Задатак: Непливачи
Деда Раде жели да упише свпјих четвпрп унука непливача у шкплу пливаоа. Инструктпр му је
рекап да је пстап самп један слпбпдан термин, за кпји мпгу да се пријаве самп деца виша пд
110 сантиметара. Деда Раде не жели да раздваја унуке, па ће их уписати у шкплу пливаоа самп
акп сви испуоавају услпв. Написати прпграм кпји пдређује да ли деда Раде већ сада мпже да
упише свих четвпрп унука у шкплу пливаоа.
Улаз: Са стандарднпг улаза се унпсе четири цела ппзитивна брпја не већа пд 180, сваки у
ппсебнпм реду – висине деда Радетпвих унука.
Излаз: На стандардни излаз исписати реч SVI акп је свакп пд четвпрп деце више пд 110cm ,а реч
NIKO акп бар једнп дете није више пд 110cm.
Пример1
Улаз
131
111
128
117
Излаз SVI

Uvek preko ulaza i
izlaza razmišljamo
kako da rešimo
program

Пример2
Улаз
131
110
128
117
Излаз NIKO
Решење: Накпн учитаваоа пптребнп је самп прпверити да ли су сва 4 учитана брпја већа пд
110. Најједнпставнији начин је упптреба слпженпг лпгичкпг услпва.
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
d = int(input())
if a > 110 and b > 110 and c > 110 and d > 110:
print(''SVI'')
else:
print(''NIKO'')
Задатак: Кусур:
Андрија и Бпјан су у кафићу пппили пп један (исти) спк. Андрија је дап a, Бпјан b динара,а
дпбили су кусур пд k динара. Какп треба да ппделе кусур да би једнакп платили?
Улаз: Са стандарднпг улаза се учитавају три цела ппзитивна брпја, a, b и k редпм, сваки у
ппсебнпм реду. Сва три брпја су маоа или једнака 1000 и таква да ппстпји целпбрпјнп решеое.

Излаз: На стандардни излаз исписати два брпја, сваки у ппсебнпм реду. Први брпј је деп кусура
кпји треба да дпбије Андрија,а други брпј је Бпјанпв деп кусура.
Пример1
Улаз
80
100
Opet razmišljamo preko ulaza i izlaza: Prvi
20
dao 80, a drugi 100. Znači ukupno dali 180, a
Излаз
dobili kusur 20. Znači 2 soka koštaju ukupno
0
80+100-20=160 (tj. a+b-k), a jedan sok = (a +
20
b - k) // 2 Prvi treba da dobije kada se od
onog što je dao oduzme koliko košta jedan
Пример2
sok a-(a+b-k)//2 Isto za drugog.
Улаз
I UVEK TAKO: gledamo preko ulaza i izlaza i
500
kako mi razmišljamo, tako pišemo naredbe u
150
programu.
430
Излаз
390
40
Решење: Два спка су кпштала a+b−k,а један спк s = (a+b−k) //2 динара. Према тпме, Андрија
треба да дпбије a−s, а Бпјан b−s динара.
a = int(input())
b = int(input())
k = int(input())
sok = (a + b - k) // 2
print(a - sok)
print(b - sok)

