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Загальна iнформацiя
Загальне

• Вам дано 5 годин на рiшення 5 задач, кожна з яких оцiнюється в 100 балiв.

• Ви можете зробити до 60 вiдправлень. Немає значення, як саме ви використаєте цi вiдправлен-
ня по задачах. Ви можете вiдправити будь-яку кiлькiсть рiшень на кожну задачу, але сумарна
кiлькiсть вiдправлень по всiм задачам не має перевищувати 60.

• Обмеження на час та пам’ять знаходяться у системi тестування.

• Обмеження на час для Java та Python можуть бути бiльшими.

• Журi не гарантує, що iснують розв’язки на повний бал на таких мовах, як Pascal, Python та
Java.

• Пiд час олiмпiади суворо забороняється використовувати iнтернет, за виключенням сайту, на
якому ви працюєте. Не можна використовувати будь-якi переноснi носiї iнформацiї.

• Результати олiмпiади будуть доступнi на сайтi https://oi.in.ua/ пiсля змагання.

• Просимо залишити ваш вiдгук про олiмпiаду пiсля завершення тура за посиланням
http://bit.ly/uoi-obl-feedback

Оцiнювання
Є два види оцiнювання:

• «Потестове оцiнювання». Кожний тест оцiнюється незалежно вiд iнших. Проходження тесту
приносить певну кiлькiсть балiв. Приклади оцiнюються в 0 балiв.

• «Блочне оцiнювання». Усi тести подiленi на блоки, якi описанi в умовi задачi. Бали нара-
ховуються лише при проходженнi всiх тестiв блоку. Якщо обмеження блока i не меншi за
обмеження блока j, то для нарахування балiв за блок i, також потрiбно, щоб пройшли всi
тести блока j. В умовi про це не буде сказано. Також є «нульовий блок», який складається
з прикладiв, вiн оцiнюється в 0 балiв. В умовi про це згадувати не будуть. Звернiть увагу,
що такi задачi можуть мiстити змiнну g — номер блока. Якщо вона вам непотрiбна, то вам
непотрiбно її використовувати.

Питання
Ви можете ставити питання виключно через систему тестування протягом усього часу олiмпiади.
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Задача A. Козак Вус i екзамен
Назва вхiдного файлу: exam.in
Назва вихiдного файлу: exam.out

Козак Вус нещодавно проходив великий екзамен (завдань бiльше, нiж на ЗНО!). Вiн вже знає,
що за всi завдання, окрiм останнього, вiн отримає в сумi n балiв. Усе, що Вус запам’ятав про останнє
завдання— це те, що вiн написав як вiдповiдь на нього додатне число a (якщо Козак залишив бланк
порожнiм, то a = 0). Пiсля закiнчення екзамену вiн дiзнався про те, що правильною вiдповiддю на
завдання було число b.

Згiдно з правилами, оцiнка Вуса визначається наступним чином:

• Якщо a i b збiгаються (тобто Козак Вус вiдповiв правильно), то до балiв, що вiн отримав за
попереднi завдання, додається c балiв.

• Якщо a 6= 0 i a 6= b (тобто Козак не залишив вiдповiдь порожньою, але вiдповiв неправильно),
вiд балiв, що вiн отримав за попереднi завдання, вiднiмається c

4 (гарантується, що c цiлиться
нацiло на 4).

• Якщо a = 0 (тобто Козак Вус залишив бланк порожнiм), то за екзамен вiн отримає рiвно
стiльки, скiльки отримав за попереднi завдання.

Зауважимо, що оцiнка за екзамен не може бути менше 0. Тобто, якщо виходить, що у Козака
мала б вийти вiд’ємна оцiнка, то вiн отримає 0 балiв.

Ваше завдання просте: скажiть Козаку, скiльки вiн отримає за екзамен.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить чотири цiлi числа n, a, b, c (0 6 n, a 6 1 000, 1 6 b, c 6 1 000, c дiлиться

нацiло на 4) — кiлькiсть балiв, яку Вус отримав за усi завдання, окрiм останнього, вiдповiдь, яку
написав Вус на останню задачу, правильна вiдповiдь на останню задачу та коефiцiєнт c вiдповiдно.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число — кiлькiсть балiв, яку отримає Козак Вус за екзамен.

Приклади
exam.in exam.out

12 3 3 16 28

4 9 8 100 0

Примiтка
У першому прикладi за всi завдання, окрiм останнього, Вус отримав 12 балiв. Вус вiдповiв на

останнє завдання числом 3, правильна вiдповiдь на нього теж дорiвнює 3. Оскiльки Вус правильно
вiдповiв на завдання, то до його оцiнки додається число c. Тож його оцiнка за екзамен 12+16 = 28.

У другому прикладi за всi завдання, окрiм останнього, Вус отримав 4 бали. Вус вiдповiв на
останнє завдання числом 9, але правильна вiдповiдь на нього дорiвнює 8. Оскiльки Вус неправильно
вiдповiв на завдання, то вiд його оцiнки вiднiмається число c

4 = 100
4 = 25. Тож його оцiнка за екзамен

мала б дорiвнювати 4 − 25 = −21. Але оскiльки оцiнка не може бути вiд’ємною, Вус за екзамен
отримує 0.
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Задача B. Козак Вус i гармата
Назва вхiдного файлу: mortar.in
Назва вихiдного файлу: mortar.out

Пiсля того, як Козак Вус склав екзамен, вiн вирiшив поїхати у печеру. Для того, щоб було
веселiше, той вирiшив використовувати гармати як транспортний засiб.

Шлях по печерi має довжину n метрiв i вiн є подiленим на n дiлянок, довжиною 1 метр кожна.
Дiлянки пронумерованi вiд 1 до n у порядку їх слiдування вiд початку шляху до його кiнця. Над
кожною дiлянкою на певнiй висотi висить сталактит1. Зокрема над першою дiлянкою на висотi a1,
над другою на висотi a2, . . . , над n-ою дiлянкою на висотi an. На умовнiй n+1 дiлянцi (тобто пiсля
шляху) стоїть стiна, яка займає увесь простiр з землi до стелi (тобто усю вертикальну лiнiю).

На кожнiй з дiлянок, окрiм останньої, вiн поставив по гарматi на висотi 0. Кожна з них напрям-
лена вгору пiд кутом 45 градусiв. Далi Козак Вус сiдає у першу гармату i стрiляє. Вiн летить пiд
кутом 45 градусiв вперед допоки не врiжеться в сталактит. Потiм вiн падає вертикально вниз. Звер-
нiть увагу, що навiть якщо Козак доторкається до кута сталактита (друга дiлянка на малюнку),
то вiн пролiтає далi, тобто не падає. Нехай вiн упав на i-тому вiдрiзку. Якщо i— останнiй вiдрiзок
(тобто, i = n), то на цьому його розваги закiнчуються. Iнакше, вiн стрибає у гармату на i-тому
вiдрiзку i знову стрiляє собою. Цей процес повторюється до тих пiр, поки Козак не потрапить на
n-ий вiдрiзок.

Iлюстрацiя до першого прикладу (червоним позначено полiт пiсля пострiлу, синiм— падiння пiсля удару об
сталактит)

Скiльки разiв доведеться вистрiлити собою Козаку Вусу?

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число n (1 6 n 6 2 · 105) — довжина шляху.
Другий рядок мiстить n цiлих чисел a1, a2, . . . , an (2 6 ai 6 109) — висоти, на яких знаходяться

сталактити на вiдрiзках.

Формат вихiдних даних
Виведiть єдине число — кiлькiсть пострiлiв, яку доведеться виконати Козаку Вусу.

Приклади
mortar.in mortar.out

5
3 2 5 3 2

3

8
2 3 4 5 6 7 8 9

1

1Сталактит — мiнеральне утворення цилiндричної або конусоподiбної форми, яке звисає зi стель печер або iнших
порожнин, чи рукотворних споруд на кшталт мостiв (з Вiкiпедiї).

Сторiнка 3 з 8



III етап Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики 2019-2020 - I тур

Задача C. Козак Вус i календар
Назва вхiдного файлу: calendar.in
Назва вихiдного файлу: calendar.out

Козак Вус потрапив у дивовижний свiт. Як вiн з’ясував, цей свiт iснуватиме рiвно n календарних
рокiв. Причому кожен рiк складається з n мiсяцiв, а мiсяць пiд номером i триває рiвно ai дiб.

Козак одразу зрозумiв, що в цьому свiтi використовують один iз наступних шести форматiв ка-
лендарних дат: Д.М.Р, Д.Р.М, М.Д.Р, М.Р.Д, Р.М.Д та Р.Д.М (замiсть букви Р пишуть номер року,
замiсть М—номер мiсяця, а замiсть Д—день мiсяця). Вуса зацiкавила кiлькiсть впорядкованих трiй-
ок (1 6 x, y, z 6 n) таких, що для будь-якого формату, календарна дата x.y.z є коректною (ця дата
описує реально iснуючу добу).

Наприклад, при n = 3, a1 = 2, a2 = 3 i a3 = 1, дата 2.3.1 не є коректною для формату Д.М.Р
(дата описує другий день третього мiсяця, хоча третiй мiсяць триває одну добу). У свою чергу, дата
1.1.1 є коректною для всiх форматiв.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число n (1 6 n 6 5 · 103) — кiлькiсть мiсяцiв у календарному

роцi, яка одночасно є i кiлькiстю календарних рокiв.
Другий рядок мiстить n цiлих чисел a1, a2, ..., an (1 6 ai 6 n) — кiлькiсть дiб в i-му мiсяцi.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число — кiлькiсть трiйок.

Приклади
calendar.in calendar.out

3
2 1 2

4

5
4 3 4 2 1

30

Примiтка
Пояснення до першого прикладу:
Розглянемо всi трiйки:
(1, 1, 1)—пiдходить пiд всi формати.
(1, 1, 2)—пiдходить пiд всi формати.
(1, 2, 1)—пiдходить пiд всi формати.
(1, 2, 2)—не пiдходить пiд формати Р.Д.М та Р.М.Д.
(2, 1, 1)—пiдходить пiд всi формати.
(2, 1, 2)—не пiдходить пiд формати Д.Р.М та М.Р.Д.
(2, 2, 1)—не пiдходить пiд формати М.Д.Р та Д.М.Р.
(2, 2, 2)—не пiдходить пiд формати Д.Р.М, М.Д.Р, М.Р.Д, Р.Д.М, Р.М.Д та Д.М.Р.
Трiйки (1, 1, 3), (1, 2, 3), (1, 3, 1), (1, 3, 2), (1, 3, 3), (2, 1, 3), (2, 2, 3), (2, 3, 1), (2, 3, 2), (2, 3, 3), (3, 1, 1),

(3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 2, 1), (3, 2, 2), (3, 2, 3), (3, 3, 1), (3, 3, 2) та (3, 3, 3) не пiдходять, бо кiлькiсть днiв в
кожному мiсяцi менша за 3 (серед форматiв Д.Р.М, Р.Д.М та Р.М.Д буде хоча б один, пiд який трiйка
не буде пiдходити).
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Задача D. Козак Вус i домноження
Назва вхiдного файлу: multiply.in
Назва вихiдного файлу: multiply.out

Козак Вус дослiджував дуже цiкаву операцiю: домноження числа на будь-який дiльник. Напри-
клад, число 6 вiн може домножити на 1, 2, 3 або 6 i отримати 6, 12, 18 або 36 вiдповiдно.

Далi вiн навчився робити таку операцiю з масивом чисел a, який складається з n чисел. Для
цього вiн просто кожне число масиву ai множить на будь-який дiльник ai. Винайдену операцiю вiн
назвав «домноження масиву».

Одразу пiсля цього Вус вирiшив називати пару чисел (l, r) «гарною», якщо виконуються наступнi
умови:

• 1 6 l 6 r 6 n.

• Можна виконати не бiльше k «домножень масиву» таким чином, щоб усi числа al, al+1, ..., ar
стали однаковими.

Ваша ж задача — для заданого масиву знайти кiлькiсть «гарних» пар чисел. Нещодавно Козак
з’ясував, що всi простi дiльники чисел з масиву меншi за 30. Нагадаємо, що простим називається
натуральне число, яке має рiвно два рiзних натуральних дiльники.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить три цiлi числа n, k та g (1 6 n 6 2 · 105, 0 6 k 6 100, 0 6 g 6 12) —

кiлькiсть елементiв в масивi, максимальна кiлькiсть операцiй «домноження масиву» та номер блоку,
до якого належить тест вiдповiдно.

Другий рядок мiстить n цiлих чисел a1, a2, ..., an (1 6 ai 6 106) — елементи масиву a. Гарантуєть-
ся, що немає такого числа, яке дiлиться на просте число бiльше за 30.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число — кiлькiсть «гарних» пар.

Приклади
multiply.in multiply.out

5 1 0
6 18 12 24 54

9

10 1 0
5 15 225 135 1 4 8 8 1024 64

16

Примiтка
Пояснення до першого прикладу:
Розглянемо всi «гарнi» пари:
Пари (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) та (5, 5) «гарнi» навiть без «домножень масиву».

• (1, 2): a1 домножуємо на 3, а a2 на 1.

• (1, 3): a1 домножуємо на 6, a2 на 2, а a3 на 3.

• (2, 3): a2 домножуємо на 2, а a3 на 3.

• (3, 4): a3 домножуємо на 4, а a4 на 2.
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Оцiнювання

1. (6 балiв) n 6 103, k = 0.

2. (6 балiв) n 6 2 · 105, k = 0.

3. (8 балiв) n 6 102, k = 100.

4. (6 балiв) n 6 103, k = 100.

5. (6 балiв) n 6 2 · 105, k = 100.

6. (8 балiв) n 6 103, усi ai = 2mi , де mi — невiд’ємне цiле число.

7. (7 балiв) n 6 2 · 105, усi ai = 2mi , де mi — невiд’ємне цiле число.

8. (5 балiв) n 6 103, усi ai = 2mi · 3li , де mi та li — невiд’ємнi цiлi числа.

9. (10 балiв) n 6 2 · 105, усi ai = 2mi · 3li , де mi та li — невiд’ємнi цiлi числа.

10. (10 балiв) n 6 102.

11. (11 балiв) n 6 103.

12. (17 балiв) n 6 2 · 105.
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Задача E. Козак Вус i країна
Назва вхiдного файлу: tree.in
Назва вихiдного файлу: tree.out

Козак Вус нещодавно потрапив до дуже цiкавої країни. У країнi n мiст, причому мiсто пiд
номером 1— столиця країни. Мiж цими мiстами є рiвно n−1 дорога, дорога пiд номером i сполучає
мiста vi та ui. Також вiдомо, що з кожного мiста можна дiстатися будь-якого iншого, рухаючись
лише цими дорогами.

Кожне мiсто є центром деякого регiону. Регiоном називають множину всiх вершин v таких,
що будь-який шлях мiж столицею та v проходить через центр регiону (одне мiсто може належати
декiльком регiонам).

У мiстi пiд номером i проживають рiвно ai громадян, причому всi ai рiзнi. Вус дiзнався, що
уряд країни має право виконувати операцiю «переселення»— вибрати пару мiст x i y та переселити
всiх жителiв мiста x в мiсто y, а всiх жителiв мiста y— в мiсто x. Наш Козак може не бiльше k
разiв попросити уряд виконати «переселення». Пару мiст при «переселеннi» також вибирає Вус.

Кожного дня Козак вибирає собi деяке число, яке стає його улюбленим. Якщо x— улюблене
число Вуса, то вiн вважає регiон «гарним», якщо можна здiйснити не бiльше k «переселень» таким
чином, щоб медiана кiлькостей населення мiст регiону була рiвна x. Тобто, якщо виписати кiлькостi
населення мiст регiону у порядку зростання, то значення елементу, що знаходиться посерединi
(медiана) отриманої послiдовностi, повинно бути рiвне x. Якщо кiлькiсть мiст регiону парна, то
з двох елементiв посерединi, рiвним x повинно бути значення елементу, що стоїть правiше (тобто
бiльше). Наприклад, медiаною множини {1, 10, 2, 8, 4} є число 4, а медiаною множини {1, 2, 10, 8} є
8.

Козак буде перебувати в цiй країнi ще рiвно m днiв. Кожного ранку вiн буде повiдомлювати своє
улюблене число, а ви повиннi будете сказати йому кiлькiсть «гарних» регiонiв.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить три цiлi числа n, k та g (1 6 n 6 105, 0 6 k 6 n, 0 6 g 6 11) —

кiлькiсть мiст в країнi, максимальну кiлькiсть «переселень» та номер блоку, до якого належить
тест вiдповiдно.

Другий рядок мiстить n цiлих чисел a1, a2, . . . , an (1 6 ai 6 109), де ai —кiлькiсть населення в
мiстi i. Гарантується, що всi числа рiзнi.

Кожен з наступних n − 1 рядкiв мiстить по два цiлi числа vi та ui (1 6 vi, ui 6 n) — номери
будинкiв мiж якими є дорога.

Наступний рядок мiстить одне цiле число m (1 6 m 6 105) — кiлькiсть днiв, якi Козак прожива-
тиме у цiкавiй країнi.

Кожен з наступних m рядкiв мiстить по одному цiлому числу xi (1 6 xi 6 109) — улюблене число
Вуса в день i.

Формат вихiдних даних
Виведiть m цiлих чисел — кiлькостi «гарних» регiонiв у кожен з m днiв.

Приклад
tree.in tree.out

5 1 0
1 3 4 2 5
1 2
1 3
3 4
3 5
5
1 2 3 4 5

3 4 5 4 3

Сторiнка 7 з 8



III етап Всеукраїнської олiмпiади з iнформатики 2019-2020 - I тур

Оцiнювання

1. (5 балiв) n,m 6 103, k = 0.

2. (12 балiв) n,m 6 105, k = 0.

3. (5 балiв) n,m 6 103, мiж мiстами i та i+ 1 є дорога (1 6 i 6 n− 1).

4. (9 балiв) n,m 6 105, мiж мiстами i та i+ 1 є дорога (1 6 i 6 n− 1).

5. (5 балiв) n,m 6 103, k = n.

6. (11 балiв) n,m 6 105, k = n.

7. (8 балiв) n,m 6 102.

8. (9 балiв) n,m 6 103.

9. (11 балiв) n 6 105, m 6 500.

10. (25 балiв) n,m 6 105.

Сторiнка 8 з 8


