
Algo 

1. Cia adalah seorang pribadi yang teratur, maka dari itu cia ingin mengurutkan buku mata 

pelajarannya sesuai abjad, tetapi karena cia orangnya simple, dia ingin mengetahui mana 

buku yang harus diletakan dari atas ke bawah, kamu sebagai temannya ingin membantu cia 

untuk mencari tahu urutan buku tersebut. 

Input :  

Baris pertama input berisi sebuah angka bulat N, jumlah buku yang harus diurutkan. 

N baris berikutnya berisi sebuah string S, nama dari buku 

Output :  

Cetak N baris , yaitu nama dari buku cia sesuai dengan urutan abjad . 

 

Sample input output : 

5 

algoritma 

pdm 

matdis 

aljabar 

cb 

 

output :  

algoritma 

aljabar 

cb 

matdis 

pdm 

 

  



2. Chaca mempunyai tugas dari dosen algonya,yaitu : 

1 : A 

2 : AB 

3 : ABACABA 

 

Chaca tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya sehingga dia meminta bantuan 

kamu untuk mengerjakannya. 

 

Input : 

Baris pertama adalah TC , dimana berupa jumlah testcase. 

Baris selanjutnya berupa angka N . 

 

Note : diharuskan menggunakan rekursif. 

 

 

  



3. Mutia mempunyai tugas untuk mengurutkan sebuah data: 

Input : 

Baris pertama berisi bilangan bulat N yang menunjukkan banyak baris data yang ada. Setiap 

baris data terdiri dari nama dan nomor. Dengan format nama#nomor 

 

Output : 

Keluarkan data yang sudah diurutkan(urutkan dengan nomor yang paling besar, jika 

angkanya sama, urutkan berdasarkan nama secara menaik). Dengan format nama – nomor 

 

 

  



4. Brigita mempunyai tugas untuk mencari sebuah data: 

Input : 

Baris pertama berisi bilangan bulat N yang menunjukkan banyak baris data yang ada. Setiap 

baris data terdiri dari nama dan nomor. Dengan format nama#nomor  

Baris berikutnya berisi sebuah bilangan bulat X yang merupakan nomor yang ingin 

ditemukkan. 

 

Output : 

Jika brigita menemukan nomor X maka keluarkan nama, jika tidak ditemukan maka 

keluarkan ‘Tidak Ditemmukan’ tanpa tanda petik. 

 

Note : Dapat dipastikan tidak ada nama yang memiliki nomor yang sama. 

 

 

 

  



5. Nurul ingin merapikan kursi-kursi yang ditinggal berantakan oleh teman-temannya setelah 

kelas. Diketahui di kelas tersebut terdapat N buah kursi dan konfigurasi kursi-kursi itu selalu 

terdapat 3 kelompok (kiri, tengah, dan kanan). Pada kelompok kiri, tiap barisnya berisi a 

kursi, pada kelompok tengah tiap barisnya berisi b kursi, dan kelompok kanan c kursi. Karena 

diujung ruangan terdapat tembok yang menonjol, jumlah baris untuk kiri, tengah, dan kanan 

tidak bisa sama. Misalkan baris kiri terdapat x baris, maka baris tengah terdapat x + 1 baris 

dan x + 2 baris di sebelah kanan.  

Input :  

Input dibaca melalui file “testdata.txt” .Input terdiri dari 4 angka bulat N, a, b, c yang 

merupakan jumlah kursi dalam kelas, jumlah kursi pada satu baris kiri, baris tengah, dan 

kanan secara berurutan. 

Output : 

Output yang dikeluarkan merupakan banyaknya baris pada kelompok kiri sehingga susunan 

kursi menjadi rapi seperti kondisi ideal kursi-kursi tersebut. Keluarkan -1 apabila tidak ada 

konfigurasi yang memenuhi. 

 

Constraints :  

0 > N <= 10000 

0 > a,b,c <=50 

 

 


