius). Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kelioms paroms p uţteks saugykloje esančio
vandens.
Pasitikrinkite: kai v = 1001, n = 50, vv = 0.1, tai p = 200.2.
4 uţduotis
Knygos puslapio storis yra sp milimetrų (realusis skaičius). Knygoje yra n puslapių. Knygos ilgis
yra ka, plotis – kp milimetrų (realieji skaičiai). Kiek kubinių milimetrų popieriaus p sunaudota
knygos gamybai?
Pasitikrinkite: kai sp = 0.142, n = 120, ka = 200, kp = 150, tai p = 511200.0.
5 uţduotis
Automobilis 100 km sunaudoja k litrų kuro (realusis skaičius). Į m kilometrų kelionę (realusis
skaičius) išsirengė n ţmonių. Kiek litų s kainuos kelionė vienam ţmogui, jei vienas litras kuro
kainuoja kk (realusis skaičius) litų.
Pasitikrinkite: kai k = 7.5, m = 305.5, n = 4, kk = 4.09, tai s = 23.4.

4. Paprastus skaičiavimus atliekančių programų kūrimas
1. Gepardo greitis. Gepardo greitis yra g km/h. Parašykite programą, skaičiuojančią gepardo
greitį gm km/min.
Pasitikrinkite: kai g = 110.5,tuomet gm = 1.8.
2. Sodo plotas. Sode auga m medţių. Vienam medţiui tenka vidutiniškai sm kvadratinių metrų
ploto. Parašykite programą, skaičiuojančią sodo plotą s kvadratiniais metrais.
Pasitikrinkite: kai m = 15, sm = 7.5, tuomet s = 112.5 kv. metrų.
3. Išlaidos uţ kanceliarines prekes. Prasidėjus mokslo metams Andrius pirko a sąsiuvinių
langeliais ir b sąsiuvinių linija. Vienas sąsiuvinis kainuoja k litų. Parašykite programą,
skaičiuojančią, uţ kokią pinigų sumą s Andrius įsigijo sąsiuvinių.
Pasitikrinkite: kai a = 5, b = 15, k = 0.26, tuomet s = 5.2 Lt.
4. Ţvejo laimikis. Ţvejys pagavo k vidutinio dydţio karosų, kurių vienas sveria kk kilogramų,
e vidutinio dydţio ešerių, kurių vienas sveria ek kilogramų ir a aukšlių, kurių viena sveria ak
kilogramų. Parašykite programą, skaičiuojančią, kiek kilogramų z ţuvies iš viso pagavo
ţvejys.
9

karosas

ešerys

aukšlė

Ţuvų nuotraukos iš: http://www.zvejosvetaine.lt/

Pasitikrinkite: kai k = 5, kk = 1.5, e = 7, ek = 0.45, a = 12, ak = 0.09, tuomet z = 11.73 kg.
5. Medaus kainos. Turguje liepų medaus kilogramas kainuoja a litų, grikių – b litų, rapsų – c
litų. Regina pirko aa kilogramų liepų, bb kilogramų grikių ir cc kilogramų rapsų medaus.
Parašykite programą, skaičiuojančią, kokią pinigų sumą s Regina sumokės uţ medų, jei
pardavėjas pritaikė n litų nuolaidą.
Pasitikrinkite: kai a = 16.5, b = 18.5, c = 16.5, aa = 0.5, bb = 1, cc = 0.5, n = 5, tuomet s = 30.0
Lt.

5. Papildomi uždaviniai įgūdžiams įtvirtinti
1. Treniruotės. Parašykite programą, kuri padėtų Andriui suskaičiuoti, kiek minučių jis
treniruojasi per savaitę. Klaviatūra įvedami 5 skaičiai, reiškiantys kiekvienos dienos
treniruotės trukmę valandomis. Rezultatą išveskite su aiškinamuoju tekstu.
Duomenys

Rezultatai

Kokia treniruotės trukmė pirmadienį? 1.5
Kokia treniruotės trukmė antradienį? 1
Kokia treniruotės trukmė trečiadienį? 1.25
Kokia treniruotės trukmė ketvirtadienį? 1.5
Kokia treniruotės trukmė penktadienį? 1.25

Per savaitę Andrius treniruojasi 390
minučių.

2. Gėlės. Darţelyje ţydi a gėlių. Kiekvieną praţysta b gėlių. Parašykite programą, kuri
suskaičiuotų kiek iš viso bus ţydinčių gėlių po n dienų (spręsdami uţdavinį laikysime, kad nei
viena gėlė per tas dienas nenuvyto). Rezultatą reikia išvesti su paaiškinamaisiais ţodţiais.
Duomenys

Rezultatai

Kiek gėlių ţydi? 5
Kiek gėlių praţysta kiekvieną dieną? 3
Kiek dienų praėjo? 3

Po 3 dienų ţydės 14 gėlių.

3. Svarstyklės. Į gimnazijos muziejų atkeliavo senovinės svarstyklės, prie kurių yra a 100 gramų
svarelių, b 200 gramų svarelių ir c 1 kilogramo svarelių. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų,
kokį didţiausią svorį galima pasverti svarstyklėmis. Atsakymą pateikite kilogramais, pvz.: kai yra
12 svarelių po 100 gramų, 5 svareliai po 200 gramų ir 3 svareliai po 1 kg, tuomet ekrane turi būti
rodoma: Svarstyklėmis galima pasverti 5.2 kg.
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4. Tiltas per Lėvenį. Tilto per Lėvenį prie Paliūniškio ilgis lygus 62 m. Parašykite programą, kuri
apskaičiuotų, per kelias sekundes dviratininkas pervaţiuos šį tiltą, jei dviratininko greitis yra v
km/h? Rezultatus pateikite dviejų ţenklų po kablelio tikslumu.
Duomenys

Rezultatai

Koks dviratininko greitis km/h? 20

Dviratininkas tiltą pervaţiuos per 11.15
sekundţių.

6. Matematinės funkcijos
Iki šiol sprendėme paprastus uţdavinius, kur uţteko atlikti keturis pačius paprasčiausius
aritmetinius veiksmus: sudėti, atimti, dauginti, dalinti. Kaip išspręstume uţdavinį, kai skaičiuojant
tektų ištraukti kvadratinę šaknį, apskaičiuoti reiškinio modulį, pakelti skaičių kvadratu? Problemos
sprendimo būdas – reikia naudoti matematines C++ funkcijas.
Sudėtingesnių aritmetinių reiškinių reikšmių skaičiavimo taisyklės:








C++ yra standartinės funkcijos (kvadratinės šaknies traukimo, kėlimo kvadratu, modulio
skaičiavimo ir kitos), kurios naudojamos skaičiuojant sudėtingesnių aritmetinių reiškinių
reikšmes. Funkcijų prisiminti nereikia. Prireikus funkcijas surasite lentelėje. Norint apskaičiuoti
reikšmes, reikia įterpti failą cmath.
Skaičiuojant reiškinių reikšmes negalima praleisti nei vieno nei vienos aritmetinės operacijos
ţenklo. Kėlimas laipsniu keičiamas sandaugos skaičiavimu arba funkcija POW. Pvz.
skaičiuojant reiškinio y = x2 – 1 reikšmę priskyrimo sakinio y = x2 – 1; rašyti
negalima. Teisingi sakiniai būtų
y = x * x – 1 arba y = pow(x, 2) – 1;
Jei reiškinyje yra trupmena, tai trupmenos skaitiklis rašomas skliaustuose, po to rašomas
dalybos ţenklas ir kituose skliaustuose rašomas trupmenos vardiklis. Pvz., priskyrimo sakinys:
y = (x + 9) / (x * x + 1);
x9
atitinka trupmenos y  2
reikšmės skaičiavimą, kai x reikšmė yra ţinoma.
x 1
Skaičiuojant sudėtingesnių aritmetinių reiškinių reikšmes rezultatų tipas daţniausiai būna
double.
Pagrindinių matematinių funkcijų uţrašymas C++ programavimo kalba
Matematinė funkcija
y= x
y= x
y=x

n

Uţrašas C++
y = sqrt(x);
y = fabs(x);
y = pow(x, n);
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1. Papildykite programą, vietoj daugtaškių įrašydami trūkstamus dalykus, kad programa skaičiuotų
x4  3
reiškinio y  2
 4 x reikšmę, kai x yra realusis skaičius ir jo reikšmė įvedama klaviatūra.
x 5
Rezultatas turi būti rodomas ekrane su trimis skaitmenimis po kablelio. Atsakymui skiriamos 6
pozicijos.
// Skaičiavimai
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main ()
{
double .......;
.............................................................................
cin >> x;
y = .........................................................................
cout .......................................................................;
return 0;
}

Uţdaviniai
1. Parašykite programą, skaičiuojančią reiškinio y 

m2  3

reikšmę, kai m yra realusis
m2  1
skaičius, kurio reikšmė įvedama klaviatūra. Pasitikrinkite: kai m = 3, turi būti spausdinama:
Apskaičiavę reiškinio reikšmę, gauname y = 3.79.
2. Klaviatūra įvedami keturi skaičiai, kurie reiškia atkarpos, nubrėţtos koordinačių
plokštumoje, galų taškų A (x1; y1) ir B (x2; y2) koordinates. Parašykite programą,
skaičiuojančią atkarpos AB ilgį a. Pasitikrinkite: kai x1 = 0, y1 = 0, x2 = 0, y2 = 5, turi būti
spausdinama: Atkarpos AB ilgis a yra lygus 5 vnt.
Uţdavinio sprendimo algoritmas

A (x1; y1)

a

B (x1; y1)

Atkarpos, jungiančios taškus A (x1; y1) ir B (x2; y2), ilgis a skaičiuojamas taikant formulę:
a=

( x2  x1) 2  ( y 2  y1) 2 .

3. Klaviatūra įvedami keturi skaičiai, kurie reiškia atkarpos, nubrėţtos koordinačių
plokštumoje, galų taškų A (x1; y1) ir B (x2; y2) koordinates. Parašykite programą,
skaičiuojančią atkarpos AB vidurio taško C koordinates x ir y. Pasitikrinkite: kai x1 = 0, y1
= 0, x2 = 0, y2 = 5, turi būti spausdinama: Atkarpos AB vidurio taško C koordinatės: x =
0.00, y = 2.50.
Atkarpos vidurio taško koordinatės:
A (x1; y1)

C (x; y)
B (x2; y2)
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Atkarpos, jungiančios taškus A (x1; y1) ir B (x2; y2), vidurio taško C koordinatės skaičiuojamos
taikant formules:
x=

x1  x 2
y1  y 2
;y=
.
2
2

4. Parašykite programą, kuri, įvedus trapecijos pagrindų a ir b bei aukštinės h ilgius,
apskaičiuotų trapecijos plotą.
Duomenys

Rezultatai

Trapecijos ilgesniojo pagrindo ilgis: 5
Trapecijos trumpesniojo pagrindo ilgis: 3
Trapecijos aukštinės ilgis: 4

Trapecijos plotas: 16

7. Matematinės funkcijos. Uždavinių sprendimas
1. Klaviatūra įvedamos trys atkarpos a, b, c – trikampio kraštinių ilgiai. Parašykite programą
skaičiuojančią ir spausdinančią trikampio plotą s ir perimetrą p. Pasitikrinkite: kai a = 3, b = 4, c =
5, turi būti spausdinama: Trikampio plotas s = 6 kvadr. vnt., perimetras p = 12 vnt.
Dar nemokame patikrinti, ar iš atkarpų galima sudaryti trikampį, todėl spręsdami uţdavinį
laikysime, kad iš atkarpų tikrai galima sudaryti trikampį. Herono formulė, skirta trikampio plotui
skaičiuoti, kai ţinomos trys trikampio kraštinės:
abc
S = pp( pp  a)( pp  b)( pp  c) ; pp =
.
2
Prieš pradėdamai spręsti uţdavinį, atsakykime į klausimus.
1. Kokie šio uţdavinio pradiniai duomenys?
2. Kokius rezultatus gausime išsprendę uţdavinį?
3. Ar sprendţiant uţdavinį reikės tarpinių duomenų? Kokių?
2. Panašus, truputį sunkesnis uţdavinys:
Klaviatūra įvedamos trikampio viršūnių A (x1; y1), B (x2; y2) ir C (x3; y3) koordinatės. Parašykite
programą, skaičiuojančią trikampio plotą s ir perimetrą p. Pasitikrinkite: kai x1 = 0, y1 = 0, x2 = 0,
y2 = 3, x3 = 4, y3 = 0, turi būti spausdinama: Trikampio plotas s = 6.00 kvadr. vnt., perimetras p =
12.00 vnt.
 Papildykite sukurtą programą reikiamų dydţių skaičiavimu. Taip sutaupysime laiko,
nereikės iš naujo rašyti tų pačių skaičiavimų.
 Sukurtas programas įsirašykite į savo katalogą ir išsispausdinkite.
 Sunkiausiai suprantamas vietas komentuokite kurdami programą arba komentarais
papildydami išspausdintą programą.
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3. Išnagrinėkime uţdavinio sprendimą.
Ţinomas apskritimo spindulys r vienetų (r – realusis skaičius). Parašykite programą, skaičiuojančią
apskritimo skersmenį d ir ilgį c. Pasitikrinkite: kai r = 2, turi būti spausdinama: Apskritimo
skersmuo d = 4 vnt., apskritimo ilgis c = 12.57 vnt.
Konstantą  rašant programas C++ programavimo kalba patogiausia apibrėţti iš anksto.
Uţdavinio sprendimas
// Apskritimas
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
const double PI = 3.14159;
int main ()
{
double r, d, c;
cout << "Įveskite apskritimo spindulį: "; cin >> r;
d = 2 * r;
c = PI * d;
cout << "Apskritimo skersmuo d = " << fixed << setw (6) << setprecision (2)
<< d << " vnt., apskritimo ilgis c =
"
<< c << " vnt."<< endl;
return 0;
}

4.
Taškai A (x1; y1) ir B (x2; y2) yra atkarpos galai. Jų koordinatės įvedamos klaviatūra. Atkarpa AB
yra skritulio skersmuo. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų skritulio plotą s ir centro koordinates
xc ir yc.
Pasitikrinkite. Kai x1 = 0, y1 = 0, x2 = 0, y2 = 4, turi būti spausdinama: Skritulio plotas s
= 12.57 kvadr. vnt., skritulio centro koordinatės: xc = 0, yc = 2.

5. Vyko ţiedinės automobilių lenktynės. Ţiedo skersmuo yra d kilometrų. Automobilis vaţiavo
n ratų. Juos įveikė per m minučių. Parašykite programą, skaičiuojančią, kokiu greičiu v km / val.
vaţiavo automobilis. Apskritimo ilgis skaičiuojamas pagal formulę: c = 2r, čia r – apskritimo
spindulys.

d

Pasitikrinkite: kai d = 20, n = 5, m = 157, kompiuterio ekrane turi būti rodoma: v = 120.
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6. Šeškas nusprendė pasiţymėti savo teritoriją. Pirmiausiai jis nubrėţė r metrų spindulio apskritimą,
po to ant apskritimo lanko pasirinko 2 taškus, juos sujungė su apskritimo centru ir atkarpų bei
apskritimo lanko ribojamą dalį paţymėjo kaip savo teritoriją. Kelių laipsnių kampas a susidaro tarp
šeško paţymėtos teritorijos atkarpų? Šeško paţymėtos teritorijos plotas yra lygus s kvadratinių
metrų. Visi kintamieji realiojo tipo.
r

Čia mano
teritorija

a

Pasitikrinkite: jei r = 2, s = 2.1, kompiuterio ekrane turi būti rodomas rezultatas: a = 60 laipsnių.
7. Bebras ruošdamasis kasmetiniam konkursui ir norėdamas būti geros sportinės formos iškasė m
metrų ilgio kanalą, pavaizduotą paveikslėlyje. Kanalo forma – pusiau perpjautas r metrų spindulio
ritinys. Kiek kubinių metrų ţemių v turėjo iškasti Bebras kasdamas kanalą? Ritinio tūris
apskaičiuojamas taip: v    r 2 m . Čia r – ritinio spindulys, m – ritinio aukštis.

r

m
Pasitikrinkite: jei m = 100, r = 4, kompiuterio ekrane turi būti rodomas rezultatas: v = 2513 kub. m.

8. Smalsiems: Parašykite programą, kurioje kintamųjų a, b ir c reikšmės būtų keičiamos pagal
algoritmą:
a. kintamajam b priskiriama kintamojo c reikšmė;
b. kintamajam c priskiriama kintamojo a reikšmė;
c. kintamajam b priskiriama kintamojo a reikšmė;
d. kintamajam c priskiriama kintamojo b reikšmė;
e. kintamajam a priskiriama kintamojo c reikšmė.
Pradinės kintamųjų a, b ir c reikšmės įvedamos klaviatūra.
Pasitikrinkite: kai a = 3, b = 5, c = 7, turi būti spausdinama: Atlikę sakinių seką gauname: a = 3,
b = 3, c = 3.
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8. Sveikųjų skaičių dalyba
Dalijant sveikuosius skaičius galima vartoti dvi dalybos operacijas.
Jei sveikąjį skaičių dalijame iš sveikojo ir norime gauti tik sveikąją dalmens dalį, tai
vartosime operaciją /, jei norime gauti tik liekaną, vartosime operaciją %. Pvz.:
13 / 5 = 2;

13 % 5 = 3;

25 / 8 = 3;

25 % 8 = 1.

1. Apskaičiuokite:
1. 14 / 9 =

6. 19 % 9 =

2. 32 / 4 =

7. 32 % 4 =

3. 42 / 9 =

8. 42 % 6 =

4. 14 / 25 =

9. 55 % 9 =

5. 43 / 8 =

10. 35 % 5 =

Dar vieną taisyklė, kuri palengvins darbą:
Jei a < b, tai a / b = 0, o a % b = a.
Jeigu yra daugiau nei viena dalybos ir daugybos operacija, tai jos atliekamos iš kairės į dešinę
nuosekliai. Nei viena operacija neturi pirmenybės. Pvz.:
19 % 5 / 2 = 4 / 2 = 2; 14 / 3 % 2 = 0; 15 * 2 / 6 % 7 = 30 / 6 % 7 = 5 % 7 = 5.

Jei be dalybos ir daugybos operacijų yra sudėtis ir atimtis, tai tuomet reiškinys išskaidomas į
du dėmenis. Pvz.:
10 / 6 % 3 + 4 * 3 % 5 = (10 / 6 % 3) + (4 * 3 % 5) = (1 % 3) +(12 % 5) = 1 + 2
= 3.
10 / 6 % 3 – 4 * 3 % 5 = (10 / 6 % 3) - (4 * 3 % 5) = (1 % 3) - (12 % 5) = 1 - 2
= -1.

Jei reiškinyje yra skliaustai, pirmiausiai atliekami veiksmai skliaustuose.
2. Apskaičiuokite:
1. 17 % 3 + 7 / 3 * 2 =

5. (1 + 49) % 5 – 6 / 3 =

2. 17 % (3 + 7) / 3 * 2 =

6. 1 + 49 % (5 + 7) / 3 =

3. 17 % (3 + 7 / 3) * 2 =

7. 19 % 8 + 7 / 3 =

4. 1 + 49 % 5 + 6 / 3 =

8. 19 % (8 + 7 / 3) =

Rezultatas tokiais atvejais (čia I – sveikojo tipo kintamasis, R – realiojo tipo kintamasis):
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3. Nurodykite šių reiškinių rezultatų tipus. Paaiškinkite savo pasirinkimą.
1. 123 + 45 + 5678
2. 49 + (12.5 – 1) * 3
3. 73/2 * 2
4. 72 / 2 + 1.05
5. 100 / 5 + 700 -25/5

Programa, skaičiuojanti pirkėjo grąţą.
//Darbas3
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int g;
int k100, k50, k20, k10, k5, k2, k1;
cout << "Įveskite pirkėjo grąţą: "; cin >>
k100 = g / 100; g = g % 100;
k50 = g / 50; g = g % 50;
k20 = g / 20; g = g % 20;
k10 = g / 10; g = g % 10;
k5
= g / 5;
g = g % 5;
k2
= g / 2;
g = g % 2;
k1
= g;
cout << "Pardavėja grąţą atiduos taip:" <<
cout << "-----------------------------" <<
cout << "100 Lt ------> " << k100 << endl;
cout << " 50 Lt ------> " << k50 << endl;
cout << " 20 Lt ------> " << k20 << endl;
cout << " 10 Lt ------> " << k10 << endl;
cout << " 5 Lt ------> " << k5 << endl;
cout << " 2 Lt ------> " << k2 << endl;
cout << " 1 Lt ------> " << k1 << endl;
cout << "-----------------------------" <<
return 0;
}

g;

endl;
endl;

endl;

Įvykdę programą ir įvedę pradinius duomenis, ekrane matysite:
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Uţdaviniai:
1. Nuo metų pradţios praėjo d dienų. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek savaičių s praėjo
nuo metų pradţios.
Pasitikrinkite. Kai d = 15, turi būti spausdinama: Nuo metų pradţios praėjo s = 2 savaitės.
2. Miesto informatikos olimpiadoje dalyvavo n devintokų. Mokytoja nupirko m saldainių
„Nomeda“ ir išdalijo mokiniams po lygiai. Saldainių neliko arba liko maţiau, negu yra mokinių. Po
kiek saldainių s gavo kiekvienas mokinys ir kiek saldainių k liko mokytojai? Parašykite programą
šiam uţdaviniui spręsti.
Pasitikrinkite. Kai n = 7 ir m = 23, tai kiekvienas mokinys gavo po s = 3 saldainius, o mokytojai
liko k = 2 saldainiai.
3. Andrius septintojo gimtadienio proga gavo n balionų. Su draugais nusprendė balionus paleisti į
dangų. Dalis pučiamų k balionų sprogo. Likusius balionus Andrius pasidalijo su d draugais po
lygiai. Jeigu po dalybų dar liko balionų, tai juos pasiėmė Andrius. Po kiek balionų m gavo
kiekvienas draugas ir kiek balionų a teko Andriui? Parašykite programą šiam uţdaviniui spręsti.
Pasitikrinkite. Kai n = 77, d = 7 ir k = 3, tai kiekvienas draugas gavo po m = 9 balionus, o Andriui
teko a = 11 balionų.
4. Saulius labai mėgsta saldainius. Mama kiekvieną dieną jam nuperka po n saldainių, tačiau leidţia
suvalgyti tik m saldainių, o likusius paslepia. Praėjus k dienų mamos slėptuvėje Saulius surado
saldainius ir nusprendė apskaičiuoti, kelioms dienoms d tų saldainių uţteks, jei valgys po m
saldainių. Jei paskutinei dienai saldainių liktų maţiau, tai pavaišins draugus – kiekvienam po vieną
saldainį. Kiek draugų a pavaišins Saulius?
Pasitikrinkite: jei n = 5, m = 2, k = 3, kompiuterio ekrane turi būti rodomi rezultatai: d = 4 dienos,
a = 1 draugas.
5. Lėktuvas pakilo iš oro uosto, kai buvo a valandų ir b minučių. Lėktuvas ore praleido c minučių.
Parašykite programą, kuri nustatytų, kiek bus valandų v ir minučių m, kai lėktuvas nusileis.
Atkreipkite dėmesį, kad c reikšmė gali būti didelė ir lėktuvas gali leistis ne tą pačią parą. Parašykite
programą šiam uţdaviniui spręsti.
Pasitikrinkite. Jei a = 23, b = 55, c = 14, tai lėktuvas leisis, kai bus v = 0 valandų ir m = 9 minutės.
6. Nubrauktas triţenklio skaičiaus x antrasis skaitmuo. Prie likusio dviţenklio skaičiaus iš kairės
prirašius nubrauktąjį skaitmenį, gautas skaičius n (10 < n ≤ 999, be to, skaičiaus n dešimčių
skaitmuo nelygus nuliui). Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kokia buvo x reikšmė, kai n
reikšmė įvedama klaviatūra.
Pasitikrinkite. Kai n = 135, turi būti spausdinama: Triţenklis skaičius x = 315.
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7. Sodininkas kiekvieną dieną prirenka n dėţių obuolių. Į turgų jis kiekvieną dieną nuveţa m dėţių
obuolių. Sodininkas į turgų vaţiavo d dienų. Likusius neparduotus obuolius sodininkas nusprendė
supakuoti į didesnes dėţes, kurių kiekvienoje telpa po m maţesnių dėţučių. Parašykite programą,
kiek pilnų didesnių dėţių k bus supakuota ir kiek maţesnių dėţučių a liko nesupakuota.
Pasitikrinkite. Kai n = 20, m = 13, d = 4, kompiuterio ekrane turi būti rodoma: k = 2, a = 2.
8. Šindlerija yra pati maţiausia pasaulio ţuvis. Ji sveria 2 miligramus. Mokslininkai nori ištirti k
gramų šių ţuvelių. Kiekviename akvariume telpa n šindlerijų. Kiek pilnų akvariumų a bus tiriama ir
kiek šindlerijų p bus paskutiniame akvariume (paskutinis akvariumas gali būti nepilnas). Parašykite
programą šiam uţdaviniui spręsti. Pradiniai duomenys ir rezultatai – sveikieji skaičiai.
Pasitikrinkite: jei k = 130, n = 1200, ekrane turi būti rodoma: a = 54, p = 200 .
9. Kalėdų senelis, ruošdamasis lankyti vaikus, nupirko n dovanų. Jis aplankė k šeimų ir joms
išdalino po dovaną. Likusias dovanas Kalėdų senelis nusprendė padalinti patiems geriausiems v
vaikų po lygiai. Po kiek dovanų d gavo kiekvienas vaikas ir kiek dovanų m liko neišdalinta?
Pasitikrinkite: kai n = 20, k = 3, v = 4, kompiuterio ekrane turi būti rodoma: d = 4, m = 1.
10. Rudenį ūkininkas kasa bulves. Kiekvieną dieną jis prikasa po n maišų, tačiau iš lauko parveţa
tik m maišų, o likusius palieka. Praėjus k dienų ūkininkas baigė kasti bulves ir nusprendė
apskaičiuoti, per kelias dienas d tuos maišus parveš, jei veš po m maišų per dieną. Jei paskutinei
dienai maišų liktų maţiau, tai atiduos talkininkams – kiekvienam po vieną maišą. Keliems
talkininkams a bulvėmis atsilygins ūkininkas?
Pasitikrinkite: jei n = 5, m = 2, k = 3, kompiuterio ekrane turi būti rodomi rezultatai: d = 4 dienos,
a = 1 talkininkas.

9. Paprastos robotų valdymo programos. Robotų tiesiaeigio
judėjimo algoritmai

2. Programavimo kalba RobotC, kurios sintaksė panaši į programavimų kalbų C ir C++
sintaksę:
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3. Išbandykite, kaip veikia sukurta roboto valdymo programėlė robot1, įkelta į robotą.
4. Robotų tiesiaeigis judėjimas taikant judėjimo algoritmą „Be korekcijų“
4.1. Svetainėje www.medziaga.puslapiai.lt pasirinkite meniu „Generatyviniai mokymosi
objektai: roboto valdymo programos" ir „Tiesiaeigis roboto judėjimas" arba
http://www.medziaga.puslapiai.lt/tiesiaeigis.php

4.2. Pasirinkę tinkamus motorus, ir paveikslėlyje pateiktus kitus judėjimo parametrus,
sugeneruokite roboto valdymo programą, kai robotas juda be korekcijų:
task main()
{
motor[motorA] = 10;
motor[motorC] = 10;
wait1Msec(1000);
}
4.3. Nukopijuokite sugeneruotą programą į RobotC aplinką ir išsaugokite savo kataloge suteikdami
programai savo vardą ir paţymėdami numeriuku 1. Failo prievardis turi būti c. Pvz., jonas1.c.
Pastaba: Prieš kopijuojant programą, RobotC aplinkoje reikia atverti naują failą: File  New 
File.
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4.4. Sukompiliuokite failą. Tai galima atlikti klaviatūros klavišu F7, arba paveikslėlyje pateikiamomis
komandomis:

4.5. Sukompiliuokite failą ir perkelkite jį į robotą naudodami klaviatūros klavišą F5, arba
komandas Robot  Compile and Download Program.
4.6. Įvykdykite roboto valdymo programą.
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Savarankiško darbo uţduotys
5. Robotų tiesiaeigis judėjimas taikant judėjimo algoritmus „Be korekcijų“, „Naudojant
motorų sukimosi skirtumų maţinimo principus“ ir „Naudojant motorų sinchronizaciją“
5.1. Remdamiesi pateikta lentele sukurkite ir įvykdykite robotų tiesiaeigio judėjimo programas.
Išmatuokite robotų nuvaţiuotus atstumus per tam tikrą laiką, apskaičiuokite vidutinį robotų greitį
m/s.
Roboto tiesiaeigio judėjimo algoritmas
Judėjimo laikas,
Naudojant motorų
milisekundėmis
Naudojant motorų
Be korekcijų
sukimosi skirtumų
ir greitis, proc.
sinchronizaciją
maţinimo principus
nuo
Nuvaţiuotas
Nuvaţiuotas
Nuvaţiuotas
maksimalaus
Greitis,
Greitis,
Greitis,
atstumas,
atstumas,
atstumas,
greičio
m/s
m/s
m/s
cm
cm
cm
Judėjimo laikas t = 1000 ms
20
40
60
80
100
Judėjimo laikas t = 3000 ms
20
40
60
80
100
Judėjimo laikas t = 5000 ms
20
40
60
80
100
5.2. Matavimų rezultatus pateikite grafiškai (panašiai kaip parodyta paveikslėlyje).
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6. Sukurkite roboto tiesiaeigio judėjimo elipsės formos keliu programą, taikydami judėjimo
„Be korekcijų algoritmą“.

Pastaba: Norėdami, kad robotas įveiktų elipsės formos kelią, turėsite „išmokyti“ robotą pasisukti
tam tikru kampu.

10.

Sąlyginis sakinys IF

1. Išspręskime uţdavinį:
x = 5; y = 7;
x = x + y;
y = x – y;

Reikšmes, gautas atlikus kiekvieną programos fragmento sakinį, uţrašykite lentelėje.
Programos fragmentas

x reikšmė

y reikšmė

x = 5; y = 7;
x = x + y;
y = x – y;

2. Iki šiol mes sprendėme uţdavinius, kuriuose visi veiksmai atliekami nuosekliai vienas po kito,
tačiau gyvenime labai daţnai reikia pasirinkti vieną veiksmą, poelgį, sprendimą iš kelių galimų.
Visi skaitome ir kartu aiškinamės vadovėlio (psl. 92-93) skyrelį „3.8. Sąlyginis sakinys if“,
kartu išsprendţiame pavyzdţius.
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Savarankiško darbo uţduotys (vadovėlio psl. 34)
1. Kokios bus sveikojo tipo kintamųjų x ir y reikšmės atlikus sakinių seką?
a)

x = 5;
if (x > 4) y = x + 3;
else y = x - 3;

d) x = 2;

if (x < 0) y = x – 3;
else {
x = x + 2;
y = x + 3;
}

b) x = 3;

if (x != 3) y = x + 3;
x = x + 2;
y = x + 2;

e)

x = 1;
if (x > 0) {
y = x - 3;
x = x + 2;
}
else {
x = x + 2;
y = x + 3;
}

c) x = 6;

f)

if (x <= 8) {
x = x + 2;
y = x + 3;
}
else y = x - 3;
x = 1;
if (x == 0) {
y = x - 3;
x = x + 2;
}
else {
x = x + 2;
y = x + 3;
}

2. Funkcijos reikšmėms skaičiuoti uţrašytas sąlyginis sakinys:
if (x < 5) y = x + 3;
else y = x - 2;

Kokia bus y reikšmė, kai x reikšmė lygi: a) 2? b) 5? c) 7?
3. Visi kartu sprendţiame uţdavinį:
Du draugai Jonas ir Povilas ţaidţia šachmatais. Jie surinko skirtingą taškų skaičių: Jonas – n taškų,
Povilas – m taškų. Parašykite programą, kuri ekrane parodytų rezultatą: „Turnyrą laimėjo Jonas“,
jei daugiau taškų surinko Jonas, arba „Turnyrą laimėjo Povilas“, jei daugiau taškų surinko Povilas.
Pasitikrinkite: kai n = 3, m = 2, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Turnyrą laimėjo
Jonas; kai n = 2, m = 3, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Turnyrą laimėjo Povilas.
// Turnyras
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int n, m;
cout << "Kiek taškų surinko Jonas?"; cin >> n;
cout << "Kiek taškų surinko Povilas?"; cin >> m;
if (n > m) cout << "Turnyrą laimėjo Jonas" << endl;
else cout << "Turnyrą laimėjo Povilas" << endl;
return 0;
}

4. Kasininkė aptarnauja pirkėjus. Pirkėjas, perkantis daugiau prekių, aptarnaujamas ilgiau. Eilėje
prie kasos stovi 2 pirkėjai. Pirmasis pirkėjas perka n, antrasis – m prekių (prekių skaičiai yra
skirtingi). Parašykite programą, kuri ekrane parodytų rezultatą: „Ilgiau aptarnaujamas pirmasis
pirkėjas“, jei daugiau prekių pirko pirmasis pirkėjas, arba „Ilgiau aptarnaujamas antrasis
pirkėjas“, jei daugiau prekių pirko antrasis pirkėjas.
Pasitikrinkite: kai n = 3, m = 2, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Ilgiau aptarnaujamas
pirmasis pirkėjas; kai n = 2, m = 3, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Ilgiau
aptarnaujamas antrasis pirkėjas.
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5 Uţduotys:
1. Kokios bus sveikojo tipo kintamųjų m ir n reikšmės atlikus sakinių seką?
a)

m = 7;
if (m > 5) n = m – 3;
else n = m + 3;

d) m = 4;

if (m <= 3) n = m – 3;
else {
m = m + 5;
n = m + 3;
}

b) m = 5;

if (m != 5) n = m + 4;
m = m + 5;
n = m - 2;

e)

m = 9;
if (m >
n =
m =
}
else {
m =
n =
}

0) {
m - 6;
m - 4;
m + 4;
m - 6;

c) m = 2;

f)

if (m >= 1) {
m = m - 3;
n = m + 3;
}
else n = m - 3;
m = 5;
if (m == 0) {
n = m + 2;
m = m - 3;
}
else {
m = m - 2;
m = m + 3;
}

2. Parduotuvėje Martynas pirko m gramų saldainių, o Karolis k gramų saldainių (saldainių kiekiai
skirtingi). Parašykite programą, kuri surastų, kuris berniukas pirko daugiau saldainių ir ekrane
parodytų rezultatą: „Daugiau saldainių pirko Martynas“ arba „Daugiau saldainių pirko Karolis“.
Pasitikrinkite: kai m = 300, k = 200, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Daugiau
saldainių pirko Martynas; kai m = 200, k = 300, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas:
Daugiau saldainių pirko Karolis.

11.

Paprastas sąlyginis sakinys. Uždavinių sprendimas

1. „Kiškių“ miške praţydo k ţibuoklių, o „Vilkų“ – v ţibuoklių (ţibuoklių skaičius
kiekviename miške skirtingas). Parašykite programą, kuri kompiuterio ekrane parodytų
pranešimą, kuriame miške praţydo maţiau ţibuoklių.
Pasitikrinkite: kai k = 300, v = 200, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Maţiau ţibuoklių
praţydo „Vilkų“ miške; kai k = 200, v = 300, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Maţiau
ţibuoklių praţydo „Kiškių“ miške.
2. Šindlerija yra pati maţiausia pasaulio ţuvis. Ji sveria m miligramų. Mokslininkai
tyrinėjantys šindlerijas, nusprendė n jų stebėti. Jei stebimos ţuvys svers ne maţiau kaip
kilogramą, ekrane turi būti rodomas pranešimas „Ţuvų stebėjimui pakanka“, jei maţiau –
„Ţuvų stebėjimui per maţai“.
Pasitikrinkite: jei m = 2, n = 1000000, kompiuterio ekrane turi būti rodomas rezultatas: Ţuvų
stebėjimui pakanka. Jei m = 2, n = 1000, kompiuterio ekrane turi būti rodomas pranešimas: Ţuvų
stebėjimui per maţai.
3. Vienas garsus Lietuvos pramogų pasaulio atstovas per kito garsaus pramogų atstovo
vestuves klaidingai informavo policiją apie uţminuotą pokylio vietą. Teismas paskyrė
sumokėti k tūkstančių litų baudą. Kaltininkas baudą sumokėjo 1 cento monetomis. Ar
sudėliojus monetas taip, kaip parodyta pav., jos viršytų atstumą tarp Vilniaus ir Panevėţio?
Jei taip, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas – „Monetų eilės ilgis didesnis uţ
atstumą tarp Vilniaus ir Panevėţio“, jei ne – „Monetų eilės ilgis maţesnis uţ atstumą tarp
Vilniaus ir Panevėţio“. 1 cento monetos skersmuo 18,75 mm. Atstumas tarp Vilniaus ir
Panevėţio yra lygus 130 km.

.............
Pasitikrinkite: jei k = 15000, kompiuterio ekrane turi būti rodomas rezultatas: Monetų eilės ilgis
maţesnis uţ atstumą tarp Vilniaus ir Panevėţio.
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4. Vienas garsus Lietuvos pramogų pasaulio atstovas per kito garsaus pramogų atstovo
vestuves klaidingai informavo policiją apie uţminuotą pokylio vietą. Teismas paskyrė
sumokėti k tūkstančių litų baudą. Kaltininkas baudą sumokėjo 1 cento monetomis. Ar tilps
monetos į t tonų paveţančią lengvosios mašinos priekabą? Jei taip, tuomet ekrane turi būti
rodomas pranešimas – „Monetos į mašinos priekabą tilps“, jei ne – „Monetos į mašinos
priekabą netilps“. Viena 1 cento moneta sveria 0,83 gramo.
Pasitikrinkite: kai k = 15000, t = 1, kompiuterio ekrane turi būti rodomas rezultatas: „Monetos į
mašinos priekabą netilps“.
Kai k = 15000, t = 1.5, kompiuterio ekrane turi būti rodomas rezultatas: „Monetos į mašinos
priekabą tilps“.
5. Tarakonas yra vienas greičiausių gyvūnų. Jis per s sekundţių nubėga c cm. Parenkite
programą, kuri palygintų tarakono greitį su musės, skrendančios v m/s, greičiu. Jei musė
greitesnė uţ tarakoną, ekrane turi būti rodoma: „Musė greitesnė uţ tarakoną”, jei greitesnis
tarakonas – „Tarakonas greitesnis uţ musę“.
Pasitikrinkite: Kai s = 1, c = 30, v = 5, ekrane turi būti rodomas pranešimas: „Musė greitesnė uţ
tarakoną“.
6. Kurmis ilgai svarstė, ar jam apsimoka vesti Coliukę. Jis skaičiavo, kiek kainuos Coliukės
išlaikymas. Coliukė suvalgo 0,5 grūdo per dieną. Kurmis planuoja gyventi santuokoje m
metų, o Coliukės išlaikymui gali skirti n kilogramų grūdų. 1000 grūdų masė yra lygi g
gramų. Laikykite, kad metus sudaro 365,25 dienos. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar
šykštuoliui Kurmiui apsimoka vesti Coliukę.
Pasitikrinkite: kai g = 48.5, m = 10 , n = 0.10, tuomet ekrane turi būti rodoma: Kurmiui vesti
Coliukę apsimoka.
Kai g = 48.5, m = 10 , n = 0.005, tuomet ekrane turi būti rodoma: Kurmiui vesti Coliukės
neapsimoka.
7. Bankas suteikia paskolą tokiu atveju, kai pajamos vienam šeimos nariui yra ne maţesnės
kaip s litų per mėnesį, ir dar lieka k litų paskolai mokėti. Šeimą sudaro n asmenų. Tėvo
atlyginimas yra t, motinos – m litų per mėnesį. Parašykite programą, kuri ekrane parodytų
pranešimą „Bankas suteiks paskolą“, jei šeima tenkina sąlygas, reikalingas paskolai gauti,
arba „Bankas paskolos nesuteiks“, jei šeima netenkina sąlygų, reikalingų paskolai gauti.
Pasitikrinkite: kai s = 1000, k = 600, n = 4, t = 3000, m = 2000, ekrane turi būti rodomas
pranešimas „Bankas suteiks paskolą“.
Kai s = 1000, k = 600, n = 4, t = 2000, m = 1000, ekrane turi būti rodomas pranešimas „Bankas
paskolos nesuteiks“.
8. Vairuotojas iš sandėlio į parduotuvę turi perveţti n dėţių prekių. Į mašiną telpa m dėţių
prekių. Sukurkite programą, kuri apskaičiuotų ir kompiuterio ekrane parodytų, kiek kartų k
turės nuvaţiuoti vairuotojas į sandėlį, kad parveţtų visas prekių dėţes į parduotuvę.
Pasitikrinkite: jei n = 100, m = 14, tai k = 8.
9. Pirmosios olimpinės ţaidynės įvyko 1896 metais ir toliau organizuojamos kas ketveri metai.
Jei ţaidynės neįvyksta, tie metai vis tiek laikomi olimpiniais, o ţaidynėms skiriamas eilės
numeris. Parašykite programą, kuri surastų m-ųjų metų olimpinių ţaidynių numerį n. Jei
metai neolimpiniai, turi būti spausdinama „Metai neolimpiniai“.
Pasitikrinkite. Kai m = 1904, turi būti spausdinama: n = 3. Kai m = 2005, turi būti spausdinama:
Metai neolimpiniai.
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10. Du automobiliai, kurių vieno greitis yra v1 km/val, o kito – v2 km/val, išvaţiuoja iš to paties
taško priešingomis kryptimis. Parenkite programą, kuri nustatytų:
3. koks bus atstumas tarp automobilių po m minučių;
4. ar atstumas tarp automobilių bus ne maţesnis kaip 100 kilometrų.
Pasitikrinkite: kai v1 = 60.7, v2 = 72.5, m = 12, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Atstumas tarp
automobilių bus lygus 26.6 km. Šis atstumas maţesnis uţ 100 km.“
Kai v1 = 60.7, v2 = 72.5, m = 120, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Atstumas tarp automobilių
bus lygus 266.4 km. Šis atstumas ne maţesnis uţ 100 km.“
11. Parduotuvėje viena prekė kainuoja p1, antroji – p2 litų. Parduotuvė skelbia p procentų
nuolaidą visoms prekėms. Pirkėjas nori įsigyti abi prekes uţ s litų. Parenkite programą,
skaičiuojančią, ar pirkėjui uţteks pinigų abiems prekėms įsigyti ir kiek jos iš viso kainuos.
Pasitikrinkite: kai p1 = 100, p2 = 50, p = 20, s = 120, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Pirkėjas
galės įsigyti abi prekes. Jos kainuos 120 litų.“
Kai p1 = 100, p2 = 50, p = 50, s = 60, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Pirkėjas negalės įsigyti
abiejų prekių. Jos kainuos 75 litus.“
12. Pamoka prasideda, kai laikrodis rodo v valandų ir m minučių. Jonas mokyklos valgykloje
pietauti pradėjo, kai laikrodis rodė vv valandų ir mv minučių. Jonas pietus pavalgo per mm
minučių. Parašykite programą, kuri praneštų, ar Jonas suspės papietauti ir nepavėluos į
pamoką. Iš valgyklos nueiti į kabinetą Jonas uţtrunka u minučių.
Pasitikrinkite:
 kai v = 12, m = 20, vv = 11, mv = 55, mm = 15, u = 3, tuomet ekrane turi būti rodoma
„Jonas į pamoką nepavėluos“;
 kai v = 12, m = 20, vv = 12, mv = 05, mm = 15, u = 3, tuomet ekrane turi būti rodoma
„Jonas į pamoką pavėluos“;
 kai v = 12, m = 20, vv = 12, mv = 05, mm = 10, u = 5, tuomet ekrane turi būti rodoma
„Jonas į pamoką nepavėluos“.
13. Jei bilieto numerio x, sudaryto iš šešių skaitmenų, pirmieji trys skaitmenys sutampa su
paskutiniaisias trimis skaitmenimis, tai bilietas yra laimingas. Parenkite programą, kuri
patikrintų bilietą ir praneštų, ar bilietas laimingas.
Pasitikrinkite: kai x = 101101, ekrane turi būti rodomas pranešimas „Bilietas laimingas“.
Kai x = 112211, ekrane turi būti rodomas pranešimas „Bilietas nieko nelaimėjo“.
14. Elektrinis virdulys – per metus vidutiniškai sunaudoja e kWh elektros energijos, elektrinė
viryklė – v kWh, šaldytuvas – s kWh, kompiuteris – k kWh, skalbimo mašina – sm kWh,
televizorius – t kWh, energiją taupanti elektros lemputė – m kWh. Namuose yra n tokių
elektros lempučių. Šeima nusprendė ir per mėnesį sunaudoti ne daugiau kaip g kWh elektros
energijos (visi duomenys yra sveikieji skaičiai). Jei šeima sunaudos ne daugiau elektros
energijos per metus, negu planavo, tai planas yra geras, jei ne – kelių elektrą taupančių
lempučių ng reikia atsisakyti, kad sunaudotų planuojamą elektros energijos kiekį g.
Pasitikrinkite: kai e = 94, v = 201, s = 519, k = 358, sm = 261, t = 143, m = 10, n = 12, g = 150,
tuomet ekrane turi būti rodoma: Taupymo planas geras.
Kai e = 94, v = 201, s = 519, k = 358, sm = 261, t = 143, m = 10, n = 12, g = 140, tuomet ekrane
turi būti rodoma: Reikia atsisakyti 2 elektrą taupančių lempučių.
15. Ūkininkas nusprendė virve paţymėti stačiakampį plotą, kuriame sodins ankstyvąsias bulves.
Virvės ilgis lygus m metrų (sveikasis skaičius). Kokį didţiausią plotą s galės paţymėti
ūkininkas? Rezultatą pateikite sveikuoju skaičiumi (gali likti nepanaudotas virvės galas).
Pasitikrinkite. Kai m = 22, turi būti spausdinama: s = 30. Kai m = 21, turi būti spausdinama: s = 25.
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12.

Savarankiškas darbas „Paprastas sąlyginis sakinys“

1. Rasa matematikos uţdavinį išsprendė per r minučių, o Aušra – per a minučių. Parašykite
programą, kuri nustatytų, kuri mergina uţdavinį išsprendė greičiau. Visi duomenys yra sveikieji
skaičiai. Merginos uţdavinį išsprendė per skirtingą laiką.
Pasitikrinkite: kai r = 10, a = 15, tuomet ekrane turi būti rodomas tekstas: Rasa uţdavinį išspręs
greičiau.
Kai r = 15, a = 10, tuomet ekrane turi būti rodomas tekstas: Aušra uţdavinį išspręs greičiau.
2. Ţiogo šuolio ilgis yra z cm. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar nušokęs n šuolių, ţiogas bus
nušokęs m metrų atstumą. Visi duomenys yra sveikieji skaičiai.
Pasitikrinkite: kai z = 50, n = 5, m = 5, tuomet ekrane turi būti rodoma: Ţiogas 5 šuoliais 5 metrų
atstumo nenušoks.
Kai z = 50, n = 5, m = 1 tuomet ekrane turi būti rodoma: Ţiogas 5 šuoliais 1 metro atstumą
nušoks.
3. Augustė parengė draugams kalėdines dovanėles ir supakavo jas į maţas dėţutes. Iš viso n
dėţučių. Ji sugalvojo dovanėles paslėpti didelėse dėţėse, į kiekvieną kurių telpa po a maţų dėţučių.
Parašykite programą, skaičiuojančią, kelių didelių dėţių k reikės Augustei, kad paslėptų kalėdines
dovanas. Visi duomenys yra sveikieji skaičiai.
Pasitikrinkite: kai n = 10, a = 5, k = 2.
Kai n = 10, a = 3, k = 4.
4. Mama pradėjo gaminti pietus, kai buvo v valandų ir m minučių. Ji pietus pagamina per p
minučių. Vaikai iš lauko grįš, kai laikrodis rodys vv valandų ir vm minučių. Parašykite programą,
kuri nustatytų, ar mama spės pagaminti pietus, kol vaikai grįš iš lauko. Visi duomenys yra sveikieji
skaičiai.
Pasitikrinkite: kai v = 10, m = 50, p = 60, vv = 12, vm = 50, tuomet ekrane turi būti rodoma:
Mama pietus pagaminti spės.
Kai v = 10, m = 50, p = 30, vv = 11, vm = 10, tuomet ekrane turi būti rodoma: Mama pietų
pagaminti nespės.
5. Prieš Kalėdas mobiliųjų paslaugų teikimo operatorius parduoda išmaniuosius telefonus su p
procentų (sveikasis skaičius) nuolaida. Austėja sutaupė a litų (realusis skaičius) ir nori įsigyti
išmanųjį telefoną, kuris be nuolaidos kainuoja t litų (realusis skaičius). Parašykite programą,
skaičiuojančią, kiek kainuos išmanusis telefonas tn su nuolaida ir ar Austėjos sutaupytų pinigų
uţteks telefonui įsigyti.
Pasitikrinkite: kai p = 10, a = 500.00, t = 600.00, tuomet ekrane turi būti rodoma: Telefonas su
nuolaida kainuos 540.00 litų. Austėjai neuţteks pinigų telefonui įsigyti.
Kai p = 10, a = 700.00, t = 600.00, tuomet ekrane turi būti rodoma: Telefonas su nuolaida kainuos
540.00 litų. Austėjai uţteks pinigų telefonui įsigyti.
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13.

Sudėtingas sąlyginis sakinys

Uţdaviniai:
1. Mokinys per pusmetį gavo 5 programavimo pradmenų modulio paţymius. Mokytoja
nusprendė padaryti vaikams staigmeną: mokiniai, kurių paţymių vidurkis yra didesnis uţ
9, gaus tris saldainius, o mokiniams, kurių vidurkis yra tarp 7 ir 9, įskaitant intervalo galus,
bus apdovanoti dviem saldainiais. Visi likusieji gaus po vieną saldainį.
Parašykite programą, kuri pagal įvestus mokinio paţymius apskaičiuotų, kiek saldainių jis gaus.
Kokius paţymius gavo mokinys? 8 9 6 5 10

Mokinys gaus du saldainius

Kokius paţymius gavo mokinys? 10 10 8 9 10

Mokinys gaus tris saldainius

Kokius paţymius gavo mokinys? 5 5 4 5 5

Mokinys gaus vieną saldainį

2. Norint nueiti nuo miesto autobuso sustojimo iki autobusų stoties vidutiniškai reikia t1
minučių. Nubėgti iki stoties ir spėti į autobusą galima per t2 minučių. Parašykite programą,
kuri nustatytų, ar iš miesto autobuso išlipęs keleivis spės nueiti arba nubėgti į autobusą,
išvykstantį po t minučių.
Pasitikrinkite: kai t1 = 2, t2 = 1, t = 5, tuomet keleivis spės nueiti į autobusą; kai t1 = 5, t2 = 2, t =
3, tuomet keleivis spės nubėgti į autobusą; kai t1 = 3, t2 = 2, t = 1, tuomet keleivis nespės į
autobusą.
3. Mokytoja mokiniams rengia tris uţduoties variantus. Mokiniai gaus du skaičius a ir b, o
jiems reikės apskaičiuoti x reikšmę pagal vieną iš trijų formulių.
 Pirmas variantas: x = ab+3;
 Antras variantas: x = a+b;
 Trečias variantas: x = a-b.
Parašykite programą, kuri padėtų mokytojai greitai apskaičiuoti visų uţduočių variantų atsakymus.
Įveskite uţduoties variantą. 1
Įveskite a reikšmę. 5
Įveskite b reikšmę. 2

Atsakymas: x = 13

Įveskite uţduoties variantą. 2
Įveskite a reikšmę. 5
Įveskite b reikšmę. 2

Atsakymas: x = 7

Įveskite uţduoties variantą. 3
Įveskite a reikšmę. 2
Įveskite b reikšmę. 3

Atsakymas: x = -1
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4. Mokytoja nori nupirkti saldumynų informatikos olimpiados dalyviams, kad jiems geriau
sektųsi spręsti uţduotis. Informatikos olimpiadoje dalyvauja m mokinių. Mokytoja
išsiaiškino, kad olimpiečiai labiausiai mėgsta pienišką šokoladą. Prekybos centre
parduodamas trijų gamintojų pieniškas šokoladas. Pirmojo gamintojo 100 g šokolado plytelė
kainuoja p1 litų, antrojo gamintojo 25 g šokolado plytelė kainuoja p2 litų, trečiojo gamintojo
50 g šokolado plytelė kainuoja p3 litų. Mokytoja nori nupirkti kiekvienam mokiniui po 100
g šokolado. Parašykite programą, skaičiuojančią, kurio gamintojo šokoladas mokytojai
kainuos maţiausiai ir kokią pinigų sumą s reikės uţ jį sumokėti. Visų gamintojų šokoladas
yra vienodo skanumo .
Pasitikrinkite:
 kai m = 5, p1 = 2.58, p2 = 0.68, p3 = 1.09, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Mokytojai
labiausiai apsimoka pirkti trečiojo gamintojo šokoladą. Ji turės sumokėti s = 10.90 Lt”;
 kai m = 5, p1 = 2.58, p2 = 0.68, p3 = 1.39, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Mokytojai
labiausiai apsimoka pirkti pirmojo gamintojo šokoladą. Ji turės sumokėti s = 12.90 Lt”;
 kai m = 5, p1 = 2.88, p2 = 0.68, p3 = 1.39, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Mokytojai
labiausiai apsimoka pirkti antrojo gamintojo šokoladą. Ji turės sumokėti s = 13.60 Lt”.
5. Autobusų parkas keleiviams, vykstantiems tarpmiestiniais autobusais, suteikia nuolaidas: 50
% – studentams ir pensininkams, kurie ne vyresni negu 70 metų. Pensininkai, turintys
daugiau kaip 70 metų, gauna 75 % nuolaidą. Parašykite programą, skaičiuojančią, kiek litų
kb kainuos bilietas pasirinktos grupės keleiviui, jei pilna bilieto kaina yra k litų. Grupę galite
ţymėti kintamuoju g: g = 1 – studentai; g = 2 – pensininkai, kurie ne vyresni kaip 70 metų, g
= 3 – pensininkai, vyresni kaip 70 metų.
Pasitikrinkite: kai g = 1, k = 10.00, kb = 5.00; kai g = 2, k = 10.00, kb = 5.00; g = 3, k = 10.00, kb
= 2.50.
6. Parenkite programą, kuri praneštų, kada baigiasi pamoka, jei iki pamokos pabaigos liko t
minučių:
 jei iki pamokos pabaigos liko daugiau negu 30 minučių, turi būti spausdinamas
pranešimas „Liko dar labai daug laiko“,
 jei iki pamokos pabaigos liko maţiau negu 30, bet daugiau negu 15 minučių, turi
būti spausdinamas pranešimas „Liko dar nemaţai laiko“,
 jeigu iki pamokos pabaigos liko iki 7 minučių, turi būti spausdinamas pranešimas
„Liko nedaug laiko“,
 o jei 7 ir maţiau minučių – turi būti spausdinama „Pamoka baigiasi“.
Pasitikrinkite: kai t = 5, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Pamoka baigiasi“.
Kai t = 40, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Liko dar labai daug laiko“.
Kai t = 20, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Liko dar nemaţai laiko“.
Kai t = 10, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Liko nedaug laiko“.
7. Šviesoforas veikia pagal tokį algoritmą: kiekvienos valandos pirmąsias tris minutes dega
ţalia šviesa, po to dvi minutes – raudona, po to vėl tris minutes ţalia ir t. t. Ţinoma, kiek
minučių t (t – sveikasis skaičius) praėjo nuo valandos pradţios. Parašykite programą, kuri
nustatytų, kokia šviesa dega.
Pasitikrinkite. Kai t = 12, turi būti spausdinama: Dega ţalia šviesa. Kai t = 13, turi būti
spausdinama: Dega ţalia šviesa, tuoj uţsidegs raudona. Kai t = 5, turi būti
spausdinama: Dega raudona šviesa, tuoj uţsidegs ţalia.
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14.

Kelių sąlygų jungimas loginėmis operacijomis

Labai daţnai tenka spręsti uţdavinius, kai vienu metu turi būti tenkinamos kelios sąlygos, arba bent
viena iš kelių sąlygų. Tokiu atveju sąlygos jungiamos loginėmis operacijomis ir arba arba. Kaip
tai daroma išsiaiškinsime nagrinėdami pavyzdţius.
1 pavyzdys
Norėdama paskatinti mokinius nuosekliai dirbti, mokytoja nusprendė pusmečio gale parašyti po
dešimtuką visiems:
 kurie sąţiningai sprendė namų darbus (n1 = 1, kai mokinys sąţiningai sprendė namų darbus,
n1 = 0, kai mokinys atliko ne visus namų darbus arba sprendė juos nesąţiningai),
 kurių uţrašai yra tvarkingi ir pilni (n2 = 1, kai mokinys veda tvarkingus uţrašus ir jie yra
pilni, n2 = 0, kai mokinio uţrašai yra netvarkingi arba nepilni),
 kurie be pateisinamos prieţasties nepraleido nė vienos pamokos (n3 = 1, kai mokinys be
pateisinamos prieţasties nepraleido nė vienos pamokos, n3 = 0, kai mokinys praleido
pamokas be pateisinamos prieţasties).
Parašykite programą, kuri kompiuterio ekrane parodytų pranešimą, ar mokinys gaus dešimtuką uţ
gerą pusmečio darbą.
Pasitikrinkite: kai n1 = 0, n2 = 0, n3 = 0, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas Mokinys
dešimtuko negaus, kai n1 = 0, n2 = 1, n3 = 0, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas Mokinys
dešimtuko negaus, kai n1 = 1, n2 = 1, n3 = 1, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas Mokinys
dešimtuką gaus.
Norint gauti dešimtuką reikia įvykdyti visas sąlygas. Tokiu atveju sąlygos jungiamos logine
operacija ir. Programa būtų tokia:
// Paskatinimas
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int n1, n2, n3;
cout << "Ar mokinys sąţiningai atliko namų darbus? Jei taip, įveskite 1, jei ne – 0 ";
cin >> n1;
cout << "Ar mokinio uţrašai tvarkingi ir pilni? Jei taip, įveskite 1, jei ne - 0 ";
cin >> n2;
cout << "Ar mokinys nepraleido pamokų? Jei taip, įveskite 1, jei ne - 0 ";
cin >> n3;
if ((n1 == 1) && (n2 == 1) && (n3 == 1)) cout << "Mokinys dešimtuką gaus." << endl;
else cout << "Mokinys dešimtuko negaus." << endl;
return 0;
}

2 pavyzdys
Rinkdamasi audinį išleistuvių suknelei Toma galvoja, kad jai geriausiai tiktų melsvos, rusvos ar
ţalsvos spalvos suknelė. Parduotuvėje ji apţiūrinėja audinius (m1 = 1, tai melsvos spalvos audinio
yra, m1 = 0 – melsvos spalvos audinio parduotuvėje nėra; m2 = 1, tai rusvos spalvos audinio yra,
m2 = 0 – rusvos spalvos audinio parduotuvėje nėra; m3 = 1, tai ţalsvos spalvos audinio yra, m3 = 0
– ţalsvos spalvos audinio parduotuvėje nėra).
Parašykite programą, kuri kompiuterio ekrane parodytų pranešimą, ar pavyks Tomai parduotuvėje
įsigyti audinio išleistuvių suknelei.
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Pasitikrinkite: kai m1 = 1, m2 = 1, m3 = 1, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Toma
audinio suknelei įsigis. Kai m1 = 1, m2 = 0, m3 = 0, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma:
Toma medţiagą suknelei įsigis. Kai m1 = 0, m2 = 0, m3 = 0, tuomet kompiuterio ekrane turi būti
rodoma: Toma audinio suknelei neįsigis.
Toma medţiagą suknelei įsigis, jei parduotuvėje bus bent vienos iš pageidaujamų spalvų medţiaga.
Tokiu atveju sąlygos jungiamos logine operacija arba. Programa būtų tokia:
// Tomos noras
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int m1, m2, m3;
cout << "Ar parduotuvėje yra melsvos spalvos audinio? Jei taip, įveskite 1, jei ne - 0 ";
cin >> m1;
cout << "Ar parduotuvėje yra rusvos spalvos audinio? Jei taip, įveskite 1, jei ne - 0 ";
cin >> m2;
cout << "Ar parduotuvėje yra ţalsvos spalvos audinio? Jei taip, įveskite 1, jei ne - 0 ";
cin >> m3;
if ((m1 == 1) || (m2 == 1) || (m3 == 1)) cout << "Toma audinio suknelei įsigis." << endl;
else cout << "Toma audinio suknelei neįsigis." << endl;
return 0;
}

Uţdaviniai
1. Pasakoje apie Eglę Ţalčių Karalienę yra epizodas, kuriame Ţilvinas Eglei, norinčiai
aplankyti tėvus, skiria uţduotį: suverpti niekad nesibaigiantį pluošto kuodelį (pirma
uţduotis, ţymima u1), sunešioti geleţines klumpes (antra uţduotis, ţymima u2) ir iškepti
pyragą nenaudojant jokių indų (trečia uţduotis, ţymima u3). Parašykite programą, kuri
ekrane parodytų rezultatą „Ţilvinas Eglę namų aplankyti išleis“, jei Eglė įvykdys visas jo
uţduotis, arba „Ţilvinas Eglės aplankyti namų neišleis“, jei Eglė neįvykdys bent vienos
uţduoties. Spręsdami šį uţdavinį, kiekvieną įvykdytą uţduotį laikykite lygia 1, o neįvykdytą
– lygia 0.
Pasitikrinkite: kai u1 = 1, u2 = 1, u3 = 1, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Ţilvinas
Eglę namų aplankyti išleis. Kai u1 = 1, u2 = 0, u3 = 1, tuomet ekrane turi būti rodomas
pranešimas: Ţilvinas Eglės aplankyti namų neišleis.
2. Sunkmečiu ne visose parduotuvėse galima nusipirkti norimų prekių. Kristina kanceliarines
prekes pirkdavo vienoje parduotuvėje. Ji nori pirkti s sąsiuvinių, r rašiklių, t trintukų.
Nuėjusi į parduotuvę pamatė, kad lentynoje padėta ss sąsiuvinių, rr rašiklių ir tt trintukų.
Parašykite programą, kuri ekrane parodytų pranešimą, ar Kristinai reikės eiti į kitą
parduotuvę norint įsigyti visas reikalingas prekes.
Pasitikrinkite:
 Jei s = 10, r = 3, t = 4, ss = 15, rr = 20, tt = 5, ekrane turi būti rodomas pranešimas:
Kristina visas prekes įsigis vienoje parduotuvėje.
 Jei s = 10, r = 3, t = 4, ss = 1, rr = 20, tt = 5, ekrane turi būti rodomas pranešimas:
Kristinai reikės eiti į kitą parduotuvę.
3. Kęstutis ruošiasi į Justo gimtadienį. Justas labai mėgsta ţaisti futbolą, todėl Kęstutis nupirko
futbolo kamuolį, kurio skersmuo d centimetrų ir nusprendė jį įdėti į graţią stačiakampio
gretasienio formos dėţutę, kurios aukštis yra a, ilgis – b, o plotis – c centimetrų. Parašykite
programą, kuri ekrane parodytų pranešimą „Kamuolys į dėţutę tilps“, jei kamuolys į dėţutę
tilps, arba „Kamuolys į dėţutę netilps“, jei kamuolys į dėţutę netilps. Duomenys sveikieji
skaičiai.
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Pasitikrinkite: kai a = 10, b = 30, c = 100, d = 70, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas:
Kamuolys į dėţutę netilps. Kai a = 100, b = 75, c = 80, d = 70, tuomet ekrane turi būti
rodomas pranešimas: Kamuolys į dėţutę tilps.
4. Norint iškepti skanų „greitpyragį“, norimi nuvalyti ir supjaustyti vaisiai uţpilami biskvitine
tešla. Mama ir dukra labiausiai mėgsta „greitpyragį“ su obuoliais arba mėlynėmis, o tėtis ir
sūnus – su juodaisiais serbentais arba slyvomis. Parašykite programą, kuri įvedus sveikąjį
skaičių k, ţymintį vaisių rūšį (1 – obuoliai, 2 – mėlynės, 3 – juodieji serbentai, 4 – slyvos),
ekrane parodytų pranešimą apie tai, kuriems šeimos nariams pyragas patiks labiausiai.
Pasitikrinkite:
 Jei k = 1, ekrane turi būti rodomas pranešimas: Pyragas labiausiai patiks mamai ir
dukrai.



Jei k = 2, ekrane turi būti rodomas pranešimas: Pyragas labiausiai patiks mamai ir
dukrai.



Jei k = 3, ekrane turi būti rodomas pranešimas: Pyragas labiausiai patiks tėčiui ir
sūnui.



Jei k = 4, ekrane turi būti rodomas pranešimas: Pyragas labiausiai patiks tėčiui ir
sūnui.

5. Du broliai nesutaria, kuriam tvarkyti kambarį. Jie meta kauliuką. Jei iškrenta skaičius 1, 3
arba 5 – kambarį tvarko jaunėlis, jei 2, 4 arba 6 – vyresnėlis. Parašykite programą, kuri
įvedus iškritusį skaičių k, ekrane rodytų pranešimą „Kambarį tvarkys jaunėlis“, arba
„Kambarį tvarkys vyresnėlis“.
Pasitikrinkite: kai k = 1, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Kambarį tvarkys
jaunėlis. Kai k = 4, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Kambarį tvarkys
vyresnėlis.
6. Kurmio darţas. Kurmis nusprendė apsitverti stačiakampio formos ţemės sklypą, kuriame
planuoja auginti javus. Sklypo ribas jis ţymės kartimis, kurių ilgiai a, b, c, d yra sveikieji
skaičiai. Parašykite programą, kuri ekrane parodytų pranešimą „Kurmiui ţemės sklypo ribas
paţymėti pavyks“ arba „Kurmiui ţemės sklypo ribų paţymėti nepavyks“.
Pasitikrinkite: kai a = 1, b = 3, c = 1, d = 3, tuomet ekrane turi būti rodomas pranešimas: Kurmiui
ţemės sklypo ribas paţymėti pavyks. Kai a = 1, b = 3, c = 2, d = 4, tuomet ekrane turi
būti rodomas pranešimas: Kurmiui ţemės sklypo ribų paţymėti nepavyks.
7. Nutrinti skaičiai. Ant popieriaus lapo uţrašyti keturi natūralieji skaičiai: a, b, s, d. Po to du
iš jų buvo nutrinti (juos ţymėsime nuliais). Reikia atkurti nutrintuosius skaičius, jeigu
ţinoma, kad yra likęs bent vienas iš skaičių a ir b ir kad skaičiai tenkino šitokias lygybes:
s = a + b;
d = a * b.
Pavyzdţiai:
Testo
nr.
1
2
3
4
5
6

Pradiniai
duomenys
0 12
0
48
0 5
9
0
3 0
0
39
15 0 105
0
25 13
0
0
1 0
0 32766

Rezultatas
4
12
16
48
4
5
9
20
3
13
16
39
15
90
105 1350
25
13
38
325
1 32766 32767 32766

Paaiškinimai
Nutrinti skaičiai a ir s
Nutrinti skaičiai a ir d
Nutrinti skaičiai b ir s
Nutrinti skaičiai b ir d
Nutrinti skaičiai s ir d
Rezultatai – skaičiai, artimi maxint
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8. Degtukai. Yra n degtukų. Parašykite programą, kuri nustatytų, ar iš tų degtukų galima
sudėti bent vieną iš šių figūrų: lygiakraštį trikampį, kvadratą ar stačiakampį. Dėliojamai
figūrai turi būti panaudoti visi degtukai; be to, degtukų lauţyti negalima.
Pavyzdţiai:
Testo
nr.

1
2
3
4
5
6
7

Pradinis duomuo
1
2
3
12
15
16
35

Rezultatas
Negalima
Negalima
Galima
Galima
Galima
Galima
Negalima

Paaiškinimai
Per maţai degtukų
Per maţai degtukų
Paprastas atvejis, kai galima sudėti lygiakraštį trikampį
Galima sudėti visas figūras
Galima sudėti tik trikampį
Galima sudėti kvadratą ir stačiakampį
Negalima sudėti nė vienos figūros

9. Norime patikrinti, kuriame koordinačių plokštumos ketvirtyje (arba koordinačių ašyje) yra
taškas (x, y). Parašykite programą šiam uţdaviniui spręsti.
10. Vilniaus universiteto fizikai kiekvieną pavasarį švenčia FIDI – fiziko dieną. Šventėje vienas
iš populiariausių atrakcionų yra tarakonų lenktynės. Šiose lenktynėse į finalą pakliūna du
patys greičiausi tarakonai. Kad jie netrukdytų vienas kitam bėgti, lenktynės organizuojamos
taip:
 uţfiksuojama kiekvieno tarakono starto pozicijos vieta;
 tarakonams leidţiama bėgti tol, kol jie sustoja;
 tarakonui sustojus, uţfiksuojama finišo vieta ir bėgimo laikas minutėmis;
 išmatuojamas kiekvieno tarakono įveiktas atstumas;
 apskaičiuojamas kiekvieno tarakono greitis;
 lenktynes laimi tas tarakonas, kuris bėgo didesniu greičiu.
Į lenktynių finalą pakliūvo tarakonai Hardas ir Softas. Hardas per t1 minučių įveikė m1
metrų atstumą, o Softas – per t2 minučių – m2 metrų atstumą. Parenkite programą, kuri
nustatytų lenktynių laimėtoją.
Pasitikrinkite: kai t1 = 10, m1 = 180, t2 = 2, m2 = 38, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Lenktynes
laimėjo Softas“.
Kai t1 = 10, m1 = 180, t2 = 7, m2 = 119, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Lenktynes laimėjo
Hardas“.
Kai t1 = 10, m1 = 180, t2 = 5, m2 = 90, tuomet ekrane turi būti rodoma: „Lenktynes laimėjo
Hardas ir Softas“.
11. Geleţinkelio stotys A, B ir C yra n-ajame, m-ajame ir p-ajame geleţinkelio ruoţo
kilometruose. Parašykite programą, kuri surastų, tarp kurių stočių atstumas yra maţiausias.
Stotys nebūtinai įvardytos abėcėlės tvarka, pavyzdţiui, po stoties A gali sekti stotis C.
Pasitikrinkite. Kai n = 3, m = 8, p = 15, turi būti spausdinama: Atstumas maţiausias tarp A ir B
stočių. Kai n = 3, m = 9, p = 15, turi būti spausdinama: Atstumai maţiausi tarp A ir B bei B ir C
stočių. Kai n = 3, m = 15, p = 9, turi būti spausdinama: Atstumai maţiausi tarp A ir C bei B ir C
stočių.
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12. Japonų kalendorius. Senovės japonų kalendorių sudarė 60 metų ciklas. Visi metai cikle
buvo sunumeruoti nuo 1 iki 60 ir suskirstyti poromis, kurių kiekviena turėjo savo spalvą
(ţalią, raudoną, geltoną, baltą ar juodą). Ciklo metų spalvos buvo paskirstytos taip:
 1, 2, 11, 12, 21, 22, …, 51, 52 metai – ţalia spalva;
 3, 4, 13, 14, 23, 24, …, 53, 54 metai – raudona spalva;
 5, 6, 15, 16, 25, 26, …, 55, 56 metai – geltona spalva;
 7, 8, 17, 18, 27, 28, …, 57, 58 metai – balta spalva;
 9, 10, 19, 20, 29, 30, …, 59, 60 metai – juoda spalva.
Ţinoma, kad naujasis 60 metų ciklas prasidėjo 1984-aisiais ir baigsis 2043-iaisiais metais; 1984-ieji
ir 1985-ieji buvo ţalios spalvos metai, 1986-ieji ir 1987-ieji buvo raudonos spalvos metai, 2043-ieji
bus juodos spalvos metai.
Uţduotis. Ţinomi metai m (1800  m  2200). Parašykite programą, kuri nustatytų ir išspausdintų,
kokia tų metų spalva.
Pavyzdţiai:
Testo nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pradinis duomuo
1984
2001
1804
2103
1945
2137
1859
1970
1942
1943
2200

Rezultatas
ŢALIA
BALTA
ŢALIA
JUODA
ŢALIA
RAUDONA
GELTONA
BALTA
JUODA
JUODA
BALTA

Paaiškinimai
Paprasčiausias atvejis – 1984-ieji metai
Einamieji metai
Pirmieji ciklo metai
Paskutiniai ciklo metai
Ţalios spalvos metai
Raudonos spalvos metai
Geltonos spalvos metai
Baltos spalvos metai
Juodos spalvos metai (baigiasi skaitmeniu 9)
Juodos spalvos metai (baigiasi nuliu)
Ribinis atvejis

13. Osvaldas nori savaitę slidinėti viename iš trijų kurortų. Kurorte A slidinėjimo sezonas
prasideda lapkričio, o baigiasi balandţio mėnesį, bet dėl lavinų pavojaus visą sausio mėnesį
slidinėti negalima. Kurorte B slidinėti galima nuo gruodţio pradţios iki kovo pabaigos,
tačiau vasario 1–15 dienomis čia vyksta varţybos. Kurorte C slidininkai laukiami nuo
lapkričio pradţios iki geguţės pabaigos. Poilsio kaina kiekviename kurorte, įtraukus ir
kelionės išlaidas, atitinkamai yra k1, k2, k3 litų. Ţinodami atostogų pradţios datą (mėnesį m
ir dieną d), nustatykite, ar Osvaldas galės atostogauti bent viename kurorte. Jeigu taip, tai
kurį kurortą jam rinktis, kad išleistų maţiausiai pinigų?
Pasitikrinkite. Kai m = 2, d = 5, k1 = 500, k2 = 520, k3 = 499, turi būti spausdinama: Osvaldas
galės slidinėti kurorte C. Jam reikės 499 Lt.

15.

Įvairūs uždaviniai, kuriuos sprendžiant reikia naudoti
sąlyginius sakinius

1. Parenkite programą, skaičiuojančią reiškinio
x 2  2, kai x ≤ -5
y
2x – 5, kai -5 < x < 5
3x + 1, kai x ≥ 5
reikšmę, kai x reikšmė įvedama klaviatūra. x ir y reikšmės – realieji skaičiai.
Pasitikrinkite: kai x = -10, tuomet y = 102; kai x = 0, tuomet y = -5; kai x = 10, y = 31.
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2. Parenkite programą, kuri iš keturių klaviatūra įvestų sveikųjų skaičių s1, s2, s3 ir s4 surastų
ir į ekraną išvestų didţiausią d ir maţiausią m reikšmes.
Pasitikrinkite: kai s1 = 15, s2 = 12, s3 = 19, s4 = 14, tuomet d = 19, m = 12; kai s1 = 19, s2 =
14, s3 = 15, s4 = 12, tuomet d = 19, m = 12.
3. Parenkite programą, skaičiuojančią įvesto sveikojo keturţenklio skaičiaus a nelyginių
skaitmenų sumą s ir lyginių skaitmenų kiekį k.
Pasitikrinkite: kai a = 1234, tuomet s = 4, k = 2.
4. Keliamieji metai turi 366, o paprastieji – 365 dienas. Parenkite programą, kuri ekrane
parodytų, kiek dienų d turi klaviatūra nurodyti metai m. Keliamaisiais vadinami metai, kurie
nėra šimtmečio metai ir be liekanos dalijasi iš 4, arba tie, kurie yra šimtmečio metai ir be
liekanos dalijasi iš 400.
Pasitikrinkite: kai m = 2015, tuomet d =365; kai m = 2016, tuomet d =366.
5. Pakeiskite 4 programą taip, kad ekrane būtų rodomas pranešimas, kokiais metais gimėte –
keliamaisiais ar nekeliamaisiais.
Pasitikrinkite: kai m = 1968, tuomet ekrane turi būti rodoma: 1968 metai buvo keliamieji; kai m
= 1998, tuomet ekrane turi būti rodoma: 1998 metai buvo nekeliamieji.
6. Knygynuose knygų populiarumas nustatomas pagal parduotų egzempliorių skaičių – kuo
daugiau knygos egzempliorių parduota, tuo knyga populiaresnė. Parenkite programą, kuri
nustatytų populiariausią knygą iš 3 naujausių knygų. Knygą apibūdina kodas k (triţenklis
sveikasis skaičius) ir parduotų egzempliorių skaičius s. Jeigu yra kelios populiariausios
knygos, tai turi būti pateikti jų visų kodai.
Pasitikrinkite: kai k1 = 123, s1 = 50, k2 =213, s2 = 50, k3 = 312, s3 = 50, tuomet ekrane turi
būti rodoma: 123, 213, 312. Kai k1 = 123, s1 = 50, k2 =213, s2 = 50, k3 = 312, s3 = 40,
tuomet ekrane turi būti rodoma: 123, 213. Kai k1 = 123, s1 = 50, k2 =213, s2 = 40, k3 = 312,
s3 = 50, tuomet ekrane turi būti rodoma: 123, 312. Kai k1 = 123, s1 = 40, k2 =213, s2 = 50, k3
= 312, s3 = 50, tuomet ekrane turi būti rodoma: 213, 312. Kai k1 = 123, s1 = 50, k2 =213, s2
= 20, k3 = 312, s3 = 40, tuomet ekrane turi būti rodoma: 123. Kai k1 = 123, s1 = 50, k2 =213,
s2 = 80, k3 = 312, s3 = 40, tuomet ekrane turi būti rodoma: 213. Kai k1 = 123, s1 = 50, k2
=213, s2 = 50, k3 = 312, s3 = 80, tuomet ekrane turi būti rodoma: 312.
7. Šaulys šauna į taikinį, kurio centro koordinatės yra (x0; y0). Jei šaulys pataiko atstumu, ne
didesniu kaip 5 cm nuo taikinio centro, tuomet jis gauna 10 taškų. Jei atstumas tarp taikinio
centro ir pataikymo taško yra 6-10 cm – šaulys gauna 5 taškų, o jei pataikymo taškas yra
toliau kaip 10 cm nuo taikinio centro, šaulys taškų negauna. Parenkite programą,
skaičiuojančią, kiek taškų t gaus šaulys, jei pataikymo taško koordinatės yra (x; y).
Pasitikrinkite: kai x0 = 0, y0 = 0, x = 2, y = 3, tuomet t = 10. Kai x0 = 0, y0 = 0, x = 5, y = 4,
tuomet t = 5.Kai x0 = 0, y0 = 0, x = 8, y = 9, tuomet t = 0.
8. Keičiant litus į eurus prekybos centruose ţmonės gali atsiskaityti litais ir centais, o grąţą
gauna eurais ir eurocentais. Procedūra vyksta taip: į kasą pirmiausia įvedama prekės kaina k
eurais (realusis skaičius). Jei pirkėjas nori atsiskaityti litais, kaina dauginama iš 3,4825 ir
apvalinama pagal matematikoje naudojamas taisykles. Pirkėjas paduoda pinigų sumą s litais
(realusis skaičius). Pardavėja suskaičiuoja grąţą g litais (realusis skaičius) ir konvertuoja ją į
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eurus. Andrius turėjo sutaupęs s litų, kuriuos nusprendė išleisti nusipirkdamas pakelį
guminukų, kuris kainuoja k eurų. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kokią grąţą ge
eurais (realusis skaičius eurais) gaus Andrius ir ar jis turės nuostolį n (realusis skaičius
eurais) dėl valiutos konvertavimo.
Pasitikrinkite: kai s = 10.00, k = 1.16, ge = 1.73. Andrius patirs nuostolį n = 0.01.

LEGO NXT jutiklių programavimas

16.

Robotas gali reaguoti į tuos pačius dirgiklius kaip ir ţmogus – ir ne tik. Robotas turi ţmogaus
kiekvieno jutimo organo atitikmenį: vaizdo kamera yra roboto akis, mikrofonas – ausis, spaudimo
jėgos jutikliai – lytėjimo organai, akcelerometro ir giroskopo junginys – pusiausvyros ir kūno
padėties jutimo organas (vestibulinis aparatas), spektrometrinis jutiklis – nosis, ir kita. Robotas gali
reaguoti ir į ţmogui nepastebimus dirgiklius – ultragarsą, radioaktyvumą, magnetinį lauką (šaltinis
http://www.jaunasis-tyrejas.lt).
Aptarsime LEGO NXT rinkinio jutiklius.

1 pav. LEGO Mindstorms NXT
roboto ultragarsinis atstumo
jutiklis

1. Ultragarso jutiklis (angl. sonar sensor) (1 pav.). Jutiklį sudaro
ultragarso šaltinis ir mikrofonas. Veikimas grindţiamas garso
bangos atspindţiu nuo paviršiaus, t. y. aido reiškiniu. Šis jutiklis
pasiunčia ultragarso impulsą ir laukia jo atspindţio (aido) nuo
kliūties. Išmatavus laiką, per kurį išspinduliuotas signalas grįţta į
mikrofoną, ir ţinant garso greitį ore galima apskaičiuoti atstumą
iki kliūties, nuo kurios atsispindėjo garsas. Garso bangos ore
palyginti greitai slopsta, todėl tokių jutiklių veikimo atstumas yra
keliasdešimt metrų. Didesniems atstumams matuoti naudojami
lazeriniai jutikliai, veikiantys panašiu principu: matuojama, per
kiek laiko lazerio spindulys nukeliauja iki kliūties, atsispindi ir

grįţta atgal.
2. Liečiamas jutiklis (angl. touch sensor) (2 pav. a) reaguoja į paspaudimą. Jo elektrinė schema (2
pav. b) labai paprasta. Naudojami paprasti mechaniniai jungikliai (angl. switch).

2 pav. LEGO Mindstorms NXT roboto liečiamas jutiklis ir jo elektrinė schema

3. Spalvos jutiklis (angl. color sensor) (3 pav.). Spalvos jutiklis atpaţįsta
6 pagrindines spalvas ir tinkamai suprogramavus gali būti naudojamas
kaip šviesos jutiklis.

3 pav. LEGO Mindstorms NXT roboto spalvos jutiklis

Jutikliai jungiami prie NXT Intelligent Brick įėjimą, kurie ţymimi skaičiais nuo 1 iki 4.
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Praktinės uţduotys
1. Išnagrinėkite pateiktus pavyzdţius, kuriuose naudojamas ultragarso jutiklis ir
išbandykite, kaip programos veikia.
a. Ultragarso jutiklis ir tekstas NXT Intelligent Brick ekrane
#pragma config(Sensor, S1, sonarSensor, sensorSONAR)
task main()
{
while(true){
int distance_in_cm = 10;
while(SensorValue[sonarSensor] < distance_in_cm)
{
nxtDisplayCenteredTextLine(4, "Labas");
nxtDisplayClearTextLine(4);
}
while(SensorValue[sonarSensor] > distance_in_cm)
{
nxtDisplayCenteredTextLine(4, "Viso gero");
nxtDisplayClearTextLine(4);
}
}
return;
}

Išnagrinėkime programos kodą.
Sakiniu
#pragma config(Sensor, S1, sonarSensor, sensorSONAR)
nurodoma, kad ultragarso jutiklis (sonar sensor) prijungtas prie 1 (S1) įėjimo.
Ciklo sakinys while(true){...} apgaubia kitų sakinių grupę, kuriais bus aprašomi
programos veiksmai. Šis sakinys reikalingas tam, kad mūsų programa veiktų tol, kol bus įjungtas
robotas (t.y. veiksmai kartojami tol, kol robotas bus įjungtas).
Sakiniu int distance_in_cm = 10; aprašoma atstumo iki kliūties reikšmė, kuri yra
sveikasis skaičius.
Sakinys while(SensorValue[sonarSensor] < distance_in_cm)reiškia: kartokite
tol, kol atstumas iki kliūties maţesnis uţ 10 cm. Toliau riestiniuose skliaustuose nurodoma, kas turi
būti rodoma ekrane, kol atstumas iki kliūties maţesnis negu 10 cm.
{
nxtDisplayCenteredTextLine(4, "Labas");
nxtDisplayClearTextLine(4);
}

Sakinys nxtDisplayCenteredTextLine(4, "Labas"); reiškia, kad 4 eilutėje (iš viso
yra 8 eilutės, ţymimos nuo 0 iki 7) ekrano centre turi būti rodomas ţodis Labas.
Sakinys nxtDisplayClearTextLine(4); nurodo, kad 4 eilutę reikia išvalyti, kad būtų
galima rašyti kitą tekstą.
Analogiškai uţrašomi sakiniai, kai atstumas iki kliūties didesnis uţ 10 cm.
1 uţduotis. Pakeiskite programą, kad atstumas iki kliūties būtų lygus 20, 30, 50 cm. Patikrinkite, ar
tikrai jutiklis reaguoja į kliūtį (ar keičiasi tekstas ekrane).
2 uţduotis. Išbandykite, kaip tekstas keistųsi ekrane, jei pašalintume eilutės valymo sakinį
nxtDisplayClearTextLine(4); Šio sakinio galite nešalinti, bet komentuoti //.
3 uţduotis. Pakeiskite eilutės numerį ir stebėkite, kaip keičiasi vaizdas ekrane.
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b. Ultragarso jutiklis ir garsai
#pragma config(Sensor, S1, sonarSensor, sensorSONAR)
task main()
{
while(true){
int distance_in_cm = 10;
while(SensorValue[sonarSensor] < distance_in_cm)
{
PlaySound(soundBeepBeep);
}
while(SensorValue[sonarSensor] > distance_in_cm)
{
PlaySoundFile("Woops.rso");
wait1Msec(2000);
}
}
return;
}

Išnagrinėsime paryškintus sakinius:
 Sakinys PlaySound(soundBeepBeep); nurodo groti garsą BeepBeep, kol atstumas
iki kliūties maţesnis uţ 10 cm.
 Sakinys PlaySoundFile("Woops.rso"); nurodo groti garso failą Woops.rso, kuris
išsaugotas NXT Intelligent Brick.
4 uţduotis. Pakeiskite programą, kad atstumas iki kliūties būtų lygus 20, 30, 50 cm. Patikrinkite, ar
tikrai jutiklis reaguoja į kliūtį (ar keičiasi garsas).
5 uţduotis. Pakeiskite garsus, pasirinkdami juos iš garsų rinkinio.
2. Išnagrinėkite pateiktus pavyzdţius, kuriuose naudojamas liečiamas jutiklis ir
išbandykite, kaip programos veikia.
a. Liečiamas jutiklis ir tekstas NXT Intelligent Brick ekrane
#pragma config(Sensor, S2, touchSensor, sensorTouch)
task main()
{
while(true){
while(SensorValue(touchSensor) == 1)
{
nxtDisplayCenteredTextLine(4, "Labas");
nxtDisplayClearTextLine(4);
}
while(SensorValue(touchSensor) == 0)
{
nxtDisplayCenteredTextLine(4, "Viso gero");
nxtDisplayClearTextLine(4);
}
}
return;
}

Tikriausiai pastebėjote, kad programos kodas labai panašus į prieš tai nagrinėtų programų, tik kitaip
aprašoma sąlyga, ką reikia atlikti, kai jutiklis paspaustas:
while(SensorValue(touchSensor) == 1)
ir nepaspaustas:
while(SensorValue(touchSensor) == 0)
Jutiklio reikšmė lygi vienetui, atitinka loginę reikšmę TRUE (paspaustas), o reikšmė lygi nuliui
atitinka loginę reikšmę FALSE (atleistas).
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b. Liečiamas jutiklis ir garsai
#pragma config(Sensor, S2, touchSensor, sensorTouch)
task main()
{
while(true){
while(SensorValue(touchSensor) == 1)
{
PlaySound(soundBeepBeep);
wait1Msec(1000);
}
while(SensorValue(touchSensor) == 0)
{
PlaySoundFile("Woops.rso");
wait1Msec(2000);
}
}
return;
}

Jutiklio reakcijos į paspaudimą programavimas analogiškas ultragarso jutiklio reakcijos
programavimui, tik skiriasi jutiklio reikšmės (angl. SensorValue) aprašymas.
6 uţduotis. Išbandykite, ar tinkamai veikia programos su liečiamuoju jutikliu.
3. Išnagrinėkite pateiktus pavyzdţius,
išbandykite, kaip programos veikia.

kuriuose

naudojamas

spalvų

jutiklis

ir

a. Spalvų jutiklis ir tekstas NXT Intelligent Brick ekrane (nurodoma atpaţinta
spalva)
#pragma config(Sensor, S3, colorPort, sensorCOLORFULL)
task main()
{
string sColor;
while (true) {
switch (SensorValue[colorPort])
{
case BLACKCOLOR:
sColor = "Black";
break;
case BLUECOLOR:
sColor = "Blue";
break;
case GREENCOLOR:
sColor = "Green";
break;
case YELLOWCOLOR:
sColor = "Yellow";
break;
case REDCOLOR:
sColor = "Red";
break;
case WHITECOLOR:
sColor = "White";
break;
default:
sColor = "???";
break;
}
nxtDisplayCenteredTextLine(2, sColor);
wait1Msec(50);
}
}

Šioje programoje įvedamas eilutės tipo kintamasis sColor, kuris bus reikalingas atpaţintos spalvos
išvedimui į ekraną:
string sColor;

Programoje naudojamas sakinys switch ... case yra vadinamas variantiniu sakiniu ir aprašo
galimus variantus. Šis sakinys naudojamas vietoj sudėtingų sąlyginių sakinių, kur variantas (mūsų
atveju spalvos, t.y. BLACKCOLOR ir t.t.) būtinai turi būti diskrečiojo tipo.
7 uţduotis. Naudodami spalvų rinkinį patikrinkite, kaip spalvų jutiklis atpaţįsta spalvas ir jas
nurodo NXT Intelligent Brick ekrane.
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b. Spalvų jutiklis ir garsai
#pragma config(Sensor, S3, colorPort, sensorCOLORFULL)
task main()
{
TSounds sSound;
while (true) {
switch (SensorValue[colorPort])
{
case BLACKCOLOR:
sSound = soundBeepBeep; break;
case BLUECOLOR:
sSound = soundBlip; break;
case GREENCOLOR:
sSound = SoundDownwardTones; break;
case YELLOWCOLOR:
sSound = soundException; break;
case REDCOLOR:
sSound = soundFastUpwardTones; break;
case WHITECOLOR:
sSound = soundLowBuzz; break;
default:
sSound = soundLowBuzzShort; break;
}
PlaySound(sSound);
wait1Msec(50);
}
}

Šioje programoje įvedamas specialaus tipo kintamasis sSound, kuris bus reikalingas atpaţintos
spalvos apibūdinimui tam tikru garsu:
TSounds sSound;

8 uţduotis. Naudodami spalvų rinkinį patikrinkite, kaip spalvų jutiklis atpaţįsta spalvas ir apie jas
praneša skirtingais garsais.
4. Išnagrinėkite pavyzdį, kuriame atliekami du uţdaviniai.
#pragma config(Sensor, S1,
touchSensor,
task TOne()
{
while(true)
{
wait1Msec(300);
nxtDisplayCenteredBigTextLine(3, "TASK 1");
nxtDisplayClearTextLine(6);
nxtDisplayClearTextLine(7);
}
return;
}

sensorTouch)

task TTwo()
{
while(true)
{
wait1Msec(300);
while(SensorValue(touchSensor) == 1)
{
StopTask(TOne);
nxtDisplayCenteredBigTextLine(6, "TASK 2");
nxtDisplayClearTextLine(3);
nxtDisplayClearTextLine(4);
wait1Msec(100);
}
StartTask(TOne);
}
return;
}
//------------------------------------------------------------task main()
{
StartTask(TOne);
StartTask(TTwo);
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while(true)
{
wait1Msec(300);
nxtDisplayCenteredBigTextLine(0, "TASK M");
}
return;
}

9 uţduotis. Išbandykite pateiktą pavyzdį ir apibūdinkite, kokie darbai atliekami.
Kūrybinė uţduotis. Naudodamiesi dviem liečiamais jutikliais sukurkite pagalbos iškvietimo
sistemą, kai paspaudus vieną jutiklį iškviečiama gaisrinė, o kitą – greitoji pagalba. Gaisrinė ir
greitoji pagalba turi būti iškviečiamos skirtingais garsais ir skirtingais pranešimais NXT Intelligent
Brick ekrane.

17.

ARDUINO šviestukų, mygtukų ir kreiptukų
programavimas

Arduino (1 pav. a) – tai pilnavertis kompiuteris, kurio pagalba galima valdyti daviklius, ekranėlius,
variklius, duomenų perdavimą bei daugelį kitų elementų. Elementai pateikiami kaip priedėliai (angl.
Shields), kurie naudojant standartine jungtis „uţmaunami“ and Arduino plokštės viršaus (1 pav. b).
Norint išplėsti standartinį Arduino funkcionalumą naudojami patobulinimai (angl. Tinkerkit), kurie
jungiami tiesiogiai prie Arduino.

a

b
1 pav. Arduino Uno ir Tinker Shield

Arduino prie kompiuterio jungiamas per USB ir programuojamas naudojant specialią kalbą, labai
panašią į C++ programavimo kalbą (2 pav.)
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2 pav. Arduino programavimo aplinkos aprašymas

Naudojimasis programavimo aplinka yra analogiškas naudojimuisi mums įprasta CodeBlocks
aplinka, kurioje rašome programas C++ programavimo kalba.
Sukursime paprasčiausias Arduino programas ir išbandysime, kaip jos veikia.
1. Šviestuko mirksėjimo programavimas
Išnagrinėkite šviestuko (3 pav.) (angl. LED – light-emmiting diod) mirksėjimo programą.

3 pav. Šviestukai

#include <TinkerKit.h>
TKLed led(O1);
void setup () {
}
void loop () {
led.on();
delay(1000);
led.off();
delay(1000);
}

Sakiniu #include <TinkerKit.h> prijungiama patobulinimų priedo TinkerKit biblioteka.
Sakiniu TKLed led(O1); aprašomas šviestukas, nurodant prie kurio TinkerKit išėjimo jis
jungiamas. Mūsų atveju šviestukas jungiamas prie 1 išėjimo. O1 – O didţioji raidė (angl. output
trumpinys) ir išėjimo numeris.
Funkcija void setup ()yra būtina sudedamoji programos dalis. Kol kas ji tuščia.
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Funkcija void loop ()nurodo, kad veiksmai bus atliekami tol, kol Arduino bus įjungtas.
Riestiniuose skliaustuose nurodomi veiksmai:
 sakiniu led.on(); šviestukas įjungiamas;
 delay(1000); nurodo, kiek milisekundţių šviestukas švies. Mūsų atveju – 1000
milisekundţių;
 sakiniu led.off(); šviestukas išjungiamas;
 delay(1000); nurodo, kiek milisekundţių šviestukas nešvies. Mūsų atveju – 1000
milisekundţių.
1 uţduotis. Pakeiskite pavyzdinę programą, kad šviestų kitas prie TinkerKit prijungtas šviestukas.
2 uţduotis. Papildykite programą taip, kad pakaitomis šviestų abu (arba visi 3, jei prie TinkerKit
prijungti 3 šviestukai) po 500 milisekundţių ir po tiek pat laiko nešviestų. Pvz., pirmąsias 500
milisekundţių šviečia pirmasis šviestukas, po to jis išjungiamas ir 500 milisekundţių šviečia
antrasis šviestukas ir t.t.
2. Mygtuko veikimo programavimas
Išnagrinėkite mygtuko (4 pav.) veikimo programą.

4 pav. Prie Arduino įėjimo jungiamas mygtukas
#include <TinkerKit.h>
TKLed led(O1);
TKButton b1(I1);
void setup () {
}
void loop () {
if(b1.pressed()){
led.on();
delay(1000);
led.off();
delay(500);
}
}

Sakiniu TKButton b1(I1);aprašomas mygtukas, nurodant prie kurio TinkerKit įėjimo jis
jungiamas. Mūsų atveju mygtukas jungiamas prie 1 įėjimo. I1 – I didţioji raidė (angl. input
trumpinys) ir įėjimo numeris.
Sąlyga if(b1.pressed())nurodo, kokie veiksmai bus atliekami, kai mygtukas paspaustas.
Mūsų atveju paspaudus mygtuką šviestukas švies 1000 milisekundţių ir po to 500 milisekundţių
nešvies.
3 uţduotis. Pakeiskite programą taip, kad laikant paspaustą mygtuką šviestukas šviestų, o atleidus –
nešviestų.
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4 uţduotis. Papildykite programą, kad paspaudus mygtuką 1000 milisekundţių intervalais mirksėtų
pirmasis šviestukas, o atleidus – 500 milisekundţių intervalais šviestų antrasis šviestukas.
3. Kreiptuko veikimo programavimas
Išnagrinėkite kreiptuko (angl. joystick, 5 pav.) veikimo programą.

5 pav. Kreiptukas
#include <TinkerKit.h>
TKLed led(O1);
int inPin1 = I1;
int inPin2 = I2;
int sensorValue1 = 0;
int sensorValue2 = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(inPin1, INPUT);
pinMode(inPin2, INPUT);
}
void loop () {
sensorValue1 = digitalRead(inPin1);
sensorValue2 = digitalRead(inPin2);
if(sensorValue1 == HIGH){
led.on();
}
if(sensorValue2 == HIGH){
led.off();
}
}

Kreiptukas turi 2 įėjimus. Įėjimai aprašomi sveikojo tipo kintamaisiais:
int inPin1 = I1;
int inPin2 = I2;
Jeigu įėjimas neaktyvus, tuomet jo reikšmė lygi nuliui. Pradinės abiejų įėjimų reikšmės lygios
nuliui:
int sensorValue1 = 0;
int sensorValue2 = 0;
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Funkcijoje void setup() aprašomi techniniai parametrai:
Sakiniu Serial.begin(9600); nurodomas nuosekliojo duomenų perdavimo greitis bitais per
sekundę.
Sakiniais
pinMode(inPin1, INPUT);
pinMode(inPin2, INPUT);

nurodoma, kad bus naudojami 1 ir 2 įėjimai. Sakiniais
sensorValue1 = digitalRead(inPin1);
sensorValue2 = digitalRead(inPin2);

nuskaitomos kreiptuko abiejų įėjimų reikšmės. Sąlyga if(sensorValue1 == HIGH) nurodo,
kad jeigu pirmasis įėjimas yra aukštas, tuomet šviestukas šviečia, o jei 2 įėjimo vertė yra aukšta –
šviestukas išjungiamas.
5 uţduotis. Pakeiskite programą taip, kad esant kreiptuko pirmojo įėjimo aukštai reikšmei
šviestukas mirksėtų 1000 milisekundţių intervalu, o esant antrojo įėjimo aukštai vertei – šviestukas
mirksėtų 500 milisekundţių intervalu.
Kūrybinė uţduotis. Naudodamiesi dviem šviestukais ir mygtuku sukurkite 2 tipų šviesoforus:
1. Šviesoforas, kurio spalvos keičiasi taip: viena spalva šviečia 5 sekundes, po to mirksi 2
sekundes 0,3 sekundės intervalu ir įsijungusi kita spalva šviečia irgi 5 sekundes, po to mirksi
2 sekundes 0,5 sekundės intervalu ir vėl įsijungia pirmoji spalva ir t.t.
2. Šviesoforas, kurio spalvos keičiasi paspaudus mygtuką: kol mygtukas nepaspaustas šviečia
pirmasis šviestukas. Paspaudus mygtuką, pirmasis šviestukas pradeda mirksėti ir mirksi 2
sekundes 0,5 sekundės intervalu, įsiţiebia antrasis šviestukas, kuris šviečia 2 sekundes ir po
to mirksi 2 sekundes 0,5 sekundės intervalu ir vėl įsiţiebia pirmasis šviestukas.

18.

Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas FOR

1 pavyzdys. Mokslininkai nustatė, kad norint suţinoti, kiek laiko reikia miegoti ţmogui, ne
vyresniam kaip 18 metų, reikia naudotis formule t = 8 + (18 – a)/2; čia t – laikas valandomis, a –
amţius metais. Sukursime programą, kuri apskaičiuos, kiek laiko turi miegoti ţmogus nuo
kūdikystės iki 18 metų. Skaičiavimų rezultatus pateiksime lentelėje.
Išsiaiškinę uţdavinio sprendimo algoritmą, nagrinėjame programą:
// Miegas
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main ()
{
int a;
double t;
cout << "Ţmogaus amţius, m Laikas miegui, val." << endl;
for (a = 0; a <= 18; a++) {
t = 8 + (double) (18 - a) / 2;
cout << fixed << setw (9) << << a << fixed << setw (20)
<< setprecision (1) << t << endl;
}
return 0;
}
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Įvykdę programą, ekrane matysime:

Programoje panaudotas veiksmų kartojimas: programa skaičiuoja skirtingo amţiaus ţmonių, ne
vyresnių kaip 18 metų, miegui reikalingą laiką.
Išsiaiškinkite vadovėlio psl. 90-92 skyrelį „3.7. Ciklo sakinys for“.
Išsiaiškinkite ir išspręskite vadovėlyje pateiktus pavyzdţius.
Ţinomo kartojimų skaičiaus ciklą labai patogu taikyti, kai reikia apskaičiuoti funkcijos reikšmes,
kai argumentai yra sveikieji skaičiai ir kinta intervale [x1; x2] ţingsniu lygiu 1. Sukursime
programą, skaičiuojančią funkcijos y = 7x2 + 5x – 3 reikšmes, kai x kinta [-10; 10] ţingsniu lygiu 1.
Programa:
// Funkcija
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main ()
{
int x, y;
cout << "___________________" << endl;
cout << "
I
" << endl;
for (x = -10; x <= 10; x++) {
y = 7 * x * x + 5 * x - 3;
cout << fixed << setw (4) << x << "
<< endl;
}
return 0;
}

I " << fixed << setw (6) << y

Įvykdę programą, ekrane matysite:
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Pavyzdţio programą labai lengva papildyti, kad būtų skaičiuojamos funkcijos reikšmės sveikųjų
skaičių intervale [x1; x2], kai x kinta ţingsniu lygiu 1. Išnagrinėkite programą, sprendţiančią šį
uţdavinį:
// Funkcija1
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main ()
{
int x, y;
int x1, x2;
cout << "Įveskite intervalo pradţią: "; cin >> x1;
cout << "Įveskite intervalo pabaigą: "; cin >> x2;
cout << "___________________" << endl;
cout << "
I
" << endl;
for (x = x1; x <= x2; x++) {
y = 7 * x * x + 5 * x - 3;
cout << fixed << setw (4) << x << "
I " << fixed << setw (6)
<< y << endl;
}
return 0;
}

Įvykdę programą, ekrane matysime:

Savarankiško darbo uţduotys
1. Kiek kartų atliekamas ciklas ir kokios bus galutinės kintamųjų reikšmės?
1. b = 9;
for (a = 5; a <= 7; a++) b = b + 3;
2. m = 6; n = 9; b = 0;
for (a = m; a <= n; a++) b = b + a;
3. m = 4; n = 6; b = 2;
for (a = m; a <= n; a++) b = b - a;
b = b + 3;
4. x = 5; y = 4; b = 2;
for (a = x; a <= y; a++) b = y - a;
b = b * 3;
5. w = 5; t = 4; s = 4; m = 2;
for (a = t; a <= w; a++) {
s = s + m;
m = m + a;
}

2. Papildykite programą Funkcija1 taip, kad ji skaičiuotų ir funkcijos t = 2x + 3 reikšmes.
Apskaičiuotos reikšmės turi būti rodomos kompiuterio ekrane lentelėje.
Teisingai atlikę uţduotį ekrane turėtumėte matyti:
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3. Parašykite programą, kuri išspausdintų visas kovo mėnesio dienas po vieną dieną eilutėje.
4. Parašykite programą, kuri ekrane parodytų visus lyginius sveikųjų teigiamų skaičių intervalo [n;
m] skaičius.Vienam skaičiui skiriama viena eilutė.

19.

Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas. Paprasti uždaviniai

1. Parenkite programą, skaičiuojančią reiškinio y = x 2  3x  5 reikšmes sveikųjų skaičių
intervale [-5; 5]. Teisingai išsprendę uţdavinį, turėtumėte gauti tokius rezultatus:
x
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

y
3.87
3.00
2.24
1.73
1.73
2.24
3.00
3.87
4.80
5.74
6.71

x 2  3x  500 reikšmes intervale
2. Parenkite programą, skaičiuojančią reiškinio y =
sveikųjų skaičių [x1;x2]. Teisingai išsprendę uţdavinį, įvedę x1 reikšmę, lygią 15, ir x2
reikšmę, lygią 25, turėtumėte gauti tokius rezultatus:
x
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

y
***
***
***
***
***
***
2.00
7.07
9.90
12.17
14.14

Pastaba: Ţenklai „***“ reiškia, kad pošaknis yra neigiamas.

49

3. Parenkite programą, kuri nustatytų, kokiame sveikųjų skaičių intervalo [x1; x2] taške
susikerta tiesės y1 = 2x + 2 ir y2 = 3x + 1.
Kai x1 = 0, x2 = 10, tuomet ekrane turi būti rodoma:
x
0

y1
2

y2
1

***

1

4

4

susikerta

2

6

7

***

3

8

10

***

4

10

13

***

5

12

16

***

6

14

19

***

7

16

22

***

8

18

25

***

9

20

28

***

10

22

31

***

4. Parenkite programą, spausdinančią skaičiaus dviejų daugybos lentelę nuo 1 iki 10. Teisingai
išsprendę uţdavinį, ekrane turėtumėte matyti:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 = 2
2 = 4
3 = 6
4 = 8
5 = 10
6 = 12
7 = 14
8 = 16
9 = 18
10 = 20

5. Parenkite programą, kuri 2006 metų geguţės mėnesio dienas (geguţė turi 31 dieną, 2006
metais geguţės 1-oji buvo pirmadienis) ekrane rodytų taip, kaip pateikta pavyzdyje:
Pr
1
8
15
22
29

A
2
9
16
23
30

T
3
10
17
24
31

K
4
11
18
25

Pt
5
12
19
26

Š
6
13
20
27

S
7
14
21
28

6. Norėdami paskatinti ţmones naudotis visuomeniniu miesto transportu, savivaldybės
tarnautojai sugalvojo, kad bilietai, kurie baigiasi lyginiu skaitmeniu, kainuos perpus pigiau.
Bilietai, kurie baigiasi nuliu, parduodami be nuolaidos. Parenkite programą, spausdinančią
visų bilietų, kurie kainuos pigiau, numerius. Bilietai pradedami numeruoti nuo m-tojo,
baigiami n-tuoju.
Kai m = 997, o n = 1003, tuomet turi būti rodomi tokie bilietų numeriai:
998
1002

7. Ţaisdami ţaidimą „Geriausias meškeriotojas“ ţaidėjai uţmeta meškeres ir traukia lapelius su
ant jų uţrašytais triţenkliais natūraliaisiais skaičiais. Jeigu uţrašyto skaičiaus skaitmenų
suma maţesnė arba lygi 5, meškeriotojas gauna saldainį „Nenusimink“, jei skaitmenų suma
yra didesnė uţ 5, bet ne didesnė uţ 8, meškeriotojas gauna saldainį „Pasistenk“, jei
skaitmenų suma didesnė uţ 8, meškeriotojas gauna šokoladą „Pergalė“. Ţaidimo rengėjai
ant lapelių surašė triţenklius skaičius iš intervalo [x1; x2]. Parenkite programą, kuri ekrane
parodytų, koks ant lapelio uţrašytas skaičius kokį saldumyną atitinka.
Kai x1 = 219, x2 = 230, tuomet ekrane turi būti rodoma:
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219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

20.

Pergalė
Nenusimink
Nenusimink
Pasistenk
Pasistenk
Pasistenk
Pergalė
Pergalė
Pergalė
Pergalė
Pergalė
Nenusimink

Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas. Uždavinių
sprendimas

1. Parašykite programą, kuri kompiuterio ekrane (arba rezultatų faile) parodytų po vieną
skaičių eilutėje natūraliųjų skaičių intervalo [n; m] skaičius, kurių paskutinis skaitmuo
nelygus 3, tačiau skaičius dalijasi iš 3 be liekanos.
Pasitikrinkite: kai n = 30, m = 40, tuomet ekrane turi būti rodoma:
30
36
39
2. Parašykite programą, skaičiuojančią reiškinio y = x 3  x  9 reikšmes sveikųjų skaičių
intervale [x1; x2]ir išvedančias apskaičiuotas reikšmes į ekraną (arba rezultatų failą)
panašiai kaip parodyta pavyzdyje.
x
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3

y
1019
747
529
359
231
139
77
39

3. Parašykite programą, skaičiuojančią reiškinio y =

x3

reikšmes sveikųjų skaičių
x5
intervale [x1; x2]ir išvedančias apskaičiuotas reikšmes į ekraną (arba rezultatų failą)
panašiai kaip parodyta pavyzdyje.

x
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3

y
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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4
5
6
7
8
9
10

***
***
9.00
7.07
6.35
6.00
5.81

Pastaba: *** išvedamos tuomet, kai funkcijos reikšmė neapibrėţta.
4. Elektroninės parduotuvės trečiojo gimtadienio proga buvo organizuota loterija, kurioje
bilietų numeriai buvo triţenkliai skaičiai iš intervalo [s1; s2]. Laimingi bus bilietai, kurie be
liekanos dalijasi iš trijų ir kurių bent vienas skaitmuo taip pat dalijasi iš trijų be liekanos
(skaitmenys negali būti lygūs nuliui). Parašykite programą šiam uţdaviniui spręsti. Bilietų
numeriai turi būti rodomi ekrane arba rezultatų faile.
Pasitikrinkite: kai s1 = 222, s2 = 245, tuomet laimingų bilietų numeriai bus:
231
234
237
243
5. Amstrongo skaičiais vadinami n-ţenkliai natūralieji skaičiai, kurie yra lygūs savo
skaitmenų, pakeltų n-tuoju laipsniu, sumai. Pvz., 371 = 33 + 73 + 13 yra Amstrongo
skaičius. Parašykite programą, randančią visus triţenklius ir keturţenklius Amstrongo
skaičius. Skaičiai turi būti rodomi ekrane arba rezultatų faile.
Pasitikrinkite:
153
370
371
407
1634
8208
9474
6. Kai kurie keturţenkliai skaičiai pasiţymi tokia savybe: pirmųjų skaitmenų ir paskutiniųjų
skaitmenų sumos kvadratas yra lygus keturţenkliam skaičiui, pvz.: 2025 = (20 + 25)2.
Parašykite programą, kuri surastų ir ekrane (arba rezultatų faile) parodytų visus tokius
keturţenklius skaičius.
Pasitikrinkite:

2025
3025
9801
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21.

Sumos, kiekio ir vidurkio skaičiavimo algoritmai

Nagrinėdami pavyzdţius išsiaiškinsime, kaip skaičiuojama suma, kiekis ir vidurkis.
1 pavyzdys. Draugai sutarė stovyklauti miške. Kiekvienas susikrovė po kuprinę ir atvyko į autobusų
stotį. Uţ vieną kilogramą bagaţo reikia mokėti b litų bagaţo mokestį. Autobusu vaţiuos n draugų.
Pirmojo draugo kuprinė sveria m1, antrojo – m2 ir t.t. kilogramų. Parenkite programą,
skaičiuojančią, kiek kilogramų bagaţo kb veţasi visi draugai ir kokią sumą s jie turės sumokėti uţ
bagaţą.
// Stovyklautojai
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main ()
{
int n, i;
// n - draugų skaičius
double b;
// 1 kg bagaţo kaina
double md;
// vieno ţmogaus bagaţo masė
double kb;
// visų stovyklautojų bagaţo masė
double s;
// suma, kurią reikės sumokėti uţ bagaţą
kb = 0;
// pradinė sumos reikšmė visada lygi nuliui
cout <<"Kiek draugų atvyko į autobusų stotį?"; cin >> n;
cout <<"Kiek kainuoja 1 kg bagaţo?"; cin >> b;
for (i = 1; i <= n; i ++) {
cout << "Kiek kg sveria " << i << " draugo kuprinė?";
cin >> md;
kb = kb + md;
}
s = kb * b;
cout << "Visų draugų bagaţas svėrė: " << fixed << setprecision(2)
<< kb << " kilogramų." << endl;
cout << "Uţ bagaţą reikės mokėti " << fixed << setprecision(2)
<< s << " litų." << endl;
return 0;
}

2 pavyzdys. Papildykite 1 pavyzdţio programą, kad ji skaičiuotų, kiek kilogramų bagaţo v
vidutiniškai turėjo kiekvienas stovyklautojas.
// Stovyklautojai
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main ()
{
int n, i;
// n - draugų skaičius
double b;
// 1 kg bagaţo kaina
double md;
// vieno ţmogaus bagaţo masė
double kb;
// visų stovyklautojų bagaţo masė
double s;
// suma, kurią reikės sumokėti uţ bagaţą
double v;
// vidurkis
kb = 0;
// pradinė sumos reikšmė visada lygi nuliui
cout <<"Kiek draugų atvyko į autobusų stotį?"; cin >> n;
cout <<"Kiek kainuoja 1 kg bagaţo?"; cin >> b;
for (i = 1; i <= n; i ++) {
cout << "Kiek kg sveria " << i << " draugo kuprinė?";
cin >> md;
kb = kb + md;
}
s = kb * b;
v = kb / n;
cout << "Visų draugų bagaţas svėrė: " << fixed << setprecision(2)
<< kb << " kilogramų." << endl;
cout << "Uţ bagaţą reikės mokėti " << fixed << setprecision(2)
<< s << " litų." << endl;
cout << "Kiekvienas stovyklautojas vidutiniškai turėjo "
<< fixed << setprecision(2) << v << " kg bagažo." << endl;
return 0;
}

53

3 pavyzdys. Papildykite 2 pavyzdţio programą, kad ji skaičiuotų, kelių stovyklautojų k bagaţo masė
buvo ne didesnė uţ 10 kg.
// Stovyklautojai
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main ()
{
int n, i;
// n - draugų skaičius
double b;
// 1 kg bagaţo kaina
double md;
// vieno ţmogaus bagaţo masė
double kb;
// visų stovyklautojų bagaţo masė
double s;
// suma, kurią reikės sumokėti uţ bagaţą
double v;
// vidurkis
int k;
// stovyklautojų skaičius, kurių bagaţo masė ne didesnė negu 10 kg
kb = 0;
// pradinė sumos reikšmė visada lygi nuliui
k = 0;
// pradinė kiekio reikšmė visada lygi nuliui
cout <<"Kiek draugų atvyko į autobusų stotį?"; cin >> n;
cout <<"Kiek kainuoja 1 kg bagaţo?"; cin >> b;
for (i = 1; i <= n; i ++) {
cout << "Kiek kg sveria " << i << " draugo kuprinė?";
cin >> md;
kb = kb + md;
if (md <= 10) k = k + 1;
}
s = kb * b;
v = kb / n;
cout << "Visų draugų bagaţas svėrė: " << fixed << setprecision(2)
<< kb << " kilogramų." << endl;
cout << "Uţ bagaţą reikės mokėti " << fixed << setprecision(2)
<< s << " litų." << endl;
cout << "Kiekvienas stovyklautojas vidutiniškai turėjo "
<< fixed << setprecision(2) << v << " kg bagaţo." << endl;
cout << "Stovyklautojų, kurių bagažo masė neviršijo 10 kg, buvo " << k << endl;
return 0;
}

Uţdaviniai
1. Programuotojai. Olimpiadoje dalyvavo n programuotojų. Pirmasis programuotojas išsprendė
u1, antrasis – u2 ir t.t. uţdavinių. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso uţdavinių u
išsprendė olimpiadoje dalyvavę programuotojai.
Pasitikrinkite: kai n = 3, u1 = 7, u2 = 6, u3 = 6, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: 3
olimpiadoje dalyvavę programuotojai išsprendė 19 uţdavinių.
2. Antrokų pamokos. Antrokams pirmadienį būna p1 pamokų, antradienį – p2 ir t.t. Parenkite
programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso pamokų p būna antrokams per n savaitės dienų ir kiek
pamokų vidutiniškai pvid būna kiekvieną dieną.
Pasitikrinkite: kai n = 3, p1 = 7, p2 = 6, p3 = 6, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Per 3
savaitės dienas antrokams buvo 19 pamokų. Vidutiniškai per dieną būna 6.3 pamokos.
3. Darbštuolis. Pirmąjį darbo mėnesį ţmogus uţdirbo p1 litų, antrąjį – p2 ir t.t. Parašykite
programą, kuri apskaičiuotų, kelis mėnesius m ţmogus gavo atlyginimą didesnį uţ 650 litų.
Pasitikrinkite: kai n = 3, p1 = 700, p2 = 600, p3 = 600, tuomet kompiuterio ekrane turi būti
rodoma: Didesnį uţ 650 litų atlyginimą ţmogus gavo 1 mėnesį.
4. Mokinių ūgiai. Klasėje mokosi n mokinių. Jų ūgiai atitinkamai yra u1, u2, ..., un centimetrų.
Parašykite programą, kuri apskaičiuotų vidutinį klasės mokinių ūgį uvid.
Pasitikrinkite. Kai n = 5, o u1 = 179, u2 = 180, u3 = 178, u4 = 179, u5 = 175, turi būti spausdinama:
Vidutinis klasės mokinių ūgis uvid = 178.20 cm.
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5. Gydytojas. Gydytojas per dieną priima n pacientų. Pirmas pacientas gydytojo kabinete praleido
m1 minučių, antras – m2 ir t.t. Parenkite programą, skaičiuojančią, kiek minučių m gydytojas
vidutiniškai skiria vienam pacientui ir kelių pacientų k vizitai buvo ilgesni kaip 20 minučių.
Pasitikrinkite: kai n = 3 ir pirmas pacientas uţtruko 18 minučių, o antras ir trečias po 10 minučių,
tuomet v = 12.7, k = 0.
6. Skaitymas. Karolina labai mėgsta skaityti. Ji knygą perskaitė per n dienų. Pirmąją dieną Karolina
perskaitė p1, antrąją – p2, trečiąją – p3 ir t.t. puslapių. Parenkite programą, skaičiuojančią:
 kelių puslapių p knygą perskaitė Karolina;
 po kelis puslapius pvid perskaitydavo Karolina vidutiniškai per dieną;
 kiek buvo dienų d, kai Karolina perskaitydavo daugiau negu 30 puslapių.
Pasitikrinkite: kai n = 5, p1 = 20, p2 = 40, p3 = 30, p4 = 20, p5 = 40, tuomet p = 150, pvid = 30,
d = 2.
7. Autobusai. Iš Vilniaus į Panevėţį per dieną vyksta n autobusų. Pirmasis autobusas kelionėje
sugaišta v1 valandų ir m1 minučių ir perveţa k1 keleivių, antrasis – v2, m2 ir k2, trečiasis – v3, m3 ir
k3 ir t.t. Parenkite programą, skaičiuojančią:
 kiek keleivių kv perveţė n iš Vilniaus į Panevėţį vaţiuojančių autobusų;
 kiek laiko t kelionėje vidutiniškai sugaišta vienas autobusas. Vidutinį laiką pateikite
minutėmis. Rezultatą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus;
 keliuose autobusuose k vaţiavo maţiau negu 10 keleivių.
Pasitikrinkite: kai n = 3, v1 = 1, m1 = 50, k1 = 17, v2 = 2, m2 = 5, k2 = 25, v3 = 1, m3 = 55, k3 =
20, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: kv = 62, t = 117, k = 0.
8. Slidinėjimo varţybos. Slidinėjimo varţybų trasą sudaro n ratų. Vieno rato ilgis m metrų.
Sportininkas pirmą ratą įveikė per t1 sekundţių, antrą – per t2 sekundţių ir t.t. Parašykite programą,
skaičiuojančią kokiu vidutiniu greičiu v čiuoţė sportininkas ir kiek laiko t sugaišo įveikdamas trasą.
Pasitikrinkite: kai n = 4, m = 500, t1 = 45, t2 = 42, t3 = 39, t4 = 37, tuomet kompiuterio ekrane
turi būti rodoma: Sportininko vidutinis greitis v = 12 m/s, distancijoje sugaišo 163 sekundes.
9. Katinų dresuotojas. Pramuštgalvis penkiametis Andrius nusprendė tapti kačių dresuotoju.
Andrius mokosi dresuodamas savo katiną Ziną. Pirmąją dresavimo dieną Zinas ištvėrė t1 minučių,
antrąją – t2 ir t.t. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek minučių t buvo dresuojamas Zinas,
jei Andrius jį dresavo n dienų ir kiek vidutiniškai minučių v Zinas buvo dresuojamas per dieną.
Pasitikrinkite: kai n = 4, t1 = 15, t2 = 12, t3 = 13, t4 = 20, tuomet kompiuterio ekrane turi būti
rodoma:
Per 4 dienas Zinas buvo dresuojamas 60 minučių.
Vidutiniškai per dieną katinas buvo dresuojamas 15 minučių.
10. Biatlono varţybos. Biatlono varţybose yra n etapų, kuriuose reikia po k kartų pataikyti į
taikinį. Pirmą etapą varţybų dalyvis įveikė per t1 minučių ir pataikė k1 kartų, antrą – per t2 minučių
ir pataikė k2 kartų ir t.t. Uţ kiekvieną nepataikytą kartą sportininkui pridedama b baudos minučių.
Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, per kiek minučių t varţybų dalyvis įveikė trasą. Spręsdami
uţdavinį laikykite, kad pradiniai duomenys ir rezultatai yra sveikieji skaičiai.
Pasitikrinkite: kai n = 4, k = 5, b = 3, t1 = 5, k1 = 3, t2 = 3, k2 = 2, t3 = 3, k3 = 1, t4 = 5, k4 = 4,
tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Varţybų dalyvis trasą įveikė per 46 minutes.
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22.

Dar vieno tipo sumos skaičiavimo uždaviniai

Pavyzdys. Vasaros pradţioje prasideda braškių sezonas. Pirmąją dieną lysvėje prinoko b braškių.
Kiekvieną kitą dieną prinoksta d braškių daugiau, negu prieš tai buvusią. Parašykite programą,
skaičiuojančią, kiek prinokusių braškių k bus po n dienų.
Pasitikrinkite: kai b = 4, d = 5, n = 3, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Per 3 dienas
prinoko 27 braškės.
// Braškės
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int n, b, d, k, i;
cout << "Kiek braškių prinoko pirmąją dieną? "; cin >> b;
cout << "Keliomis braškėmis daugiau prinokdavo kiekvieną kitą dieną? ";
cin >> d;
cout << "Kelios dienos praėjo? "; cin >> n;
k = 0;
for (i = 1; i <= n; i++) {
k = k + b;
b = b + d;
}
cout << "Per " << d <<" dienas prinoko " << k << " braškės. " << endl;
return 0;
}

Uţdaviniai
1. Pirmąją prekybos dieną verslininkas pardavė k porcijų ledų. Prekyba sekėsi gerai ir kiekvieną
kitą dieną jis parduodavo m porcijų ledų daugiau negu prieš tai buvusią. Parašykite programą,
skaičiuojančią, kiek porcijų ledų vk pardavė verslininkas per n dienų.
Pasitikrinkite: kai n = 3, k = 170, m = 30, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Per 3
dienas verslininkas pardavė 600 porcijų ledų.

2. Pirmąją dieną Karolina perskaitė p puslapių, o kiekvieną kitą dieną perskaitydavo m puslapių
daugiau negu prieš tai buvusią. Parašykite programą, skaičiuojančią, kiek puslapių pv perskaitė
Karolina per n dienų.
Pasitikrinkite: kai n = 3, p = 17, m = 3, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Per 3 dienas
Karolina perskaitė 60 puslapių.

3. Pirmasis iš Vilniaus į Panevėţį vykstantis autobusas perveţa k keleivių, o kiekvienas kitas
vėliau vaţiuojantis m keleivių daugiau, negu prieš tai buvęs. Parašykite programą,
skaičiuojančią, kiek keleivių kv perveţė n iš Vilniaus į Panevėţį vaţiuojančių autobusų.
Pasitikrinkite: kai n = 3, k = 17, m = 3, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: 3 autobusai
perveţė

60 keleivių.

4. Mama gamina pietus iš n patiekalų. Pirmam patiekalui pagaminti mama sugaišta t1 minučių.
Kiekvieną kitą patiekalą mama gamina k minučių ilgiau, negu prieš tai buvusį: t.y. antrąjį – k
minučių ilgiau negu pirmąjį, trečiąjį – k minučių ilgiau negu antrąjį ir t.t. Parašykite programą,
skaičiuojančią, kiek iš viso laiko t reikės mamai pietums pagaminti.
Pasitikrinkite: kai n = 3 ir t1 = 20; k = 5, tuomet t = 75.
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23.

Ciklas FOR. Papildomi uždaviniai

1. Konkursas. Picerija „Kakadu“ surengė konkursą lankytojams, kurio metu galima laimėti
firminių ledų „Šokodu“ porciją. Visi lankytojai kartu su sąskaita gauna po vieną kortelę, ant kurios
parašytas sveikasis teigiamas skaičius iš intervalo [a;b] (a – intervalo pradţia, b – intervalo
pabaiga). Laimi tie lankytojai, kurių kortelėse įrašytas skaičius dalijasi iš 6. Parašykite programą,
kuri apskaičiuotų, kiek porcijų ledų reikia pagaminti.
Duomenys

Rezultatai

Įveskite intervalo pradţią: 5
Įveskite intervalo pabaigą: 24

Reikalingas porcijų skaičius: 4

Įveskite intervalo pradţią: 31
Įveskite intervalo pabaigą: 62

Reikalingas porcijų skaičius: 5

2. Kelias į mokyklą. Kiekvieną dieną Paulius, eidamas į mokyklą, skaičiuoja kiekvieną savo
ţingsnį ir ţaidţia tokį ţaidimą: kai ţingsnių skaičius baigiasi nuliu, Paulius suploja rankomis, o
kai penketu - spragteli pirštais. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek kartų Paulius suplos
rankomis ir kiek – spragtels pirštais, jei jam iki mokyklos yra lygiai n ţingsnių.
Duomenys

Rezultatai

Įveskite ţingsnių kiekį iki mokyklos: 15

Suplojimų bus: 1
Spragtelėjimų bus: 2

Įveskite ţingsnių kiekį iki mokyklos: 426

Suplojimų bus: 42
Spragtelėjimų bus: 43

3. Snaigės uţ lango. Per atostogas Simas turėjo daugiau laisvo laiko ir nutarė suskaičiuoti, kiek
sningant po jo namo langu nukrenta snaigių. Jis pastebėjo, kad kiekvieną kitą sekundę nukrenta
dvigubai daugiau snaigių, nei prieš tai buvusią. Parašykite programą, skaičiuojančią kiek snaigių s
bus nukritę per n sekundţių, kai per pirmąją sekundę nukrito k snaigių.
Duomenys

Rezultatai

Įveskite, kiek snaigių nukrito per pirmąją sekundę ir kelias sekundes snigo: 5 3

35

Įveskite, kiek snaigių nukrito per pirmąją sekundę ir kelias sekundes snigo: 2 4

30

4. Kauliukai. Tomas dalyvauja loterijoje. Jis meta n standartinių lošimo kauliukų (ant jų sienelių
skaičiai nuo 1 iki 6). Kiekvieno skaičiaus iškritimo tikimybė yra vienoda. Loterija laimima tada,
jei Tomo išridentų skaičių suma yra didesnė nei pusė visos galimos taškų sumos. Parašykite
programą, kuri nustatytų:
 koks maksimalus taškų kiekis;
 kiek iš viso taškų surinko Tomas;
 koks Tomo surinktų taškų vidurkis;
 ar berniukas laimėjo loterijoje.
Pradiniai duomenys – kauliukų kiekis n ir išridentas kiekvieno kauliuko skaičius.
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Duomenys

Rezultatai

Įveskite kauliukų kiekį: 4
1-o kauliuko taškų kiekis: 5
2-o kauliuko taškų kiekis: 3
3-o kauliuko taškų kiekis: 2
4-o kauliuko taškų kiekis: 1

Iš viso buvo galima surinkti taškų: 24
Tomas iš viso surinko: 11 taškų
Jo taškų vidurkis: 2.8
Loterija pralaimėta.

Įveskite kauliukų kiekį: 7
1-o kauliuko taškų kiekis: 6
2-o kauliuko taškų kiekis: 6
3-o kauliuko taškų kiekis: 2
4-o kauliuko taškų kiekis: 2
5-o kauliuko taškų kiekis: 5
6-o kauliuko taškų kiekis: 4
7-o kauliuko taškų kiekis: 5

Iš viso buvo galima surinkti taškų: 42
Tomas iš viso surinko: 30 taškų
Jo taškų vidurkis: 4.3
Loterija laimėta.

5. Pirkiniai. Mama paprašė Saulių nupirkti n pirkinių. Kiekvienas pirkinys turi savo kainą
(centais) ir svorį (gramais). Saulius gali panešti tik iki s kg. Parašykite programą, kuri
suskaičiuotų, kiek vidutiniškai kainuoja vienas pirkinys, ir ar Saulius galės parnešti visus pirkinius
iš parduotuvės.
Duomenys

Rezultatai

Kiek buvo pirkinių: 2
Įveskite 1 pirkinio kainą ir svorį: 105 2000
Įveskite 2 pirkinio kainą ir svorį: 1655 2550
Kiek kilogramų gali panešti Saulius? 5

Pirkinio vidutinė kaina: 8 Lt 80 ct.
Saulius galės parnešti pirkinius.

Kiek buvo pirkinių: 2
Įveskite 1 pirkinio kainą ir svorį: 105 3000
Įveskite 2 pirkinio kainą ir svorį: 2655 2550
Kiek kilogramų gali panešti Saulius? 5

Pirkinio vidutinė kaina: 13 Lt 80 ct.
Saulius negalės parnešti pirkinių.

6. Atvirukai. Linas nori nupirkti vienos rūšies atvirukus savo m draugams. Parduotuvėje yra n
rūšių atvirukų, kurių kiekvienos rūšies kiekiai yra k1, k2, k3,...,kn. Parašykite programą, kuri
apskaičiuotų, kelių rūšių atvirukų x iš parduotuvėje esančių n rūšių uţtektų visiems Lino
draugams.
Duomenys

Rezultatai

Keliems draugams Linas nori dovanoti
atvirukus? 7
Kiek rūšių atvirukų yra parduotuvėje? 3
Kiek yra 1 rūšies atvirukų? 6
Kiek yra 2 rūšies atvirukų? 10
Kiek yra 3 rūšies atvirukų? 9

2 rūšių atvirukų uţtektų visiems Lino draugams

Keliems draugams Linas nori dovanoti
atvirukus? 5
Kiek rūšių atvirukų yra parduotuvėje? 3
Kiek yra 1 rūšies atvirukų? 6
Kiek yra 2 rūšies atvirukų? 10
Kiek yra 3 rūšies atvirukų? 9

3 rūšių atvirukų uţtektų visiems Lino draugams
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24.

Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas. Įvairūs uždaviniai

1. Pasaulio krepšinio čempionatai. Pasaulio krepšinio čempionatai rengiami nuo 1950-ųjų metų ir
vyksta kas ketveri metai. Parenkite programą, kuri iš metų intervalo [m; n] išrinktų ir ekrane
parodytų tuos metus, kuriais vyko pasaulio krepšinio čempionatas ir nurodytų, kelintas čempionatas
tais metais vyko.
Duomenys
Įveskite metų intervalą: 1984 2007

Rezultatai
1986 10
1990 11
1994 12
1998 13
2002 14
2006 15

2. Savaitės dienos. Kartais ţmonėms būna sunku prisiminti, kokia šiandien yra savaitės diena, o ir
kalendorius ne visada būna po ranka. Parašykite programą, kuri išspausdintų vieno mėnesio savaitės
dienų sąrašą nuo a dienos iki b dienos, jei ţinoma, kad mėnuo prasidėjo m-tąją savaitės dieną.
Savaitės dienos numeruojamos taip: 1-pirmadienis, 2-antradienis … 7 - sekmadienis.
Duomenys

Rezultatai

Įveskite, kurią savaitės dieną prasidėjo mėnuo: 4
Įveskite dienų intervalą: 9 17

9-oji diena: 5
10-oji diena: 6
11-oji diena: 7
12-oji diena: 1
13-oji diena: 2
14-oji diena: 3
15-oji diena: 4
16-oji diena: 5
17-oji diena: 6

Įveskite, kurią savaitės dieną prasidėjo mėnuo: 7
Įveskite dienų intervalą: 26 31

26-oji diena: 4
27-oji diena: 5
28-oji diena: 6
29-oji diena: 7
30-oji diena: 1
31-oji diena: 2

3. Ţaidimas kauliukais. Du draugai ţaidţia ţaidimą su kauliukais: kiekvienas paeiliui ridena tris
kauliukus, iškritusi taškų suma pridedama prie ţaidėjų jau anksčiau surinktų taškų. Norėdami
paįvairinti ţaidimą, draugai sugalvojo, kad jei iškritusi suma dalinsis iš 6-ių, ji bus atimta iš bendros
ţaidėjo taškų sumos, o jei iš 3-jų – ţaidėjui pridedamas dvigubas taškų kiekis. Iš viso ţaidţiama n
partijų. Parašykite programą, kuri išspausdintų galutinį rezultatą ir praneštų, kuris iš draugų laimėjo.
Jei draugai surinko po vienodą taškų skaičių, tuomet fiksuojamos lygiosios.
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Duomenys:

Rezultatai:

Įveskite partijų skaičių: 2
Įveskite 1-osios partijos abiejų ţaidėjų taškus: 13 17
Įveskite 2-osios partijos abiejų ţaidėjų taškus: 6 3

Rezultatas: 7 : 23
Laimėjo antrasis ţaidėjas

Įveskite partijų skaičių: 5
Įveskite 1-osios partijos abiejų ţaidėjų taškus: 10 10
Įveskite 2-osios partijos abiejų ţaidėjų taškus: 12 6
Įveskite 3-osios partijos abiejų ţaidėjų taškus: 13 7
Įveskite 4-osios partijos abiejų ţaidėjų taškus: 5 14
Įveskite 5-osios partijos abiejų ţaidėjų taškus: 15 9

Rezultatas: 46 : 43
Laimėjo pirmasis ţaidėjas

4. Dviračių lenktynės. Draugai Tomas ir Matas nusprendė surengti dviračių lenktynes. Jie
nusprendė apvaţiuoti r ratų aplink parką. Vieno rato ilgis yra m metrų. Tomas pirmąjį ratą įveikė
per t1, antrąjį per t2 sekundţių ir t.t. Matas atitinkamai pirmąjį ratą įveikė per m1, antrąjį per m2
sekundţių ir t.t.
Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kokiu vidutiniu greičiu vaţiavo Tomas ir Matas (vidT,
vidM), per kiek laiko kiekvienas iš jų įveikė trasą ir kuris laimėjo varţybas.
Duomenys

Rezultatai

Kiek ratų turėjo apvaţiuoti lenktynininkai Tomas ir
Matas? 3
Koks vieno rato ilgis (metrais)? 10
Įveskite per kiek sekundţių Tomas įveikė 1 ratą: 5.4
Įveskite per kiek sekundţių Matas įveikė 1 ratą: 6.2
Įveskite per kiek sekundţių Tomas įveikė 2 ratą: 6
Įveskite per kiek sekundţių Matas įveikė 2 ratą: 5.6
Įveskite per kiek sekundţių Tomas įveikė 3 ratą: 5.6
Įveskite per kiek sekundţių Matas įveikė 3 ratą: 5.4

Tomo vidutinis greitis: 1.76 m/s
Tomas įveikė trasą per 17.0 s
Mato vidutinis greitis: 1.74 m/s
Matas įveikė trasą per 17.2 s
Tomas laimėjo varţybas!

Kiek ratų turėjo apvaţiuoti lenktynininkai Tomas ir
Matas? 5
Koks vieno rato ilgis (metrais)? 20
Įveskite per kiek sekundţių Tomas įveikė 1 ratą: 8.1
Įveskite per kiek sekundţių Matas įveikė 1 ratą: 8.2
Įveskite per kiek sekundţių Tomas įveikė 2 ratą: 7.8
Įveskite per kiek sekundţių Matas įveikė 2 ratą: 7.6
Įveskite per kiek sekundţių Tomas įveikė 3 ratą: 8.4
Įveskite per kiek sekundţių Matas įveikė 3 ratą: 8.5

Tomo vidutinis greitis: 4.12 m/s
Tomas įveikė trasą per 24.3 s
Mato vidutinis greitis: 4.12 m/s
Matas įveikė trasą per 24.3 s
Varţybos baigėsi lygiosiomis!

5. Gimtadienio loterija. Simas savo gimtadienio proga draugams sugalvojo loteriją. Prizas –
papildomas torto gabaliukas. Pakviesti draugai turėjo sugalvoti skaičių nuo 1 iki 1000. Tada iš
dėţutės traukiamas popierėlis, ant kurio uţrašyta, iš kelių skaitmenų sudarytas skaičius yra
laimingas. Suskaičiuokite, keli Simo draugai laimėjo loterijoje.
Bet Simas pamiršo, jog turi tik vieną tortą. Tortas padalintas į 20 gabaliukų. Ar uţteks torto
loterijoje laimėjusiems, jeigu visi draugai ir Simas jau suvalgė po gabaliuką? Jei torto neuţteks,
reikia apskaičiuoti, kelių gabalėlių pritrūks, o jei pakaks – keli gabalėliai liks.
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Duomenys

Rezultatai

Kelis draugus Simas pakvietė į gimtadienį? 5
Iš kelių skaitmenų sudarytas skaičius laimingas? 2
Įveskite 1 draugo sugalvotą skaičių: 59
Įveskite 2 draugo sugalvotą skaičių: 46
Įveskite 3 draugo sugalvotą skaičių: 208
Įveskite 4 draugo sugalvotą skaičių: 304
Įveskite 5 draugo sugalvotą skaičių: 3

Laimėtojų skaičius lygus 2
Torto pakaks. Liks 12 gabaliukų.

Kelis draugus Simas pakvietė į gimtadienį? 10
Iš kelių skaitmenų sudarytas skaičius laimingas? 2
Įveskite 1 draugo sugalvotą skaičių: 20
Įveskite 2 draugo sugalvotą skaičių: 40
Įveskite 3 draugo sugalvotą skaičių: 60
Įveskite 4 draugo sugalvotą skaičių: 80
Įveskite 5 draugo sugalvotą skaičių: 22
Įveskite 6 draugo sugalvotą skaičių: 44
Įveskite 7 draugo sugalvotą skaičių: 66
Įveskite 8 draugo sugalvotą skaičių: 88
Įveskite 9 draugo sugalvotą skaičių: 22
Įveskite 10 draugo sugalvotą skaičių: 44

Laimėtojų skaičius lygus 10
Torto nepakaks. Pritrūks 1 gabaliuko.

6. Dramblio dalybos. Afrikoje sulaukęs 65 metų mirė afrikinis savanos dramblys. Jis svėrė 7,5
tonos. Netrukus tai suuodė hiena. Pirmąją dieną ji suėdė arba pasislėpė mėsos tiek, kiek sveria pati.
Hienos vidutiniškai sveria nuo 50 iki 87 kg. Antrąją dieną hienų buvo jau 4, trečiąją 9 ir t.t. (1, 4, 9,
16, 25, 36, 49). Kelioms dienoms dramblio mėsos uţteks visoms atėjusioms hienoms? Kiek bus likę
dramblio likučių po savaitės, jeigu hienos jo nespės sudoroti per 7 dienas. Laikykite, kad visos
atėjusios hienos svėrė vienodai.
Duomenys

Rezultatai

Įveskite vidutinį hienos svorį: 53

Liko 80 kg dramblio mėsos.
Dienų skaičius: 7.

Įveskite vidutinį hienos svorį: 87

Dramblio mėsos neliko.
Dienų skaičius: 5.

7. Kuro sąnaudos. Šeima išsirengė į kelionę automobiliu. Mašinos kompiuteris kas vieną
nuvaţiuotą kilometrą matuoja likusį kuro kiekį bake ir išveda jį ekrane. Šeima nusprendė šiuos
skaičius fiksuoti, kad kelionės pabaigoje galėtų apskaičiuoti vidutines kuro sąnaudas 100-ui
kilometrų, kelionės kainą, vidutinę vieno kilometro kainą ir didţiausias sąnaudas vienam
kilometrui.
Parašykite programą, kuri atliktų nurodytus skaičiavimus, jei kelionės ilgis - visuomet sveikas
skaičius kilometrais.
Duomenys
Įveskite nuvaţiuotų kilometrų kiekį: 3
Įveskite pradinį kuro kiekį: 50
Įveskite kuro litro kainą: 0.96
Kiek liko kuro po 1-ojo kilometro? 49.96
Kiek liko kuro po 2-ojo kilometro? 49.87
Kiek liko kuro po 3-ojo kilometro? 49.80

Rezultatai
Kuro sąnaudos: 6.667 litrų/100 km
Kelionės kaina: 0.19 Eur
Kilometras vidutiniškai kainuoja: 0.06 Eur
Didţiausios sąnaudos kilometrui: 0.090 litrų
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25.

Nežinomo kartojimų skaičiaus ciklas WHILE

Labai daţnai veiksmai kartojami tol, kol tenkinama nurodyta sąlyga. Tokiais atvejais naudojamas
ciklo sakinys while. Jeigu reikia kartoti kelis sakinius, jie rašomi tarp riestinių skliaustų {}:
Kartojamas vienas veiksmas
while (Sąlyga)
Kartojamas sakinys, kai sąlyga tenkinama;

Kartojami keli veiksmai
while (Sąlyga){
Kartojami sakiniai, kai sąlyga tenkinama;
}

Pvz., turime programos fragmentą:
...
x = 10;
while (x <= 15)
x = x + 2;
…
Kelintą kartą kartojamas sakinys
x <= 15
x = x + 2;
1
10 <= 15
10 + 2 = 12
2
12 <= 15
12 + 2 = 14
3
14 <= 15
14 + 2 = 16
4
16 <= 15 – sąlyga netenkinama, sakinys nekartojamas
Sakinys pakartotas 3 kartus. x = 16.
Arba tokį:
...
x = 10; y = 5;
while (x <= 15){
x = x + 2;
y = y – 1;
}

Kelintą kartą kartojami sakiniai
x <= 15
x = x + 2;
y = y – 1;
1
10 <= 15
10 + 2 = 12
5 – 1 = 4
2
12 <= 15
12 + 2 = 14
4 – 1 = 3
3
14 <= 15
14 + 2 = 16
3 – 1 = 2
4
16 <= 15 – sąlyga netenkinama, sakiniai nekartojami
Sakinys pakartotas 3 kartus. x = 16, y = 2.

Jei ciklo antraštėje uţrašyta sąlyga visada tenkinama, tuomet ciklas atliekamas be galo daug kartų ir
vadinamas amţinuoju ciklu.
Jei ciklo antraštėje uţrašyta sąlyga netenkinama, tuomet veiksmai cikle neatliekami, atliekami
tolesni po ciklo sakiniu einantys veiksmai.
Programos pavyzdys: Martynas labai mėgsta saldainius. Mamos slėptuvėje berniukas rado m
saldainių. Pirmą dieną Martynas suvalgė 1 saldainį, antrą – 2, trečią – 3 ir t.t. Kiekvieną kitą dieną
jis suvalgydavo vienu saldainiu daugiau negu prieš tai buvusią dieną. Per kelias dienas d Martynas
suvalgys visus saldainius. Paskutinei dienai gali likti maţiau saldainių.
// Smaliţius
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int m, // Saldainių skaičius slėptuvėje
k, // Kiekvieną dieną suvalgomų saldainių skaičius
d; // Dienų, per kurias bus suvalgyti visi saldainiai, skaičius
cout << "Įveskite saldainių skaičių slėptuvėje: "; cin >> m;
d = 0; k = 0;
while (m > 0) {
k = k + 1;
m = m - k;
d = d + 1;
}
cout << "Martynas visus saldainius suvalgys per " << d << " dienas (-ų)." << endl;
return 0;
}
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Uţdaviniai
1. Sieninis laikrodis pirmąją dieną vėlavo s sekundţių, o kiekvieną kitą dieną – s1 sekundţių
daugiau, negu prieš tai buvusią. Parašykite programą, skaičiuojančią, po kelių dienų d
laikrodis vėluos 15 minučių. Visi duomenys yra sveikojo tipo.
Pasitikrinkite: kai s = 15, s1 = 25, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: 15 minučių
laikrodis vėluos po 9 dienų.

2. Pirkėjas išsirinktas prekes išdėstė kainų didėjimo tvarka. Pirmoji prekė kainuoja p litų.
Kiekviena kita prekė uţ prieš ją esančią brangesnė k litų. Parašykite programą, kuri
apskaičiuotų, kiek prekių n galės nusipirkti pirkėjas, jei turi s litų. Visi duomenys yra
sveikojo tipo.
Pasitikrinkite: kai p = 17, k = 3, s = 65, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Pirkėjas
galės nusipirkti 3 prekes.
3. Ţmogus į banką padėjo s litų indėlį su p procentų metinėmis palūkanomis. Parašykite
programą, koks bus indėlio dydis d po t metų, jei palūkanos skaičiuojamos nuo vis
didesnio indėlio ir pridedamos prie indėlio kiekvienų metų pabaigoje.
Pasitikrinkite: kai s = 1000, p = 5, t = 2, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Po 2 metų
indėlio dydis bus 1102.5 litų.
4. Parašykite programą, skaičiuojančią reiškinio y = 5x + 3 reiškinio reikšmes, kai pradinė x
reikšmė yra lygi m, x kinta ţingsniu n ir reikia apskaičiuoti k iš eilės einančių reiškinio
reikšmių.
Pasitikrinkite: kai m = 5, n = 3, k = 5, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma:
x
5
8
11
14
17

y
28
43
58
73
88

5. Pirmąjį patiekalą pietums mama gamina t1 minučių, antrąjį – k minučių ilgiau negu
pirmąjį, trečiąjį – k minučių ilgiau negu antrąjį ir t.t. Parašykite programą, skaičiuojančią,
kiek patiekalų n suspės pagaminti mama, kol vaikai sugrįš iš lauko, jei pietus virti pradėjo
dabar, o vaikai iš lauko grįţta po t minučių. Visi duomenys yra sveikojo tipo.
Pasitikrinkite: kai t1 = 17, k = 3, t = 65, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma: Mama
suspės pagaminti 3 patiekalus.
6. Pavasarį pradėjęs dirbti sode sodininkas pirmąją dieną išgenėjo m1, antrąją – m medţių
daugiau negu pirmąją, trečiąją – m medţių daugiau negu antrąją ir t.t. Parašykite
programą, skaičiuojančią, kiek dienų d dirbs sodininkas, kol išgenės n sode augančių
medţių. Paskutinei dienai gali likti maţiau medţių. Visi duomenys yra sveikojo tipo.
Pasitikrinkite: kai m1 = 3, m = 1, n = 16, tuomet kompiuterio ekrane turi būti rodoma:
Sodininkas dirbs 4 dienas.
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7. Tadas mėgsta skaityti knygas, tačiau jam labai sunku pradėti skaityti. Knygoje yra m
skyrių Pirmą dieną Tadas perskaitė 1 skyrių, antrą – 2, trečią – 3 ir t.t. Kiekvieną kitą
dieną jis perskaito vienu skyriumi daugiau, negu prieš tai buvusią dieną. Programa turi
apskaičiuoti, per kelias dienas d Tadas perskaitys visą knygą ir kelis skyrius s vidutiniškai
per dieną perskaito Tadas. Paskutinei dienai gali likti maţiau skyrių.
Duomenys

Rezultatai

Įveskite knygos skyrių skaičių: 8

Tadas visą knygą perskaitys per 4 dienas (-ų).
Tadas vidutiniškai per dieną perskaitė 2 skyrius (-ų).

Įveskite knygos skyrių skaičių: 17

Tadas visą knygą perskaitys per 6 dienas (-ų).
Tadas vidutiniškai per dieną perskaitė 2.83 skyrius (-ų).

8. Šeima išsirengė į kelionę automobiliu. Jie pripildė kuro baką, kurio talpa t litrų ir
nusprendė vaţiuoti tol, kol bake bus degalų. Lyginėmis kelionės dienomis automobilis
suvartos n litrų degalų, o nelyginėmis - 2n litrų. Parašykite programą, kuri surastų, kiek
dienų truks šeimos kelionė.
Duomenys

Rezultatai

Įveskite kuro bako talpą: 20
Įveskite kuro sąnaudas n: 5

Keliauti bus galima 3 dienų/(as)/(ą).

Įveskite kuro bako talpą: 112
Įveskite kuro sąnaudas n: 11

Keliauti bus galima 7 dienų/(as)/(ą).

9. Petriukas gavo n saldainių. Kiekvieną dieną jis nori suvalgyti skirtingą skaičių saldainių x.
Kelias dienas Petriukas galės mėgautis saldainiais ir kiek jam dar liks nesuvalgytų
saldainių tuo atveju, jei paskutinei dienai saldainių nebeuţtektų.
Pastaba: kiekvieną dieną suvalgomi saldainiai turi būti įvedinėjami atskirai, jie turi būti įvedinėjami
tol, kol Petriukas nebus suvalgęs visų saldainių.
Duomenys

Rezultatai

Petriukas gavo saldainių: 25
Per dieną suvalgė: 7
Per dieną suvalgė: 7
Per dieną suvalgė: 8
Per dieną suvalgė: 5

Petriukui saldainių uţteks 3 dienoms ir jam liks 3
saldainiai.

10. Siuntų perveţimo įmonėje dirbantis kurjeris gavo uţduotį parengti perveţimų statistiką:
 kiek įvykdė uţsakymų, kurių suma viršijo 100 Lt;
 uţ kokią vidutinę sumą per dieną išveţiojo prekių;
 kiek iš viso prekių išveţiojo.
Kurjeris neţino, kiek uţsakymų įvykdys per dieną, todėl baigęs darbą į programą įves nulį (0), tai
reikš, kad darbo diena baigta ir reikia pateikti rezultatus. Parenkite programą, kuri leistų neţinomą
skaičių kartų kurjeriui įvesti uţsakymo sumą (skaičiavimai baigiami įvedus nulį, nulis skaičiuojant
vidurkį ir kiekį nebus pridėtas) ir pateiktų skaičiavimų rezultatus.
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Duomenys

Rezultatai

Įveskite sumą:
110
80
50
0

1
80
3

11. Mokykloje rengiamas karnavalas. Prieš karnavalą visi mokiniai turėjo pasiruošti kaukes.
Kiekvieno mokinio kaukė buvo įvertinta tam tikru balu nuo 1 iki 10 (įvertinimai sveikieji
skaičiai). Karnavalo dieną. visi į karnavalą atvykę mokiniai, turėjo pranešti, kokius
įvertinimus gavo. Į karnavalą galėjo patekti tik tie mokiniai, kurių kaukės įvertintos ne
maţiau kaip 5 balais. Kiek mokinių atvyko į karnavalą yra neţinoma. Parašykite
programą, kuri suskaičiuotų keli mokiniai iš viso bandė patekti į karnavalą, ir keli iš jų
pateko.
Pastaba: Turėtų būti įvedinėjami kiekvieno mokinio kaukės įvertinimo balai. Duomenų įvedimas
baigiamas nuliu.
Duomenys

Rezultatai

Įveskite kiek balų gavo mokinys: 4
Įveskite kiek balų gavo mokinys: 2
Įveskite kiek balų gavo mokinys: 6
Įveskite kiek balų gavo mokinys: 8
Įveskite kiek balų gavo mokinys: 5

Į karnavalą ėjo 5 mokiniai, pateko 3.

12. Danutė dirba buhaltere, todėl jai kartais reikia atlikti aritmetinius skaičiavimus su dideliais
skaičių kiekiais. Ji skundţiasi, kad sunku ir nepatogu daug kartų spaudinėti skaičiuotuvo
klavišus, todėl ji paprašė Jūsų, kad parašytumėte programą, kurios pradţioje pakaktų
įvesti aritmetinio veiksmo simbolį, ir būtų galima įvedinėti skaičius, su kuriais bus
atliekama ta operacija, operacijos pabaiga uţfiksuojama įvedus nulį. Pavyzdţiui, Danutė
išsirenka sumos skaičiavimo operaciją, tada įvedinėja skaičius, juos reikia sumuoti tol, kol
įves nulį, tada baigti skaičiavimą ir pateikti rezultatą.
Reikia sukurti skaičiuotuvą tokiems veiksmams atlikti: suma - 1, atimtis - 2, daugyba - 3,
didţiausia reikšmė sraute - 4, maţiausia reikšmė sraute - 5. (Danutė įves veiksmą reiškiantį skaičių,
nepamirškite jos informuoti įjungus programą, koks skaičius kokį veiksmą reikš).
Duomenys

Rezultatai

Įveskite veiksmą: 4
15
20
70
-20
0

max: 70
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26.

Nežinomo kartojimų skaičiaus ciklas. Papildomi
uždaviniai

1. Programuotojas pirmą dieną išsprendė p uţdavinių, o kiekvieną kitą dieną išspręsdavo k
uţdavinių daugiau, negu prieš tai buvusią. Parašykite programą, skaičiuojančią, per kelias
dienas d programuotojas išspręs u uţdavinių. Paskutinei dienai gali likti maţiau uţdavinių.
Pasitikrinkite: kai p = 2, k = 1, u = 10, tuomet d = 4.
2. Pirmąją pavasario dieną lijo m minučių, o kiekvieną kitą dieną k minučių ilgiau, negu prieš
tai buvusią. Per minutę prilyja vidutiniškai mm milimetrų kritulių. Parašykite programą,
skaičiuojančią, po kelių dienų d bus prilyta s milimetrų kritulių.
Pasitikrinkite: kai m = 5, k = 3, mm = 2, s = 30, tuomet d = 3.
3. Krūvelėje yra n riešutų. Riešutus reikia perkelti į kitą krūvelę pagal tokį algoritmą: jei
krūvelėje riešutų skaičius nelyginis, tuomet į kitą krūvelę perkeliamas vienas riešutas, jei
lyginis – pusė visų krūvelėje esančių riešutų. Veiksmai kartojami tol, kol visi riešutai iš
vienos krūvelės perkeliami į kitą. Parašykite programą, skaičiuojančią kelių perkėlimų k
reikės, norint riešutus perkelti iš vienos krūvelės į kitą.
Pasitikrinkite: kai n = 7, k = 5.
4. Uţkietėjęs ţvejys Kazimieras pirmą kartą šį pavasarį išsiruošė į ţvejybą. Jis prigaudė ešerių.
Parašykite programą, kuri apskaičiuotų: 1) bendrą sugautų ţuvų masę m; 2) ţuvų, sunkesnių
kaip 100 gramų, kiekį k. Kiekvieno ešerio masė me (gramais) įvedama atskirai. Ţuvų masių
įvedimas baigiamas įvedus nulį.
Pasitikrinkite: kai me = 150, me = 75, me = 80, me = 0, tuomet m = 305, k = 1.
5. Meteorologijos stotis registruoja, kelias minutes md per dieną buvo giedra. Kiekvienos
dienos duomenys įvedami atskirai, įvedimas baigiamas įvedus nulį. Parašykite programą,
skaičiuojančią: 1) kelias dienas d buvo registruojama, kiek laiko per dieną buvo giedra; 2)
kiek minučių m iš viso buvo giedra per d dienų; 3) kelias minutes vidutiniškai mvid buvo
giedra per dieną.
Pasitikrinkite: kai md = 150, md = 75, md = 80, md = 0, tuomet d = 3, m = 305, mvid = 102.
6. Austėja uţsakinėja knygas internetiniame knygyne. Uţsakymams gali skirti s eurų. Ji
pasirenka norimą knygą, deda ją į krepšelį, ţiūri, kiek liko pinigų, tuomet ieško kitos knygos
ir taip daro tol, kol pinigų uţtenka norimai knygai įsigyti. Parenkite programą,
skaičiuojančią: 1) kelias knygas k įsigis Austėja; 2) kokią pinigų sumą ks kainuos Austėjos
įsigytos knygos; 3) kiek pinigų p liks Austėjai, jei knygos kainuos ne lygiai tiek, kiek ji turi
pinigų.
Pasitikrinkite: kai s = 25, ir knygos kainuoja: kk = 15, kk =12, tuomet k = 1, ks = 15, p = 10.
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7. Audrius iš Lego kaladėlių konstruoja vienos kaladėlės storio apverstus laiptukus. Pirmajame
aukšte yra 2 kaladėlės, antrajame – 4, trečiajame 6 ir t.t. Parašykite programą, kelių
kaladėlių k aukščio laiptukus sukonstruos Audrius, jei jis turi n kaladėlių.
Pasitikrinkite: kai n = 21, k = 4.

8. Pirmokai ţaidţia ţaidimą: jie vienas po kito sako skaičius x iš sveikųjų skaičių intervalo [1;
100], o ţaidimo vedėjas skaičiuoja skaičių, kurie baigiasi skaitmeniu, ne didesniu uţ 5,
sumą. Kai vaikai sugalvoja, kad ţaisti nebeįdomu, pasako „nulis“ ir ţaidimas baigiamas.
Parašykite programą, skaičiuojančią: 1) kelis skaičius k pasakė pirmokai; 2) kokią sumą s
suskaičiavo ţaidimo vedėjas.
Pasitikrinkite: kai x = 12, x = 10, x = 19, x = 14, x = 29, x = 0, tuomet k = 5, s = 36.
9. Du draugai ridena domino kauliuką. Jie sutarė, kad ţaidimą laimės tas, kuris pirmas sukaups
t taškų sumą. Parašykite programą, nustatančią, kuris draugas laimės ţaidimą, arba bus
fiksuojamos lygiosios. Kiekvieno draugo išridenti skaičiai s1 ir s2 nuo 1 iki 6 įvedami
atskirai. Skaičiai baigiami ridenti, kai bent vienas iš draugų pasiekia t taškų sumą.
Pasitikrinkite: kai t = 15, ir draugai išridena tokius skaičius: 5 ir 4, 3 ir 5, 6 ir 5, 2 ir 3,
tuomet ţaidimą laimi 2 draugas.

27.

Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais

(uţdaviniai adaptuoti iš V. Dagienės ir G. Grigo uţdavinyno „Programavimo uţdavinynas“, 1992, Kaunas, Šviesa)

238. Skaičiai, vienodai skaitomi iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, vadinami palindromais.
Parenkite programą, surandančią visus intervalo [m; n] palindromus.
Pasitikrinkite: kai m = 110, n = 150, tuomet palindromai bus 111, 121, 131, 141. Jų duotame
intervale yra 4.
240. Parenkite programą, kuri rastų pirmąją dešimtį natūraliųjų skaičių, kurių kvadratai yra
palindromai.
Pasitikrinkite: 1, 4, 9, 121, 484, 676, 10201, 12321, 14641, 40804.
235. Parenkite programą, kuri duotą skaičių x išreikštų dviejų skaičių suma. Antrasis sumos dėmuo
turi būti gaunamas pirmąjį dėmenį uţrašius atbulai. Reikia spausdinti visus galimus atvejus. Visi
skaičiai yra natūralieji ir nė vienas dėmuo nesibaigia nuliu.
Pasitikrinkite: kai x = 121, tuomet 121 = 47 + 74; 121 = 29 + 92.
234. 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.
Pasitikrinkite: kai m = 210, n = 218, tuomet toks skaičius bus 216.
239. Turime natūralųjį skaičių x, kurį sudaro daugiau negu 2 skaitmenys. Prie šio skaičiaus reikia
pridėti tą patį skaičių, uţrašytą atbulai. Tas pats atliekama su gautąja suma. Pakartojus veiksmus k

67

kartų, būtinai gaunamas palindromas. Parenkite programą, skaičiuojančią, kiek kartų k reikės atlikti
veiksmus.
Pasitikrinkite: kai x = 139 skaičiuojame taip: 139 + 931 = 1070; 1070 + 701 = 1771. Šiuo atveju k
= 2.
245. Jei sudėtume visus kurio nors skaičiaus x skaitmenis, po to – visus gautos sumos skaitmenis ir
tai kartotume daug kartų, pagaliau gautume vienaţenklį skaičių s, vadinamą duoto skaičiaus
skaitmenine šaknimi. Parenkite programą, skaičiuojančią skaičiaus x skaitmeninę šaknį s.
Pasitikrinkite: kai x = 751, s = 4.
246. Apskaičiavus natūraliojo skaičiaus x reikšminių skaitmenų sandaugą, po to – jos reikšminių
skaitmenų sandaugą ir t.t., gaunamas vienaţenklis skaičius – sandaugų skaitmuo s. Parenkite
programą, skaičiuojančią skaičiaus x sandaugų skaitmenį s.
Pasitikrinkite: kai x = 751, s = 5.
249. Pradinis duomuo – skaičius n, reiškiantis natūraliųjų skaičių sekos paskutinįjį narį. Parenkite
programą visos sekos nuo 1 iki n skaitmenų s skaičiui rasti.
Pasitikrinkite: kai n = 10, tai visai sekai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prireiks s = 11.
250. Pradinis duomuo – skaitmenų skaičius s, kurio prireikė natūraliųjų skaičių sekai,
prasidedančiai vienetu, uţrašyti. Parenkite programą, randančią paskutinį sekos narį p.
Pasitikrinkite: kai s = 13, tai p = 11.
251. Maţiausias laiptinės buto numeris yra a, o didţiausias – z. Butų numeriai rašomi po vieną
skaitmenį ant atskiros plokštelės. Parenkite programą, skaičiuojančią, kiek plokštelių k reikės visų
laiptinės butų numeriams.
Pasitikrinkite: kai a = 96, z = 103, tai k = 20.
257. 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.
Pasitikrinkite: kai m = 40, n = 90, tai tokie skaičiai bus 55, 66.
258. Skaičius, sudarytas iš n skaitmenų (n didesnis uţ vienetą) vadinamas Amstrongo skaičiumi, jei
jo skaitmenų, pakeltuoju n-tuoju laipsniu, suma lygi tam skaičiui. Pvz.: 153 = 13 + 53 + 33 ir yra
Amstrongo skaičius. Parenkite programą, randančią visus intervalo [m; n] Amstrongo skaičius.
Pasitikrinkite: kai m = 100, n = 200, tai toks skaičius bus 153.
259. Skaičius, lygus savo kvadrato paskutiniesiems skaitmenims, vadinamas automorfiniu
skaičiumi. Pvz.: 52 = 25, 252 = 625. Parenkite programą, surandančią intervalo [m; n]
automorfinius skaičius.
Pasitikrinkite: kai m = 10, n = 50, tai toks skaičius bus 25.
269. Natūralusis skaičius x laikomas laimingu, kai jį sudaro lyginis skaitmenų skaičius 2k ir kurio
pirmųjų k skaitmenų suma yra lygi paskutiniųjų k skaitmenų sumai. Parenkite programą,
surandančią visus intervalo [m; n] laimingus skaičius. Pradinių duomenų rinkinį parinkite savo
nuoţiūra.
279. Dauginant daugiaţenklius skaičius, dauginamasis padauginamas iš kiekvieno daugiklio
skaitmens, po to gautos sandaugos sudedamos. Pvz.:
6 5 4 8
x
3 6 5
3 2 7 4 0
+ 3 9 2 8 8
1 9 6 4 4
2 3 9 0 0 2 0
Parenkite programą, kuri skaičiuotų daugiaţenklių skaičių sandaugą kaip pateikta pavyzdyje. Turi
būti spausdinami pradiniai duomenys, tarpinės sandaugos ir galutinis rezultatas.
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