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1) Написати на језику Java следећи пакет класа: 

• Поље се ствара са задатом колоном (једнословна ознака у опсeгу од A до H) и редом (цео број у 

опсегу од 1 до 8). Могуће је одредити да ли се поље налази у истом реду као друго задато поље. 

Могуће је одредити да ли се поље налази у истој колони као друго задато поље. Могуће је одредити 

да ли се поље налази на истом дијагоналном правцу као друго задато поље. Могуће је израчунати 

растојање од другог задатог поља (растојање се рачуна као збир растојања по врстама и колонома). 

Текстуални опис поља је облика kolonavrsta. 

• Фигура се ствара са задатим пољем на којем се налази и бојом (BELA, CRNA). Могуће је проверити 

да ли фигура може да се помери на друго задато поље, да се дохвати једнословна ознака фигуре. 

Покушај померања фигуре на недозвољено поље прекида програм. Ознака беле фигуре 

представљена је малим словом, док је ознака црне фигуре представљена великим словом. Могуће је 

саставити текстуални опис фигуре у облику oznakapolje. 

• Топ је фигура која се може кретати само вертикално (по колони) или хоризонтално (по реду). Ознака 

за топа је T. Скакач је фигура која се може кретати тако да се у једном потезу помери за тачно две 

колоне и један ред или једну колону и два реда, произвољним редоследима. Ознака за скакача је S. 

• Краљ је фигура која се може кретати само једно поље вертикално (по колони), хоризонтално (по 

реду) или дијагонално. Ознака за краља је К. Краља није могуће померити на поље које је нападнуто 

од стране било које фигуре друге боје. Фигура напада поље уколико се може померити на њега. 

Дама је фигура која се може кретати произвољан број поља вертикално (по колони), хоризонтално 

(по реду) или дијагонално. Ознака за даму је D. 

• Шаховска табла садржи матрицу (8 x 8) поља. Ствара се празна након чега се фигуре додају 

појединачно. Могуће је померити задату фигуру са текућег на друго задато поље, при чему је 

повратна вредност индикатор да ли је „поједена“ нека фигура. Може се дохватити фигура која се 

налaзи на задатом пољу. Текстуални опис табле се састоји од 8 редова, при чему сваки ред садржи 

8 карактера који представљају једнословне ознаке фигура или знак _ у случају да на задатом пољу 

нема фигуре. 

Написати главну функцију која направи једну шаховску таблу, дода неколико различитих фигура на 

таблу, испише таблу на стандрадни излаз, а затим одигра неколико потеза, при чему се после сваког 

потеза испише да ли је поједена нека фигура.

 

НАПОМЕНЕ:  

а) Израда решења задатка траје 120 минута. 

б) На располагању je приступ Web адреси: https://docs.oracle.com/en/java/javase/16/docs/api/.  
 

https://docs.oracle.com/en/java/javase/16/docs/api/index.html

