
Soal 1 

Buatlah program untuk menghitung banyaknya huruf dari setiap kalimat yang dimasukkan 
seperti contoh dibawah ini: 

 

Soal 2 

Buatlah program untuk membuat konversi bilangan dari decimal ke biner 

 

Soal 3 

Nama soal : PRIMA1 

Suatu program digunakan untuk mengetahui apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima 
atau bukan. Bilangan yang diperiksa adalah n, dengan n >= 2. 

Data masukan: 

n 

Output: 

Bilangan Prima atau Bukan Bilangan Prima 

Contoh1: 

Data masukan: 

37 

Output: 

Bilangan Prima 

Contoh2: 

Data masukan: 

22 

Output: 

Bukan Bilangan Prima 

Contoh3: 

Data masukan: 

71 

Output: 

Bilangan Prima 

 



Soal 4 

Nama soal : PRIMA2 

Buatlah program untuk menampilkan deret bilangan prima sampai dengan bilangan tersebut. 
Tampilan yang dikehendaki adalah pengurutan secara descending. 

Data masukan: 

Bilangan yang merupakan batas pemeriksaan bilangan prima 

Output: 

Bilangan prima yang diurutkan secara descending 

Contoh1: 

Data masukan: 

10 

Output: 

7 5 3 2 

Contoh2: 

Data masukan: 

60 

Output: 

59 53 47 43 41 37 31 29 23 19 17 13 11 7 5 3 2 

Soal 5 

A. SUDUT 

TOKI BIRO UGM 

Nama Program  : Sudut.PAS 

Batas Run-time  : 1 detik/ test-case 

Batas Memori   : 32 MB 

Nama Berkas Masukan : Standard input(keyboard) 

Nama Berkas Keluaran : Standard output(layar) 

Pak Blangkom memiliki sebuah titik diberi nama titik O. Titik ini merupakan ujung dari semua 
garis yang dimiliki oleh Pak Blangkon. 

Suatu hari, Pak Bagong ingin menentukan banyaknya sudut kecil yang terbentuk dari garis-garis 
tersebut. Banyaknya garis adalah Ni (1<=Ni<=1000000000). Dipastikan bahwa masing-masing 
garis tersebut tidak saling berhimpit dan memiliki sudut kecil. 

PETUNJUK MASUKAN 

Input dimulai dengan sebuah bilangan bulat T (T<=100) yang menyatakan banyaknya kasus. 
Setiap kasus terdiri dari sebaris yang berisi sebuah bilangan bulat Ni(1 < = Ni <= 1000000000) 
yang menyatakan banyaknya garis yang salah satu ujungnya berada di titik O. 

PETUNJUK KELUARAN 

Untuk setiap kasus, outputkan dalam sebaris sebuah bilangan yang merupakan jumlah sudut 
kecil yang dapat di bentuk oleh garis-garis tersebut. 

 



CONTOH MASUKAN 

2 

3 

CONTOH KELUARAN 

1 

3 

Soal 6 

B. DIAMOND 

TOKI BIRO UGM 

 

Nama Program  : Diam.PAS 

Batas Run-time  : 1 detik/ test-case 

Batas Memori   : 16 MB 

Nama Berkas Masukan : Standard input (keyboard) 

Nama Berkas Keluaran : Standard output (layar) 

Pak Blangkon suka bermain poker dengan Pak Bagong. Hampir setiap hari mereka bermain 
ditengah kesibukan mereka menggembala wedhus-wedhusnya. 

Pada hari ini. Pak Blangkon selalu menang dengan Pak Bagong. Ia selalu mengakhiri permainan 
dengan kartu merah diamond (jawa : wajik), sehingga pada saat itu, ia sangat menyukai 
gambar diamond. Ia mencoba untuk membuat program yang dapat menghasilkan gambar 
diamond dengan sedikit polesan yaitu diamond yang terbentuk berlubang pada bagian tengah-
tengahnya. Ia akan membuat diamond dengan skala N. (1<N<=50) 

PETUNJUK MASUKAN 

Input dengan sebuah bilangan bulat N(1<N<=50) yang menyatakan skala gambar diamond 
tersebut. 

 

PETUNJUK KELUARAN 

Output gambar diamond sesuai dengan aturan gambar di bawah ini. 

 

CONTOH MASUKAN 1 

3 

 

CONTOH KELUARAN 1 

    *     

   * * *    

  * * * * *   

 * *    * *  

* * *    * * * 

 * *    * *  

  * * * * *   

   * * *    

    *     



 

Soal 7 

 Tempat Tidur Bebek  
(Nama File : TIDUR.PAS) 

 
 

Pak Dengklek punya N (1 <= N <= 2500) bebek yang tidur di sebuah kandang besar dengan K 
kamar yang dinomori 0 sampai dengan K-1. Bebek ke-i dinomori secara unik dengan nomor Si 

(1 <= Si <= 1000000). Setiap bebek tahu di mana untuk tidur karena dia tidur di kamar nomor 
Si mod K. Tentu saja, para bebek tidak mau membagi tempatnya untuk tidur. 
 
Diberikan sebuah himpunan bebek dan nomornya, tentukan nilai minimum K sedemikian 
sehingga tidak ada 2 bebek yang tidur di kamar yang sama. 
 
 
FORMAT MASUKAN (TIDUR.IN) 
 
Baris 1  : Sebuah bilangan bulat untuk N 
Baris 2..N+1 : Sebuah bilangan bulat yang menyatakan nomor bebek 
 

CONTOH MASUKAN 
 

5 

4 

6 

9 

10 

13 

 

FORMAT KELUARAN (TIDUR.OUT) 

 

Sebuah baris dengan nilai minimum K pada baris tersebut.  

 

CONTOH KELUARAN 
 

8 

 


