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1. Pohyb vozidel na vjezdu a výjezdu jednosměrného tunelu bude sledovat softwarový bezpečnostní systém. 

Jeho součástí má být funkce, na jejímž vstupu je integer signál o hodnotách 
1 a –1 pro vjezd, resp. výjezd vozidla otvorem pro vjezd, 2 a –2 pro výjezd, 
resp. vjezd vozidla otvorem pro výjezd a 0 pro restart systému. Výstupní 
hodnotou funkce má být odpověď RED (tedy barva semaforu u otvoru pro 
vjezd) při vjezdu vozidla výjezdem a výjezdu vozidla vjezdem, AMBER při 
počtu vozidel v tunelu větším než údaj MaxKapacita a GREEN při počtu 
vozidel v tunelu ne větším než MaxKapacita. Pokud však poslední odpovědí 
bylo RED, funkce vrátí RED, s výjimkou restartu, kdy vždy vrátí GREEN. Napište takovou funkci. 

 
2. Zjistěte, jak se bude chovat přiložený ovladač ponorky. Povede ponorku do hloubky hmax? Vynoří ji na 

hladinu a ukončí plavbu? 
 

var 
  s : integer = -1; 
  hmax : integer = -10; 
  h : integer = 0; 
 
procedure X(var h : integer); 
begin 
  if h-s < hmax then s:=-s; 
  h:=h-s; 
  if h=0 then s:=0; 
end; 
 
begin 
  repeat X(h); writeln(h) until h=0; 
end. 
 

3. Pohyb letadel na trojrozměrném nebi bude sledovat softwarový bezpečnostní systém. Jeho součástí má 
být funkce, na jejímž vstupu je počet letadel, pole jejich pozic a rychlostí, nejmenší povolená vzdálenost 
a časový interval: 

 
  type rv = array [1..6] of real;    // tři složky vektorů pozic a rychlosti 
  function Katapult(const n:integer; const letadla:array of rv; const dmin,dt:real) : integer; 

 
Úkolem funkce bude hledat letadla, která se ze svých poloh při svých rychlostech (a nulovém zrychlení) za 
čas dt přesunou do vzájemné vzdálenosti menší než dmin, a vrátit index jednoho z nich; pokud letadla 
zůstanou v bezpečných vzdálenostech, funkce vrátí záporné číslo. Napište takovou funkci. 

 
4. Komise dopravních expertů připravila pro ministra dopravy hodnotící archy v podobě formulářů, na nichž 

každý komisař přidělil každému z hodnocených návrhů jistý počet bodů. 
 

  type 
    tBody = 0..PocetBodu; 
    tHodnoceni = record 
      Komisar : integer; 
      BodovaniNavrhu : array [1..PocetNavrhu] of tBody; 
    end; 
    tFormulare = array [1..PocetKomisaru] of tHodnoceni; 
 
Pan ministr si pracuje na zdrojovém kódu funkce 
 
  function NejlepsiNavrh(const Hodnoceni : tFormulare) : integer;   

 
která na každém archu nalezne návrh s nejvyšším počtem bodů (při shodě počtu bodů všechny takové 
návrhy) a následně vybere takový, který byl takto vyhodnocen na nejvíce arších (při shodě počtu výskytů 
první takový návrh). Vypracujte vlastní verzi takové funkce. 
 


