
1. Architektas suprojektavo salę, kurioje bus n eilių. Pirmoje eilėje stovės k kėdžių, o kiekvienoje kitoje eilėje 

– 2 kėdėmis daugiau negu prieš tai buvusioje. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso kėdžių 

(s) reikia užsakyti, kad architekto sumanymas būtų įgyvendintas. 

Pasitikrinkite. Kai n = 3, o k = 8, turi būti spausdinama s = 30 kėdžių. 

2. 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. 

 

3. Biatlono varžybose yra n etapų, kuriuose reikia po k kartų pataikyti į taikinį. Pirmą etapą varžybų dalyvis 

įveikė per t1 minučių ir pataikė k1 kartų, antrą – per t2 minučių ir pataikė k2 kartų ir t.t. Už kiekvieną 

nepataikytą kartą sportininkui pridedama b baudos minučių. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, per 

kiek minučių t varžybų dalyvis įveikė trasą. Spręsdami uždavinį 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: Varžybų dalyvis trasą įveikė per 46 minutes. 

4. Vasaros pradžioje 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. 

5. Organizacija paskelbė aukcioną, kuriame bus parduodama viena prekė, o gauti pinigai skiriami labdarai. 

Pradinė prekės kaina yra kp litų. Kiekvienas aukciono dalyvis siūlo didinti prekės kainą: pirmas dalyvis 

pasiūlė padidinti prekės kainą d1 litų, antrasis – pirmojo dalyvio pasiūlytą prekės kainą padidinti d2 litų, 

trečiasis – antrojo dalyvio pasiūlytą kainą padidinti d3 litų ir t.t. Parašykite programą, kuri skaičiuoja 

galutinę prekės kainą kg, kai aukcione dalyvavo n dalyvių. 

Pasitikrinkite: kai kp = 100, n = 4,  d1 = 5,  d2  = 7, d3 = 5, d4 = 5, tuomet kompiuterio ekrane turi būti 

rodoma: Galutinė prekės kaina bus 122 litai. 

Šachmatų išradėjas iš valdovo paprašė tokio atlygio: ant pirmo šachmatų lentos langelio padėti vieną grūdą, ant 

antrojo – du, ant trečiojo – keturis ir t.t., vis dvigubinant, kol pasibaigs langeliai. Valdovas tik nusijuokė ir 

paliepė atseikėti grūdų. Kiek grūdų gaus šachmatų išradėjas. Šachmatų lentoje yra 64 langeliai. Parašykite 

programą šiam uždaviniui spręsti. Rezultato reikšmei atmintyje laikyti panaudokite double duomenų tipą. 

Pasitikrinkite: Ekrane turi būti spausdinama: 

Šachmatų išradėjas gaus 18446744073709551616 grūdų.   

 

 


