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Олімпіада з інформатики у місті Києві 

у 2013–2014 навчальному році 

Передмова 

Стаття містить умови завдань ІІ (районного) і завдань ІІІ (міського) етапу 

олімпіади з основ інформатики й обчислювальної техніки у місті Києві у 2013–

2014 навчальному році та авторські розв’язання цих завдань. Публікацію 

адресовано учням класів з поглибленим вивченням математики, учасникам 

олімпіад з інформатики, студентам математичних спеціальностей, учителям і 

викладачам вищих навчальних закладів. 

Цього навчального року орієнтовні завдання ІІ етапу (упорядник — 

Данило Мисак) не містили завдань відбірково-тренувальних зборів і були 

краще узгоджені з рівнем підготовки переважної кількості учасників олімпіади. 

Розглянемо їх детально. 

1. Умови завдань ІІ етапу 

Максимальна оцінка за кожну з чотирьох задач — 100 балів. Для всіх 

задач обмеження на час — 1 секунда / тест; обмеження на пам’ять — 256 МБ. 

 

1. Письмо 

Назва програми: writing.pas / writing.cpp 

На уроці письма й каліграфії Петрик один або кілька разів поспіль виписав у 

зошиті одне й те саме натуральне число. В результаті утворилося шести-
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цифрове число . Допоможіть учительці з’ясувати, яке найменше число міг 

виписувати Петрик. 

 

Вхідні дані 

У вхідному файлі вказане шестицифрове натуральне число . 

 

Вихідні дані 

У вихідний файл виведіть найменше натуральне число, яке міг 

виписувати Петрик. 

 

Приклади 

Вхідний файл 

writing.in 

Вихідний файл 

writing.out 

333333 3 

525252 52 

171171 171 

240982 240982 

 

2. Література 

Назва програми: reading.pas / reading.cpp 

Щоб уникнути чергової двійки з літератури, Петрик має виконати 

домашнє завдання: вибрати з хрестоматії два різних твори загальним обсягом  

сторінок і прочитати їх. Знаючи обсяг кожного з  творів, що є в хрестоматії, 

допоможіть хлопцю з’ясувати, скільки він має варіантів вибору. 

 

Вхідні дані 

У першому рядку вхідного файлу вказано натуральні числа  та , не 

менші за . У другому рядку записано  натуральних чисел — обсяги (кількості 

сторінок) відповідних творів із хрестоматії. Усі числа у вхідному файлі 

(включно з числами  та ) не перевищують . 
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Вихідні дані 

У вихідний файл виведіть єдине число — кількість способів вибрати з 

хрестоматії пару творів загальним обсягом рівно  сторінок. Відомо, що ця 

кількість не перевищує . 

 

Приклади 

Вхідний файл 

reading.in 

Вихідний файл 

reading.out 

4 5 

2 2 3 2 1 

4 

10 3 

6 2 10 

0 

 

Пояснення до прикладів 

У першому прикладі Петрик може вибрати один із чотирьох варіантів: 

прочитати перший і другий твори з хрестоматії; або перший і четвертий; або 

другий і четвертий; або третій і п’ятий. 

У другому прикладі жодні два твори не дають у сумі рівно  сторінок. 

 

3. Фізкультура 

Назва програми: pe.pas / pe.cpp 

На уроці фізкультури учні вишукувалися в шеренгу в деякому зручному 

для них порядку. Конче потрібно, однак, щоб усі стояли за зростом — у 

порядку від найвищого учня до найнижчого. Для цього вчитель може один або 

кілька разів зробити таке: назвати ім’я деякого учня і попросити його перейти в 

кінець шеренги. За яку найменшу кількість подібних дій учителю вдасться 

впорядкувати шеренгу бажаним чином? 

Зріст кожного з  учнів відомий. Якщо кілька з них однакового зросту, то 

між собою такі учні в кінцевому розташуванні можуть стояти в довільному 

порядку (на вибір учителя). За бажання вчитель може переставляти одного й 

того самого учня кілька разів. 
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Вхідні дані 

У першому рядку вхідного файлу вказано натуральне число , не менше 

за  і не більше за . У другому рядку записано  натуральних чисел, що 

не перевищують , — зріст кожного з  учнів у порядку, в якому вони 

стоять у шерензі на початку уроку. 

 

Вихідні дані 

У вихідний файл виведіть єдине число — найменшу кількість переставлянь, які 

доведеться зробити вчителю, щоб упорядкувати шеренгу за незбільшенням 

зросту учнів. 

 

Приклади 

Вхідний файл pe.in Вихідний файл 

pe.out 
7 

126 145 141 134 130 

141 134 

3 

3 

173 172 169 

0 

 

Пояснення до прикладів 

У першому прикладі вчитель може діяти так: спочатку переставити в 

кінець шеренги першого з двох учнів зросту , далі переставити учня зросту 

, а потім — . Швидше ніж за три дії впорядкувати шеренгу вчителю не 

вдасться. 

У другому прикладі учні відразу стоять у потрібному порядку. 

Переставляти нікого не потрібно. 

 

4. Математика 

Назва програми: math.pas / math.cpp 

 



5 

 

Щоб заробити чергові дванадцять балів з математики, Петрик має 

розв’язати багато однотипних задач на переливання. Типова задача з 

Петрикового підручника виглядає так. 

Є три порожні посудини місткістю ,  та  літрів. За одну операцію 

можна виконати якусь із трьох дій: 

o Повністю заповнити одну з посудин водою з джерела. До операції 

посудина може бути або порожньою, або вже частково наповненою. 

Кількість води у джерелі необмежена. 

o Вилити з однієї з посудин усю воду, що в ній міститься. До операції 

посудина не обов’язково має бути повністю заповненою. 

o Перелити з однієї посудини в іншу рівно стільки води, щоб або посудина, 

куди переливають воду, повністю заповнилася, або — якщо води для 

цього недостатньо — посудина, звідки переливають воду, спорожніла. 

Операції кожного з трьох типів можна виконувати як завгодно багато разів. 

Треба з’ясувати, за яку найменшу кількість операцій і чи можливо взагалі 

«відміряти»  літрів, тобто зробити так, щоб принаймні в одній посудині 

опинилося рівно  літрів води. 

 

Вхідні дані 

У першому рядку вхідного файлу записано три натуральних числа ,  та 

, а у другому рядку — натуральне число . Усі чотири числа не перевищують 

. 

 

Вихідні дані 

У вихідний файл виведіть єдине число — найменшу кількість операцій, 

які потрібно провести з посудинами, щоб в одній з них опинилося рівно  літрів 

води. Якщо цього досягти неможливо, виведіть число . 

Приклади 

Вхідний файл 

math.in 

Вихідний файл 

math.out 
4 6 9 4 
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7 

3 10 3 

1 

5 

5 4 7 

9 

0 

 

 

Пояснення до прикладів 

У першому прикладі відміряти  літрів можна щонайменше за  кроки. 

Наприклад, таким чином: 

1) Налити воду в -літрову посудину. 

2) Перелити з неї усі  літри води в -літрову посудину. 

3) Налити воду в -літрову посудину. 

4) Перелити з неї  літри в -літрову посудину (та заповниться). У -

літровій посудині залишиться рівно  літрів води. 

У другому прикладі відміряти  літр можна щонайменше за  операцій. 

Приміром, так: 

1) Налити воду в -літрову посудину. 

2) Перелити з неї  літри в першу посудину. 

3) Перелити з неї ж іще  літри в третю посудину. У -літровій посудині 

залишиться  літри води. 

4) Вилити воду з першої -літрової посудини. 

5) Перелити  літри води з -літрової посудини в порожню -літрову. У 

-літровій залишиться  літр. 

У третьому прикладі кількість літрів, яку потрібно відміряти, перевищує 

місткість кожної з трьох посудин. Тож відміряти відповідну кількість води, 

очевидно, не вдасться. 

2. Ідеї розв’язання завдань ІІ етапу 

1. Письмо 

З умови задачі випливає, що шукане число може бути лише одноциф-

ровим, двоцифровим, трицифровим або шестицифровим. 
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Прямий спосіб розв’язання задачі передбачає розбиття зчитаного числа  

на цифри (або посимвольне його зчитування) і порівняння між собою пар цифр: 

o якщо всі цифри числа  однакові, то відповідь одноцифрова і 

дорівнює першій цифрі числа ; 

o інакше якщо третя і п’ята цифри числа  дорівнюють першій, а четверта і 

шоста — другій, то відповідь двоцифрова і дорівнює числу, яке 

утворюють перші дві цифри числа ; 

o інакше якщо четверта цифра числа  дорівнює першій, п’ята — другій, а 

шоста — третій, то відповідь трицифрова і дорівнює числу, яке 

утворюють перші три цифри числа ; 

o інакше відповідь шестицифрова і дорівнює самому числу . 

Математичний спосіб розв’язання задачі (з використанням подільності) 

ґрунтується на спостереженні, що шестицифрове число  дорівнює добутку 

числа-відповіді та одного з таких чотирьох чисел:   (якщо відповідь 

одноцифрова),   (якщо відповідь двоцифрова),  (якщо відповідь 

трицифрова) або просто  (якщо відповідь шестицифрова). Таким чином, 

відповіддю є частка числа  та першого з чисел  ,  , , , на 

яке  ділиться без остачі. 

 

2. Література 

Безпосередній перебір принесе лише частковий бал, бо для великих  

програма не встигне за відведений час (секунду) перебрати всі можливі пари 

чисел. Замість цього можна скористатися іншим підходом. Для кожного числа 

від  до   слід підрахувати, скільки творів мають даний обсяг: завести 

масив , у комірці  якого буде зберігатися кількість творів обсягу  

( ), і після зчитування кожного наступного числа збільшувати 

відповідну комірку масиву на . Далі через  ми позначаємо найбільше ціле 

число, що не перевищує . Для всіх значень  у межах від  до  включно 

добуток  дорівнюватиме кількості пар творів, один із яких 
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має обсяг , а інший — обсяг  сторінок; при цьому . Сума всіх 

 таких добутків буде кількістю варіантів вибрати пару творів сумарним 

обсягом  сторінок за умови, що обсяги цих двох творів різні. Залишається 

врахувати пари творів однакового обсягу: якщо  непарне, таких пар немає, а 

інакше їх рівно . 

 

3. Фізкультура 

Передусім зауважимо, що переставляти одного й того самого учня кілька 

разів учителю не знадобиться: із послідовності дій можна вилучити всі 

переставляння даного учня, крім останнього, не збільшивши загальної кількості 

дій і не змінивши кінцевого результату. Стане в пригоді й таке спостереження: 

всі учні, яких учитель не переставляв у кінець шеренги, в підсумку будуть 

стояти на її початку, причому в тому ж відносному порядку, в якому вони 

стояли до переставлянь. Отже, це найвищі з усіх учні, що стоять у порядку 

незбільшення зросту. І навпаки: якщо в початковій шерензі ми зафіксуємо і не 

будемо рухати кількох найвищих учнів, що стоять у порядку незбільшення 

зросту, а інших переставлятимемо в кінець шеренги в порядку від найвищого 

до найнижчого, то в підсумку впорядкуємо учнів потрібним чином. Найменшій 

кількості переставлянь відповідає при цьому найдовша послідовність найвищих 

учнів, що стоять у порядку незбільшення зросту: якщо таких учнів , то шукана 

кількість дій дорівнює . Залишається знайти найдовшу таку послідовність, 

тобто число . 

Розв’язання сортуванням. Послідовність чисел, подану у вхідному 

файлі, можна занести відразу у два масиви, причому після зчитування один з 

них слід відсортувати за незростанням. Рухаючись зліва направо у 

невідсортованому масиві, треба додавати до лічильника (змінної ) одиницю 

кожного разу, коли натрапляємо на чергове число з відсортованого масиву. 

Відзначимо, що просте сортування за квадратичний час дасть лише 

частковий бал, тож потрібно використати впорядкування злиттям або інший 

швидкий метод сортування масиву. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%D0%BC
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Розв’язання зі стеком. Назвімо найдовшу послідовність найвищих учнів, 

що стоять у порядку незбільшення зросту, суперпідпослідовністю даної 

послідовності. Суперпідпослідовність можна побудувати за один прохід 

вхідного масиву, тобто відразу під час зчитування файлу. Зчитавши перші  

чисел вхідної послідовності, ми матимемо такі дані: 

o стек , що містить суперпідпослідовність послідовності з уже зчитаних  

чисел (якщо , стек порожній); 

o змінну , яка дорівнює найбільшому з тих уже зчитаних чисел, які не 

входять у стек  (якщо , покладемо ). 

Очевидно, за таких умов після зчитування всіх  чисел змінна  буде 

містити саме ту послідовність, яку й потрібно відшукати. Залишається 

розібратися, як підтримувати змінні  та  в актуальному стані. Після 

зчитування -го числа, яке позначимо через , їх слід оновити таким 

чином: 

1) Зі стека  видалити всі числа, що строго менші за . При цьому, якщо 

доведеться, відповідним чином збільшити значення . 

2) Якщо  не менше за , додати його в стек; інакше проігнорувати. 

Покажемо, що якщо після -го кроку стек  містить суперпідпослідов-

ність перших  чисел, то після -го кроку стек міститиме суперпід-

послідовність нової послідовності з  числа. Насамперед, як випливає зі 

схеми роботи алгоритму, жодне число зі стека не може бути меншим за поточне 

значення змінної . Тепер випишемо можливі варіанти: 

o число  є строго більшим за останній (найменший) елемент стека; 

o число  не перевищує останній елемент стека, але й не менше за ; 

o число  є меншим за . 

Можна переконатися, що в кожному з цих трьох випадків алгоритм 

справді потрібним чином оновлює вміст стека. 

Насамкінець додамо, що алгоритм працює лінійний час: кожне число 

послідовності додають у стек та видаляють із нього щонайбільше по одному 

разу. Саме в цьому полягає перевага даного способу розв’язання перед 

концептуально простішим методом сортування. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8_.D0.B0.D1.81.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D1.82.D0.BE.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.B9
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4. Математика 

Станом назвімо впорядковану трійку чисел , де ,  та  — 

кількості літрів води у першій, другій і третій посудинах відповідно. Якщо зі 

стану А за одну операцію з посудинами можна дістати стан Б, казатимемо, що 

стан Б досяжний зі стану А. 

Для розв’язання задачі можна використати алгоритм, аналогічний пошуку 

в ширину на графі: 

1) Заведемо чергу, в якій зберігатимемо стани — трійки цілих чисел. На 

практиці можна використати три окремих черги, елементами яких є цілі числа 

(відповідні компоненти трійок), і використовувати ці черги паралельно. Додамо 

в чергу початковий стан . 

2) Розглянемо стан А, що є на даний момент першим у черзі, і видалимо 

його з черги. Додамо в чергу всі стани, які досяжні зі стану А і які ми не 

додавали в чергу раніше. Запам’ятаємо, що кількість операцій, необхідна для 

одержання з початкового стану  кожного з цих станів, на  більша, ніж 

для самого стану А. Щоби пам’ятати цю кількість, можна використати, 

наприклад, тривимірний масив, індексами якого слугує трійка чисел, що задає 

стан, а значенням комірки є відповідна кількість операцій. Цей же масив 

дозволить визначати, чи ми вже додавали в чергу той чи інший стан. 

3) Якщо до черги було додано трійку, хоча б один компонент якої дорівнює 

, відповідь знайдено (це кількість операцій, необхідна для досягнення даної 

трійки). Якщо черга спорожніла, а відповідь так і не знайдено, то відміряти  

літрів води неможливо. Якщо ж черга ще не спорожніла і відповідь поки не 

знайдено, повертаємось до другого кроку алгоритму. 

 

 

3. Авторські розв’язання завдань ІІ етапу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA_%D1%83_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA_%D1%83_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85)
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1. Письмо 
{ Free Pascal } 

 

var 

    f: text; 

    n, ans, i: longint; 

    d: array[1..4] of longint = 

    (111111, 10101, 1001, 1); 

begin 

    assign(f, 'writing.in'); 

    reset(f); 

    read(f, n); 

    close(f); 

 

    for i := 1 to 4 do 

        if n mod d[i] = 0 then begin 

            ans := n div d[i]; 

            break; 

        end; 

 

    assign(f, 'writing.out'); 

    rewrite(f); 

    writeln(f, ans); 

    close(f); 

end. 

 

2. Література 
{ Free Pascal } 

 

const 

    M = 200000; // Максимальна можлива 

              // кількість сторінок у творі 

var 

    f: text; 

    s, n, ans, i, p: longint; 

    cnt: array[1..M] of longint; 

 // cnt[p] буде дорівнювати кількості 

 // творів обсягу p 

begin 

 // Ініціалізація масиву: 

    for p := 1 to M do 

        cnt[p] := 0; 

 

    assign(f, 'reading.in'); 

    reset(f); 

    read(f, s, n); 

    for i := 1 to n do begin 

        read(f, p); 

        inc(cnt[p]); // Якщо черговий твір 

                   // має обсяг p сторінок, 

               // збільшуємо cnt[p] на один 

    end; 

    close(f); 
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    ans := 0; 

 

 // Збільшуємо відповідь на кількість пар 

 // творів, один із яких має обсяг 

 // p сторінок, а інший — s-p сторінок, 

 // де p пробігає всі значення 

 // від 1 до [(s-1)/2]: 

    for p := (s - 1) div 2 downto 1 do 

        inc(ans, cnt[p] * cnt[s - p]); 

 

 // Якщо s парне, збільшуємо відповідь 

 // на кількість пар творів, кожен із яких 

 // містить рівно по s/2 сторінок: 

    if s mod 2 = 0 then 

        inc(ans, 

  cnt[s div 2] * (cnt[s div 2] - 1) div 2); 

 

    assign(f, 'reading.out'); 

    rewrite(f); 

    writeln(f, ans); 

    close(f); 

end. 

 

3. Фізкультура  
Розв’язання за допомогою сортування 
/* GCC */ 

 

#define M 200000    // Найбільше можливе 

                    // значення n 

 

#include <stdio.h> 

#include <algorithm> 

 

using namespace std; 

 

int n, i, k; 

 

// Невідсортований і відсортований варіанти 

// послідовності відповідно: 

int a[M], b[M]; 

 

int main() 

{ 

    freopen("pe.in", "r", stdin); 

    freopen("pe.out", "w", stdout); 

 

    scanf("%d", &n); 

    for (i = 0; i < n; i++) 

    { 

        scanf("%d", &a[i]); 

        b[i] = a[i]; 

    } 

 

 // Сортування масиву b в порядку 
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 // незменшення елементів: 

    sort(b, b + n); 

 

 // Перевертаємо масив, щоб елементи йшли 

 // в порядку незбільшення: 

    reverse(b, b + n); 

 

    k = 0; 

    for (i = 0; i < n; i++) 

     // Коли ми натрапили на черговий 

     // елемент з відсортованого масиву, 

     // збільшуємо лічильник на одиницю: 

        if (a[i] == b[k]) 

            k++; 

 

    printf("%d\n", n - k); 

 

    return 0; 

} 

 

Розв’язання за лінійний час 
/* GCC */ 

 

#include <stdio.h> 

#include <algorithm> 

#include <stack> 

 

using namespace std; 

 

int n, i, h; 

int m;  // Поточне найбільше з чисел, 

        // що не входять до стека 

stack<int> s; 

 

int main() 

{ 

    freopen("pe.in", "r", stdin); 

    freopen("pe.out", "w", stdout); 

 

    scanf("%d", &n); 

    m = 0; 

    for (i = 0; i < n; i++) 

    { 

        scanf("%d", &h); 

     // Поки верхній елемент стека менший 

     // за зчитане число: 

        while (! s.empty() && s.top() < h) 

        { 

         // Оновлюємо максимум чисел, 

         // що не входять до стека: 

            m = max(m, s.top()); 

 

         // І видаляємо зі стека сам 

         // верхній елемент: 



14 

 

            s.pop(); 

        } 

 

     // Якщо зчитане число не менше 

     // за поточне значення m, додаємо 

     // його в стек: 

        if (h >= m) 

            s.push(h); 

    } 

 

 // Тепер стек містить найдовшу 

 // послідовність найвищих учнів, що стоять 

 // у порядку незбільшення зросту, тож 

 // відповідь — різниця числа n 

 // і кількості елементів у стеку: 

    printf("%d\n", n - s.size()); 

 

    return 0; 

} 

 

4. Математика 
/* GCC */ 

 

#define M 100  // Найбільша кількість води, 

     // що може вміститися в одній посудині 

 

#include <stdio.h> 

 

int v[3];   // У термінах умови задачі 

         // v[0] == a, v[1] == b, v[2] == c 

int n, ans; // Кількість літрів, яку треба 

            // відміряти, і змінна, де буде 

            // зберігатись відповідь 

int c[3], step; // Стан, який ми 

 // розглядаємо на даному кроці, і найменша 

 // кількість операцій, за яку даний стан 

 // можна дістати з початкового 

 // стану (0, 0, 0) 

int steps[M + 1][M + 1][M + 1]; 

 // У steps[x][y][z] буде зберігатися 

 // кількість операцій, за яку трійку 

 // (x, y, z) можна дістати з початкового 

 // стану (0, 0, 0); для станів, які ми 

 // поки що не отримали, це значення 

 // дорівнює 0 

 

// Розмірності M+1 замість M стоять 

// у зв’язку із тим, що кожен елемент 

// трійки може набувати одного 

// з M+1 значень: від 0 до M включно 

 

int q[(M + 1) * (M + 1) * (M + 1)][3], 

 q_start, q_end; // Черга зі станів, які ми 

 // дістали з початкової трійки (0, 0, 0) 
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/* Ініціалізація відповіді, черги станів 

та індексного масиву steps */ 

void init() 

{ 

    ans = 0; 

 

    for (int x = 0; x <= M; x++) 

        for (int y = 0; y <= M; y++) 

            for (int z = 0; z <= M; z++) 

                steps[x][y][z] = 0; 

 

    q_start = q_end = 0; 

} 

 

/* Додавання стану (x, y, z) у чергу і до 

індексного масиву steps, а також оновлення 

відповіді, якщо одне з чисел x, y або z 

дорівнює потрібному значенню (числу n); 

але якщо стан уже було додано раніше, 

то ігноруємо його */ 

void add(int x, int y, int z) 

{ 

 // Якщо стан уже було отримано на одному 

 // з попередніх кроків, то нічого робити 

 // не потрібно: 

    if (steps[x][y][z] != 0) 

        return; 

 

 // Якщо ми вперше дістали рівно n літрів, 

 // оновлюємо відповідь: 

    if ((x == n || y == n || z == n) 

                               && ans == 0) 

        ans = step; 

 

 // Оновлення індексного масиву (поточна 

 // кількість дій зберігається у глобальній 

 // змінній step): 

    steps[x][y][z] = step; 

 

    q[q_end][0] = x;    // Додаємо стан 

    q[q_end][1] = y;    // у чергу 

    q[q_end][2] = z; 

    q_end++; 

} 

 

/* Наповнюємо посудину під номером to 

(0 <= to <= 2) до максимального 

рівня v[to] */ 

void fill(int to) 

{ 

    int cc[3]; // Тимчасовий масив, де буде 

              // зберігатися отриманий стан 

 

 // Спершу копіюємо в нього поточний стан: 
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    for (int i = 0; i < 3; i++) 

        cc[i] = c[i]; 

 

    cc[to] = v[to]; // Оновлюємо вміст 

                    // потрібної посудини 

    add(cc[0], cc[1], cc[2]); // Додаємо 

                 // отриманий стан до черги 

} 

 

/* Випорожняємо посудину під номером from 

(0 <= from <= 2) */ 

void empty(int from) 

{ 

    int cc[3]; // Тимчасовий масив, де буде 

              // зберігатися отриманий стан 

 

 // Спершу копіюємо в нього поточний стан: 

    for (int i = 0; i < 3; i++) 

        cc[i] = c[i]; 

 

    cc[from] = 0; // Оновлюємо вміст 

                  // потрібної посудини 

    add(cc[0], cc[1], cc[2]);   // Додаємо 

                 // отриманий стан до черги 

} 

 

/* Переливаємо воду з посудини from 

у посудину to (0 <= from <= 2, 

0 <= to <= 2, from != to) */ 

void pour(int from, int to) 

{ 

    int cc[3]; // Тимчасовий масив, де буде 

              // зберігатися отриманий стан 

 

 // Спершу копіюємо в нього поточний стан: 

    for (int i = 0; i < 3; i++) 

        cc[i] = c[i]; 

 

 // Оновлюємо вміст посудини, куди 

 // переливають воду: 

    cc[to] = c[to] + c[from] > v[to] ? 

 /* Якщо в сумі води вистачає, 

    щоб її наповнити: */            v[to] : 

 /* Якщо води менше: */    c[to] + c[from]; 

 

 // Зменшуємо кількість води у посудині, 

 // звідки переливали воду, на кількість 

 // води, яку вдалося перелити в іншу 

 // посудину: 

    cc[from] -= cc[to] - c[to]; 

 

 // Додаємо отриманий стан до черги: 

    add(cc[0], cc[1], cc[2]); 

} 
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int main() 

{ 

    freopen("math.in", "r", stdin); 

    freopen("math.out", "w", stdout); 

 

    // Для зручності замість змінних 

    // a, b, c використаємо масив v: 

    scanf("%d %d %d\n%d", 

                  &v[0], &v[1], &v[2], &n); 

 

    init(); 

 

    step = 0; 

    add(0, 0, 0); // Додаємо в чергу 

               // початковий стан (0, 0, 0) 

 

 // Поки не отримано відповідь 

 // і черга ще не скінчилася: 

    while (ans == 0 && q_end > q_start) 

    { 

     // Копіюємо в масив c поточний стан 

     // із черги: 

        for (int i = 0; i < 3; i++) 

            c[i] = q[q_start][i]; 

 

     // Відразу можемо пересунути вказівник 

     // на наступний елемент черги: 

        q_start++; 

 

     // Далі пробуємо дістати з поточного 

     // стану нові, використовуючи різні 

     // альтернативи: 

 

     // Для станів, які буде отримано далі, 

     // збільшуємо кількість операцій на 1 

     // порівняно з поточним станом: 

        step = steps[c[0]][c[1]][c[2]] + 1; 

 

     // Заповнюємо першу, другу, 

     // третю посудину: 

        fill(0); 

        fill(1); 

        fill(2); 

 

     // Випорожняємо першу, другу, третю 

     // посудину: 

        empty(0); 

        empty(1); 

        empty(2); 

 

     // Переливаємо воду з першої посудини 

     // в другу: 

        pour(0, 1); 

 

     // Переливаємо воду з другої посудини 
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     // в першу: 

        pour(1, 0); 

 

     // Переливаємо воду з другої посудини 

     // в третю: 

        pour(1, 2); 

 

     // Переливаємо воду з третьої посудини 

     // в другу: 

        pour(2, 1); 

 

     // Переливаємо воду з третьої посудини 

     // в першу: 

        pour(2, 0); 

 

     // Переливаємо воду з першої посудини 

     // в третю: 

        pour(0, 2); 

    } 

 

    // Виводимо відповідь (зокрема 0, якщо 

    // черга станів скінчилася раніше, 

    // ніж дістали n літрів): 

    printf("%d\n", ans); 

 

    return 0; 

} 

4. Умови завдань ІІІ етапу 

1. Лижний спорт 

Максимальна оцінка: 200 балів 

Обмеження на час: 1 сек. 

Обмеження на пам’ять: 256 MБ 

Вхідний файл: skiing.in 

Вихідний файл: skiing.out 

Програма: skiing.* 

 

Як відомо, нещодавно Україна подала заявку на проведення зимових 

Олімпійських ігор 2022 року. Щоб збільшити шанси перемоги цієї заявки над 

іншими, нам потрібно спроектувати якнайдосконаліші олімпійські об’єкти. 

Одним із таких об’єктів є лижна траса, яку прокладатимуть уздовж фрагмента 

вузького плоскогір’я. Плоскогір’я є низкою пологих підйомів і спусків. Якщо 

його розбити на ділянки завдовжки 1 км, кожну ділянку можна 

охарактеризувати як підйом або як спуск. На оптимальній для спортсменів трасі 
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кількість ділянок-підйомів і кількість ділянок-спусків мають збігатися. 

Завдання 

Знаючи, в якій послідовності йдуть підйоми і спуски плоскогір’я, 

визначте довжину найдовшої потенційної траси, тобто такого фрагмента 

плоскогір’я, що містить однакову кількість підйомів і спусків.  

Вхідні дані 

У першому рядку вхідного файлу вказано натуральне число n — кількість 

кілометрових ділянок плоскогір’я. У другому рядку записано n чисел, що 

задають рельєф плоскогір’я. Кожне з цих чисел — або одиниця (підйом), або 

нуль (спуск). Плоскогір’я не є круглим, тобто перша та остання його ділянки не 

сполучені між собою. 

o У 40 % тестів 2 ≤ n ≤ 100. 

o У 30 % тестів 100 < n ≤ 10 000. 

o У 30 % тестів 10 000 < n ≤ 1 000 000. 

Усі тести мають однакову вартість. 

Вихідні дані 

Єдиний рядок вихідного файлу повинен містити довжину в кілометрах 

найдовшого фрагмента плоскогір’я, що містить однакову кількість підйомів і 

спусків. Якщо жодного такого фрагмента немає, виведіть число 0. 

Приклади 

skiing.in skiing.out 

6 

1 1 1 0 0 1 

4 

5 

0 1 1 1 1 

2 

4 

0 0 0 0 

0 

6 

1 0 1 0 1 0 

6 
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Пояснення до прикладів 

У першому прикладі фрагмент 1 1 0 0 довжини 4 містить по два 

підйоми та спуски. Таку саму властивість має і фрагмент 1 0 0 1. Довших 

фрагментів, що містять однакову кількість підйомів і спусків, задана 

послідовність не має. 

У другому прикладі фрагмент 0 1 довжини 2 містить по одному 

підйому і спуску. Довших фрагментів із рівною кількістю підйомів і спусків 

немає. 

У третьому прикладі, як видно, жоден фрагмент не містить однакової 

кількості підйомів і спусків. 

У четвертому прикладі найдовшим фрагментом, що містить рівну 

кількість підйомів і спусків, є вся послідовність. 

 

2. Голосування 

Максимальна оцінка: 200 балів 

Обмеження на час: 1 сек. 

Обмеження на пам’ять: 256 MБ 

Вхідний файл: election.in 

Вихідний файл: election.out 

Програма: election.* 

 

По завершенні прийому заявок на проведення Олімпіади під час 

спеціального засідання Міжнародного олімпійського комітету проходять 

вибори заявки-переможця. Процедура голосування така. Спершу всі делегати, 

присутні на засіданні, голосують за будь-яку одну з n отриманих заявок-

претендентів. Заявку, що набрала найменше голосів, виключають зі списку, 

після чого голосування повторюють — уже між n – 1 претендентом. Далі знову 

виключають заявку, що набрала найменше голосів, і голосування проводять ще 

раз. Цю процедуру повторюють доти, доки не залишиться єдина заявка, яка й 

стає переможцем. 

Назвімо послідовним такого делегата, що має список уподобань (переста-
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новку чисел від 1 до n) і в кожному раунді голосує за ту заявку, що з-поміж тих, 

які ще залишилися, стоїть першою в його списку. Дехто з делегатів може й не 

бути послідовним і голосувати, наприклад, випадковим чином. 

 

Завдання 

Знаючи результати кожного з раундів голосування, визначте, якою серед 

усіх присутніх на засіданні делегатів могла бути найбільша кількість 

послідовних. Подайте також приклад можливих уподобань цих послідовних 

делегатів. 

 

Вхідні дані 

У першому рядку вхідного файлу вказано натуральне число n — кількість 

поданих заявок. Далі йде n рядків, що містять невід’ємні цілі числа: перший з 

цих рядків відповідає заявці, що перемогла; наступний рядок — заявці, що 

вибула в останньому раунді; …; передостанній рядок — заявці, що вибула 

другою; останній рядок — заявці, що вибула першою. Число на позиції j в 

рядку, що відповідає деякій заявці, дорівнює кількості делегатів, які 

проголосували за дану заявку в j-му раунді. Таким чином, в k-му рядку вхідного 

файлу записано n + 2 – k чисел, 3 ≤ k ≤ n + 1, а в другому рядку записано n – 1 

число. Відомо, що кількість голосів, відданих за заявку, яка вибула в деякому 

раунді, строго менша за кількість голосів, яку здобула в цьому раунді будь-яка 

інша заявка. Сума голосів у кожному з раундів однакова і дорівнює кількості 

делегатів, присутніх на засіданні. І кількість заявок, і кількість делегатів не 

менші за 2 і не перевищують 100. 

 

Вихідні дані 

У першому рядку вихідного файлу виведіть число m — найбільшу 

можливу кількість послідовних делегатів. Наступні m рядків повинні задавати 

приклад уподобань, які могли мати m послідовних делегатів. У кожному з цих 

рядків має міститися по n чисел — перестановка чисел від 1 до n, що відповідає 

порядку вподобань відповідного делегата. Число 1 відповідає при цьому заявці,  

що перемогла; число 2 — заявці, що вибула в останньому раунді; …; число n –
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 1 — заявці, що вибула другою; число n — заявці, що вибула першою. Лівіше у 

списку повинні стояти номери привабливіших заявок, а правіше — менш 

привабливих, тобто делегат щоразу голосуватиме за ту заявку, номер якої 

стоїть якомога ближче до початку його списку. Порядок m рядків, що задають 

уподобання послідовних делегатів, може бути довільним. Якщо можливих 

прикладів уподобань m делегатів є декілька, виведіть будь-який із них. 

Якщо перший рядок вихідного файлу, створеного вашою програмою, 

міститиме правильну відповідь (найбільшу можливу кількість послідовних 

делегатів), але наступні рядки будуть порожніми, відсутніми або задаватимуть 

неправильний приклад уподобань, то за відповідний тест буде нараховано 40 % 

балів. 

Приклади 

election.in election.out 

3 

1 2 

2 1 

0 

2 

1 2 3 

2 1 3 

5 

3 1 2 7 

3 6 9 5 

3 5 1 

2 0 

1 

6 

1 2 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

3 2 1 4 5 

5 2 1 3 4 

2 

2 

1 

3 

1 2 

1 2 

2 1 

 

Пояснення до прикладів 
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У першому прикладі маємо трьох делегатів (1 + 2 + 0 = 2 + 1 = 3). Усі три не 

можуть бути послідовними, бо інакше проголосували б у другому раунді так само, 

як і в першому. Разом із тим два з трьох делегатів можуть бути послідовними, при 

цьому один з них серед трьох заявок надає перевагу першій, а інший — другій. 

Непослідовний же делегат у першому раунді голосує за другу заявку, а в другому 

— за першу. 

У другому прикладі маємо 12 делегатів: 3 + 3 + 3 + 2 + 1 = 1 + 6 + 5 + 0 = 

= 2 + 9 + 1 = 7 + 5 = 12. Щонайбільше шість із них можуть бути послідовними і 

голосувати відповідно до вподобань, наведених у прикладі вихідного файлу. Тоді 

результати голосування, наведені у прикладі вхідного файлу, досягаються, якщо 

інші шість непослідовних делегатів голосують таким чином: у першому раунді по 

2 за першу, третю і четверту заявки; у другому раунді 2 за другу і 4 за третю 

заявку; у третьому раунді 1 за першу і 5 за другу заявку; в останньому раунді всі 6 

за першу заявку. 

У третьому прикладі кожен із трьох делегатів, присутніх на голосуванні, 

може бути послідовним. 

 

3. Олімпійське містечко 

Максимальна оцінка: 200 балів 

Обмеження на час: 1 сек. 

Обмеження на пам’ять: 256 MБ 

Вхідний файл: village.in 

Вихідний файл: village.out 

Програма: village.* 

 

Якщо Україна хоче здобути право приймати Олімпійські ігри, нам треба 

подбати не лише про спортивні споруди, але й про туристичну інфраструктуру, 

а також про житловий комплекс, де мешкатимуть під час Ігор спортсмени, — 

про Олімпійське містечко. Одним із аспектів створення сучасного 

Олімпійського містечка повинні стати «розумні» програмні засоби, що 

забезпечуватимуть комфортне буття олімпійців. Одну з таких програм маєте 
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написати саме ви. 

Уявімо, що на Олімпіаду прибула команда, яка складається з парної 

кількості спортсменів, і її вирішили розселити у двомісні номери. Звісно, у 

кожного спортсмена є побажання стосовно того, з яким саме членом команди 

він або вона хотіли б поселитися в одному номері.  

Завдання 

Знаючи, кого хоче мати за співмешканця кожен із членів команди, 

визначте, яку найбільшу кількість спортсменів можна поселити відповідно до 

їхніх побажань: знайдіть найбільше ціле k, для якого існує таке розміщення 

спортсменів по кімнатах, що відповідає бажанню рівно k спортсменів. 

Вхідні дані 

У першому рядку вхідного файлу записано парне натуральне число n — 

кількість членів команди. Усіх спортсменів занумеровано натуральними 

числами від 1 до n. У другому рядку вказано n натуральних чисел у межах від 1 

до n кожне: k-те з цих чисел задає номер члена команди, з яким би хотів 

поселитися k-й спортсмен (цей номер, природно, не дорівнює самому числу k). 

o У 40 % тестів 4 ≤ n < 20. 

o У 30 % тестів 20 ≤ n ≤ 2000. 

o У 30 % тестів 2000 < n ≤ 200 000. 

Усі тести мають однакову вартість. 

 

Вихідні дані 

У вихідний файл виведіть єдине число — найбільшу кількість 

спортсменів, побажання яких може задовольнити деяке розселення. 

Приклади 

village.in village.out 

4 

2 1 4 1 

3 

8 

2 3 4 5 6 7 8 1 

4 
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village.in village.out 

6 

3 3 5 3 3 3 

2 

 

Пояснення до прикладів 

У першому прикладі можна задовольнити побажання трьох членів 

команди, якщо першого спортсмена поселити з другим, а третього — з 

четвертим. За будь-якого іншого розміщення або другий, або четвертий 

спортсмен не будуть мешкати разом із першим, тому задовольнити побажання 

водночас усіх чотирьох членів команди неможливо. 

У другому прикладі можна задовольнити побажання чотирьох 

спортсменів, приміром, із непарними номерами: першого поселити з другим, 

третього з четвертим, п’ятого з шостим, а сьомого — з восьмим. Задовольнити 

ж відразу п’ятьох членів команди не вийде: жодні два спортсмени не хочуть 

мешкати разом, тому в кожній з чотирьох кімнат житиме щонайбільше один 

задоволений спортсмен. 

У третьому прикладі задоволеними можуть виявитися щонайбільше двоє 

спортсменів: третій та лише один серед решти членів команди, хто хоче з ним 

жити. Щоб задовольнити двох спортсменів, третього потрібно, очевидно, 

поселити з п’ятим. 

 

4. Перегони 

Максимальна оцінка: 200 балів 

Обмеження на час: 1 сек. 

Обмеження на пам’ять: 32 MБ 

Вхідний файл: race.in 

Вихідний файл: race.out 

Програма: race.* 

 

Велосипедист готується до гірських велоперегонів з роздільним стартом 

(тобто на час). Він оцінив свою очікувану швидкість використання енергії 
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(тобто потужність) у залежності від часу після початку гонки й хоче 

розробити відповідний графік харчування протягом перегонів. Єдиним 

джерелом енергії велосипедиста будуть вуглеводи у поживних батончиках. Всі 

батончики однакові та містять два типи вуглеводів: швидко засвоювані (моно- 

та дисахариди) й повільно засвоювані (полісахариди). Ефект від споживання 

одного батончика можна наблизити такою моделлю: перші t1 секунд після 

споживання батончик дозволяє велосипедисту розвинути потужність a міліват 

(«швидкі» вуглеводи), наступні t2 секунд — потужність b міліват («повільні» 

вуглеводи). Після цього ефект від споживання батончика повністю зникає. Для 

спрощення вважатимемо: 

 модель травлення і використання вуглеводів лінійна, тобто потужності від 

споживання різних батончиків у будь-який момент часу додаються; 

 надлишки енергії не накопичуються; 

 велосипедист може споживати батончики миттєво будь-коли під час або до 

початку перегонів. 

 

Завдання 

Знайти найменшу кількість батончиків, необхідних для того, щоб 

задовольнити енергетичні потреби велосипедиста на весь час перегонів. 

Вхідні дані 

Перший рядок вхідного файлу містить п’ять цілих чисел n, t1, t2, a, b — 

очікуваний час перегонів у секундах та параметри батончика, 1 ≤ n, t1, t2 ≤ 10
5
, 

1 ≤ a, b ≤ 10
9
. 

Другий рядок містить n цілих чисел p0, p1, ..., pn – 1 — величини бажаної 

потужності велосипедиста для кожної секунди після початку перегонів, 1 ≤ pj ≤ 

10
9
. 

 

Вихідні дані 

Єдиний рядок вихідного файлу має містити одне число — мінімальну 

необхідну кількість батончиків. 
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Приклади 

race.in race.out 

7 2 3 5 2 

3 4 5 5 5 4 5 

4 

5 10 10 1 10 

10 10 10 10 10 

1 

 

5. Вибирання каменів 

Максимальна оцінка: 200 балів 

Обмеження на час: 1 сек. 

Обмеження на пам’ять: 64 MБ 

Вхідний файл: stones.in 

Вихідний файл: stones.out 

Програма: stones.* 

 

Середньовічні європейці вперше отримали опис Китаю від Марко Поло, 

який відвідав країну за правління першого імператора монгольської династії 

— . 

Подорожуючи Китаєм, одного дня Марко побачив двох китайців, які 

сиділи на узбіччі дороги під вербою і перекладали камінці, не помічаючи нічого 

навколо. Марко попросив їх пояснити, що вони роблять. Йому розповіли прави-

ла старовинної гри «цзяньшицзи» (вибирання каменів), у яку вони саме грали. 
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На початку гри є 2 купи камінців. 

Два гравці по черзі забирають камінці з 

цих куп: або лише з однієї групи 

довільну додатну кількість, або з обох 

куп однакову додатну кількість. Пере-

можцем вважають того, хто зробить 

останній хід. 

Марко помітив, що один з гравців 

крутив у руках табличку з таким чудер-

нацьким зображенням (див. рисунок 

праворуч). Цей гравець після ходу 

суперника кидав погляд на табличку і 

одразу робив хід у відповідь. І майже 

постійно вигравав. 

 

 

Завдання 

Допоможіть Марку, щоб він зміг вибирати камені так само успішно, як 

китаєць з його чудернацькою табличкою. 

 

Вхідні дані 

Єдиний рядок вхідного файлу містить 2 невід’ємних цілих числа — 

кількості камінців у обох купках. Ці кількості не перевищують 10
7
 + 7. 

Вихідні дані 

Єдиний рядок вихідного файлу має містити 3 невід’ємних цілих числа. 

Перше / друге / третє число — найбільша кількість камінців, яку потрібно забрати 

відповідно з першої / другої / кожної купки, щоб здійснити виграшний хід. Якщо 

якогось виграшного ходу немає, то відповідне число дорівнює нулю. 

  

 Примітка. Виграшний хід — це хід, що призводить до поразки 

суперника в кінці гри незалежно від дій суперника після даного ходу за умови, 
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що даний гравець і надалі буде дотримуватися виграшної стратегії, тобто 

робити виграшні ходи. 

Приклади 

stones.in stones.out 

3 4 0 0 2 

5 3 0 0 0 

3 6 0 1 0 

 

Примітка: 36 балів буде присуджено за успішне проходження тестів, у 

яких числа у вхідному файлі менші за 19. 

 

6. Перехрестя 

Максимальна оцінка: 200 балів 

Обмеження на час: 2 сек. 

Обмеження на пам’ять: 64 MБ 

Вхідний файл: crossing.in 

Вихідний файл: crossing.out 

Програма: crossing.* 

 

Перший китайський імператор монгольської династії —

— проводив завойов-

ницькі війни. Тому постійно потребував грошей, які намагався отримати від 

купців, стягуючи мито. Хитрі купці часто обминали перехрестя з митарями. А 

завойовників-монголів було замало, щоб перекрити всі перехрестя. Тому 

митарів намагалися ставити так, щоб їх неможливо було оминути. 

Завдання 

З’ясуйте, які перехрестя повністю розбивають систему шляхів на не зв’я-

зані між собою складові. 

Вхідні дані 



30 

 

Всі пункти системи доріг — перехрестя й закінчення доріг — занумеро-

вано послідовними натуральними числами у межах від 1 до деякого натураль-

ного числа n включно, n ≤ 1234567. Кожний рядок вхідного файлу містить пару 

натуральних чисел — номерів пунктів, які сполучено дорогою без пунктів між 

кінцями. Таким чином перераховано всі такі дороги по одному разу. Цими 

дорогами з будь-якого пункту можна потрапити у будь-який інший пункт. 

Кількість доріг не перевищує 1234567. 

Вихідні дані 

Єдиний рядок вихідного файлу має містити у порядку зростання номери 

усіх пунктів, вилучення кожного з яких (лише одного) разом з дорогами, що з 

нього виходять (входять у нього), призводить до розбиття системи шляхів на не 

зв’язані між собою складові (щонайменше на дві). Інакше кажучи, після такого 

вилучення перестає справджуватися передостаннє речення опису вхідних 

даних. Купець не зможе оминути митаря на такому перехресті, якщо 

рухатиметься з однієї складової системи доріг до іншої. Вхідні дані гарантують 

існування щонайменше одного такого перехрестя. 

 Приклад 

crossing.in crossing.out ілюстрація 

1 2 

1 4 

1 5 

2 5 

2 3 

3 6 

3 7 

4 5 

6 7 

2 3 
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5. Ідеї розв’язання завдань ІІІ етапу 

1. Лижний спорт (автор — Данило Мисак) 

Ідейно найпростішим способом розв’язати задачу є такий: перебрати всі 

фрагменти послідовності, для кожного фрагмента підрахувати кількість 

одиниць і нулів на ньому та серед тих фрагментів, де ці кількості збігаються, 

вибрати найдовший. Такий алгоритм має час виконання порядку O(n
3
): усього 

O(n
2
) фрагментів, а на перевірку одного фрагмента потрібно O(n) операцій. У 

найпростішому вигляді алгоритм набирає 40 балів. Якщо його оптимізувати, 

наприклад перебирати фрагменти в порядку від найдовших до найкоротших і 

зупиняти виконання на першому фрагменті, що задовольняє умову, то вдасться 

добрати ще 10 балів. 

Можна вдосконалити цей алгоритм і досягти оцінки O(n
2
). Для цього 

розглядаємо фрагменти обов’язково в такому порядку: спочатку всі, які 

починаються з першого члена послідовності (в порядку від найкоротшого до 

найдовшого), потім усі, які починаються з другого члена послідовності, потім 

усі, які починаються з третього члена послідовності і т. д. При цьому, 

розглядаючи наступний фрагмент із тим самим лівим кінцем, що попередній, 

ми вже знаємо кількість нулів та одиниць на ньому за винятком одного-єдиного 

нового числа в кінці цього фрагмента. Якщо ж наступний фрагмент має інший 

лівий кінець, ніж попередній, то він короткий (довжини 1). Тож на аналіз 

кожного з O(n
2
) фрагментів потрібно лише O(1) операцій. Такий алгоритм 

набирає 70 балів. Існує й дещо інший підхід, який після попередньої підготовки 

дозволяє аналізувати фрагмент за фіксований час (тобто за O(1)), але при цьому 

не змушує прив’язуватися до певного порядку перебору. Якщо перебирати 

фрагменти від найдовшого до найкоротшого, цей підхід заробляє 80 балів. 

Усі бали дозволяє здобути алгоритм, що дає відповідь за O(n) часу. 

Уявімо, що ліва точка плоскогір’я має певну фіксовану висоту (приміром, 

10
6
 м), а кожен підйом та спуск відповідно збільшують або зменшують цю 

висоту на 1 м. Якщо деякий фрагмент плоскогір’я містить однакову кількість 
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підйомів та спусків, то висота, на якій розташований лівий кінець цього 

фрагмента, дорівнює висоті, на якій розташований правий кінець фрагмента. І 

навпаки: якщо лівий і правий кінці фрагмента розташовані на однаковій висоті, 

то фрагмент містить однакову кількість підйомів і спусків. Отже, якщо замість 

масиву нулів та одиниць розглядати масив чисел-висот, задачу можна 

переформулювати таким чином: знайти в масиві два однакових числа на 

якнайбільшій відстані одне від одного. Цю задачу можна розв’язати так. 

Проходячи масив висот зліва направо, для кожного значення висоти h будемо 

запам’ятовувати в окремому індексному масиві index першу позицію index[h], 

на якій у масиві висот це значення трапилося. Якщо ж значення h трапляється 

не вперше, то просто порівнюємо фрагмент, лівий кінець якого — index[h], а 

правий кінець — поточна позиція, із найдовшим знайденим на даний момент 

фрагментом з однаковими числами-висотами на кінцях. 

 

2. Голосування (автор — Данило Мисак) 

Нехай D — деяка підмножина присутніх на виборах делегатів. Залишимо 

у таблиці голосування голоси лише тих делегатів, що належать до підмножини 

D. Числа в комірках нової таблиці, очевидно, не перевищують відповідні числа 

у початковій таблиці (але останнє число в кожному стовпці вже не обов’язково 

є найменшим). 

Лема. Усі делегати з підмножини D можуть бути послідовними в тому й лише 

у тому випадку, якщо в кожному рядку нової таблиці числа йдуть в порядку 

неспадання. 

Доведення. Якщо послідовний делегат голосує в деякому раунді за певну 

заявку, то він продовжуватиме голосувати за цю ж заявку доти, доки її не буде 

виключено. Тож якщо всі делегати з множини D послідовні, то всі, хто 

голосував за певну заявку в деякому раунді, будуть голосувати за неї   і в 

наступному. Таким чином, числа в рядках ідуть у порядку неспадання. 

Тепер, навпаки, нехай числа в рядках таблиці йдуть у порядку 

неспадання. Тоді можна безпосередньо побудувати приклад уподобань, які міг 

би мати кожен делегат із множини D. Позначимо число, що стоїть на перетині i-
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го рядка та j-го стовпця, через aij, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n + 1 – i (тут ми покладаємо 

a1n рівним загальній кількості делегатів у множині D, тобто проводимо 

фіктивний додатковий n-й раунд, у якому всі голосують за єдину заявку, що 

лишилася). В цих позначеннях рівно у a11 делегатів першою у списку стоїть 

заявка 1, у a21 делегатів першою у списку стоїть заявка 2, ..., у an1 делегатів 

першою у списку стоїть заявка n. Після першого раунду голоси тих, у кого 

першою в списку була заявка n, перерозподіляються на користь інших заявок. 

Інакше кажучи, другою в списку у кожного делегата, що голосував за n-ту 

заявку, маємо поставити одну з перших n – 1 заявок, а саме: у a12 – a11 із цих 

делегатів другою в списку буде стояти перша заявка, у a22 – a21 із них другою в 

списку буде друга заявка, ..., у a(n–1)2 – a(n–1)1 із них другою в списку буде (n – 1)-

ша заявка. Аналогічно після другого раунду голоси тих, у кого останньою на 

даний момент у списку була заявка n – 1, перерозподіляються на користь 

перших n – 2 заявок. Тобто наступною в списку у кожного делегата, що 

голосував за (n – 1)-шу заявку, маємо поставити одну з перших n – 2 заявок, а 

саме: у a13 – a12 із них наступною в списку буде стояти перша заявка, у a23 – a22 

із них наступною в списку буде друга заявка, ..., у a(n–2)3 – a(n–2)2 із них 

наступною в списку буде (n – 2)-га заявка. Продовжуємо такі самі операції далі. 

На останньому кроці, після (n – 1)-го раунду, a2(n–1) голосів 

«перерозподіляються» між єдиною заявкою, що залишилася, — тобто 

наступною у списку у кожного делегата, що голосував за другу заявку, маємо 

поставити першу заявку. 

Звичайно, у такий спосіб ми не обов’язково повністю заповнимо списки 

кожного делегата. Наприклад, ті, хто голосував за першу заявку починаючи вже 

з першого раунду, голосуватимуть за неї до кінця, і, що йде у їхніх списках 

після першої заявки, ми не визначимо. Разом із тим у кінець кожного 

незаповненого списку ми можемо дописати решту заявок (яких іще не було у 

списку) в довільному порядку, не змінивши результатів голосування в жодному 

з раундів. Лему доведено. 

Отже, задачу можна звести до такої: знайти таблицю T, числа в комірках 

якої не перевищують відповідні числа початкової таблиці, в кожному рядку 
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числа йдуть у порядку неспадання, а сума чисел у кожному стовпці однакова і 

якомога більша. Така сума (чисел одного стовпця) і є шуканим значенням m. За 

допомогою ж алгоритму, наведеного в доведенні леми, з таблиці T можна 

відновити і приклад уподобань усіх m послідовних делегатів. Залишається 

знайти відповідну таблицю T. 

Спершу замінімо у початковій таблиці кожне число на найменше серед 

чисел, що стоять праворуч від нього, і його самого. Отриману таблицю 

позначимо через U. У таблиці U числа в рядках ідуть у порядку незменшення. 

За побудовою числа в комірках шуканої таблиці T не можуть перевищувати 

відповідні числа таблиці U, тому значення m не може бути більшим за суму 

чисел довільного стовпця таблиці U, зокрема й за найменшу з таких сум. 

Насправді найменша із цих сум і є шуканим значенням m: на базі таблиці U нам 

вдасться побудувати таблицю T таким чином, щоб кожен стовпчик таблиці T 

мав суму m. Для цього спершу, якщо потрібно, довільним чином зменшимо 

числа в першому стовпці таблиці, щоб сума чисел у ньому стала рівною m. 

Далі, якщо потрібно, зменшимо числа у другому стовпці так, щоб вони не стали 

меншими за своїх сусідів зліва, але їхня сума також виявилася рівною m (це 

можна зробити, адже якщо зменшити всі числа максимально, тобто так, щоб 

вони стали рівними своїм сусідам зліва, то сума чисел другого стовпця не буде 

перевищувати суму першого стовпця, тобто числа m). Далі зменшимо у такий 

же спосіб величини у третьому стовпці, не порушивши монотонності чисел у 

рядках і досягнувши того, що сума вже й у третьому стовпці стане рівною m. 

Продовжуватимемо цю операцію, поки сума не стане однаковою і рівною m в 

усіх стовпцях. Отримаємо таблицю T. 

Додамо, що за умови оптимальної реалізації наведений розв’язок дає 

відповідь за O(n(n + m)) часу. Разом із тим у контексті олімпіади задача була 

розрахована більше на ідейне розв’язання і мала відносно невеликі обмеження, 

тож повний бал можна було набрати, не зосереджуючись занадто на деталях 

реалізації. 

Насамкінець зауважимо, що в дійсності процедура голосування за місто, 

що прийматиме Олімпійські ігри, має незначні відмінності від описаної в 
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задачі: по-перше, в раунді не можуть брати участь делегати, що представляють 

країни, заявки яких беруть у цьому раунді участь; по-друге, якщо якась із 

заявок набере понад 50 % голосів у довільному раунді, голосування 

припиняють достроково; по-третє, в разі рівності голосів у кількох заявок, що 

претендують на виліт, між ними проводять додатковий проміжний раунд. 

Пропонуємо читачу самостійно подумати над тим, як саме ці зміни впливають 

на задачу визначення найбільшої підмножини послідовних делегатів. 

 

3. Олімпійське містечко (автор — Данило Мисак) 

Заробити близько 40 балів можна за допомогою перебору: перебираючи 

або варіанти розселення, або підмножини спортсменів, побажання яких 

потрібно задовольнити. Одним же з підходів, що дозволяє заробити повний бал, 

є так званий жадібний. Його ми розглядаємо нижче. 

Передусім, оптимальним варіантом розселення назвемо такий, що 

забезпечує найбільшу кількість задоволених спортсменів. Оптимальних 

варіантів розселення може бути й декілька різних (тоді всі вони задовольняють 

однакову й максимально можливу кількість спортсменів). Пару спортсменів 

називатимемо взаємною, якщо ці спортсмени хочуть поселитися одне з одним. 

Лема 1. Серед оптимальних варіантів розселення є такий, за якого кожна 

взаємна пара спортсменів оселяється разом. 

Доведення. Розгляньмо довільний оптимальний спосіб розселення спортсменів. 

Нехай деяка взаємна пара живе окремо. Тоді один зі спортсменів a з цієї пари 

живе з деяким спортсменом x, а інший спортсмен b з цієї пари живе разом із y. 

Очевидно, жодна з пар (a, x) та (b, y) не може бути взаємною, а разом у цих 

парах щонайбільше два задоволених спортсмени (x та y). Помінявши місцями 

спортсменів x та b, ми дістанемо пари (a, b) та (x, y), серед яких є вже 

принаймні одна взаємна і в яких, відповідно, кількість задоволених спортсменів 

не менша за два. У такий спосіб ми збільшили кількість взаємних пар, які 

живуть разом, не порушивши оптимальності розселення. Повторивши подібне 

достатню кількість разів, одержимо оптимальне розселення, в якому всі взаємні 

пари живуть разом. Лему доведено. 
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Отже, можемо поселити всі взаємні пари спортсменів одне з одним і 

відкинути їх. Тепер, звичайно, у деяких спортсменів може не залишитися 

бажаного співмешканця, але в іншому задача відповідає початковій. Тому 

коректним є говорити про оптимальні розселення для решти спортсменів, тобто 

для підмножини спортсменів, яких ми ще не відкинули. Спортсмена, з яким 

ніхто (серед тих, хто залишився) не хоче жити, будемо називати непопулярним. 

Лема 2. Якщо серед спортсменів, яких іще не відкинуто, є непопулярний і того, 

з ким він хоче жити, також не відкинуто, то існує оптимальне розселення, у 

якому побажання цього непопулярного спортсмена задоволено. 

Доведення. Як і в доведенні попередньої леми, розглядатимемо довільний 

оптимальний спосіб розселення спортсменів. Хай непопулярний спортсмен a 

живе з деяким спортсменом x, а спортсмен b, з яким хоче жити a, живе з y. У 

парі (a, x) немає жодного задоволеного спортсмена, а в парі (b, y) такий 

щонайбільше один: усі взаємні пари вже виключено. Помінявши x та b місцями, 

ми дістанемо пари (a, b) та (x, y), у яких задоволеним є принаймні один 

спортсмен a, і, отже, не порушимо оптимальності розселення. Лему доведено. 

Таким чином, якщо серед спортсменів, які залишилися, є непопулярний, 

можемо поселити його з тим, з ким він хоче жити, і, відкинувши цю пару, 

повторити міркування. А якщо того, з ким хоче жити непопулярний спортсмен, 

уже відкинуто, то можемо відкинути лише самого цього непопулярного 

спортсмена: незалежно від того, з ким він зрештою житиме, ні він, ні його 

співмешканець задоволеними не будуть. Після певної кількості відкидань 

настане момент, коли серед тих спортсменів, що залишилися, не знайдеться 

непопулярних. Пропонуємо читачу самостійно пересвідчитись, що це можливо 

лише за таких обставин: або просто не залишиться жодного спортсмена (тобто 

всіх уже буде розселено), або спортсмени, які залишаться, утворюватимуть 

один чи кілька циклів: цикл — це ситуація, коли a1 хоче жити з a2, a2 хоче жити 

з a3, ..., ak–1 хоче жити з ak, а ak хоче жити з a1. У циклі довжини k неможливо 

задовольнити більше ніж [k / 2] спортсменів; разом із тим задовольнити рівно 

[k / 2] можна тривіальним чином. Вирахувавши для кожного циклу таку 

величину і склавши їх усі з кількістю раніше задоволених (і відкинутих) 



37 

 

спортсменів, дістанемо остаточну відповідь. 

Неоптимальна реалізація поданої схеми розв’язування (або інший 

алгоритм із часом виконання O(n
2
)) набирає від 70 балів. Щоб здобути повний 

бал, потрібно для кожного спортсмена зберігати у спеціальному лічильнику 

кількість охочих із ним жити. Після відкидання спортсмена лічильник того, з 

ким він хотів жити, треба зменшувати на одиницю, а якщо внаслідок цієї 

операції лічильник став нульовим, тобто спортсмен став непопулярним, — 

додавати його у спеціальну чергу для подальшого розгляду й відкидання. Це 

дозволить зробити час виконання алгоритму лінійним. 

Зауважимо, що існує й альтернативний спосіб розв’язати задачу за 

лінійний час. 

 

4. Перегони (автор — Дмитро Кордубан) 

 Розглянемо спочатку інтуїтивно простіший випадок b ≤ a. Якщо 

оптимальний план харчування передбачає споживання батончиків до початку 

перегонів, то їх споживання можна пересунути вперед на моменту початку 

перегонів. Вимоги щодо енергозабезпечення не буде порушено, бо b ≤ a. Так і 

зробимо. Для того, щоб задовольнити початкову потребу у потужності p0, 

потрібно  спожити щонайменше (p0 / a) батончиків у момент 0 (якщо частка не 

є цілою, потрібно округлити до найближчого цілого, що не менше за цю 

частку). Споживати більше нема сенсу, бо зсунувши споживання додаткових 

батончиків на 1 секунду у майбутнє, ми можемо лише виграти, бо b ≤ a. 

Після розгляду першої секунди перегонів отримуємо задачу для (n – 1) 

секунд з модифікованими (зменшеними) величинами p (бо частину потреб у 

перші t1 + t2 секунд вже компенсовано). Таким чином, розв’язання зведено до 

використання жадібного алгоритму: рухаючись від початку до кінця перегонів, 

у кожен момент часу споживати найменшу кількість батончиків, що покрива-

ють поточні потреби з урахуванням того, що було спожито раніше.  

У випадку b > a розглянемо час у зворотному напрямку. 

Викладену ідею можна реалізувати за лінійний час. Спочатку перейдемо 

до величин  qj = pj – pj –1, так що pj = q0 + q1 + ... + qj. Тоді споживання 
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батончика у момент k призводить до зміни лише трьох таких чисел qj при j =k, 

k + t1, k + t1 + t2. Розглядаючи масиву q у порядку зростання індексу, ми завжди 

знатимемо поточну потребу у потужності. 

 Структура даних із швидкими запитами на відрізку (дерево відрізків, 

«коренева ідея» тощо) також дає можливість вибрати всі бали. 

 

5. Вибирання каменів (автор — Олександр Рудик) 

 Дану задачу задумано як таку, що посильна щодо складності алгоритму 

для багатьох учасників. Вся складність — у моделі, опис якої здійснимо у 

класичних поняттях теорії антагоністичних ігор з повною інформацією без 

випадкового втручання. В описі ідеї розв’язання використано такі поняття. 

1. Граф гри — множина, що містить елементи двох типів: 

 вершини — позиції; 

 дуги — ходи — впорядковані пари вершин (позицій), які вказують, яку 

позицію з якої можна отримати за один хід. 

2. Початкова позиція (початок гри) — вершина, на яку не вказує жодна дуга 

(хід). 

3. Кінцева позиція (кінець гри) — вершина, з якої не виходить жодна дуга. 

 Виграшність позиції (результат гри для того, чия черга ходити) для 

кінцевої позиції визначають згідно з правилами гри.  

 Для розглядуваної гри (вибирання каменів): 

 позиція — це пара невід’ємних цілих чисел (кількостей камінців у купках) 

— точка координатної площини; 

 кінцева позиція — пара (0; 0) — є програшною. 

 Для не кінцевих позицій: 

 позиція виграшна, якщо існує хоча б один хід з неї у програшну позицію; 

 позиція програшна, якщо всі ходи з неї ведуть у виграшні позицію. 

 Таким чином, у виграшній позиції гравець, чия черга ходу, може вибрати 

хід у програшну позицію. Це забезпечує йому перемогу за умови відповідного 

вибору й усіх наступних ходів. У програшній позиції гравець завжди робить хід 

у виграшну позицію, тобто він не може позбавити суперника можливості 
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виграти. Для нього виграш можливий лише, якщо суперник припуститься 

помилки і зробить хід у виграшну позицію. 

 Схема аналізу виграшності позицій 

1. Встановити всі кінцеві позиції і визначити, виграшні вони чи програшні. 

2. Визначити виграшні позиції, з яких визначені раніше програшні позиції 

досягають за 1 хід. 

3. Визначити програшні позиції, з яких визначені раніше виграшні позиції 

досягають за 1 хід. 

4. Повторювати виконання пунктів 2–3 до встановлення, якими є всі позиції. 

 Таким чином за скінчену кількість кроків проводять аналіз всіх позицій 

гри зі скінченою кількістю позицій без циклів, утворених дугами. Аналіз 

завершують, якщо кроки 2–3 не дають ніякої нової інформації щодо 

виграшності чи програшності позицій. 

 Для розглядуваної гри (вибирання каменів) аналіз виграшності позицій 

має такий вигляд (радимо опис супроводити спогляданням рисунку з умови 

задачі та позначенням кругами або променями відповідно програшні чи 

виграшні позиції). 

1. Позицію (0; 0) вважати програшною. 

2. Позиції (0; x),  (x; 0), (x; x) при 

довільному натуральному x вважати 

виграшними. 

3. Позиції (1; 2) і (2;1) вважати програш-

ними. 

4. Позиції (1 + x; 2) і (2 + x;1), (1; 2 + x) і 

(2;1 + x), (1 + x; 2 + x) і (2 + x;1 + x) при 

довільному натуральному x вважати 

виграшними.  

5. Позиції (3; 5) і (5; 3) вважати програшними. 

6. Позиції (3 + x; 5) і (5 + x; 3), (3; 5 + x) і (5;3 + x), (3 + x; 5 + x) і (5 + x; 3 + x) при 

довільному натуральному x вважати виграшними...  

Послідовність програшних позицій: (0; 0), (1; 2), (3; 5), (4; 7), (6; 10), (8; 13), 
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(9; 15), (11; 18), ... , (an; bn), ... та симетричних їм відносно прямої {y = x} можна 

знайти послідовно: 

a0 = 0 і b0 = 0; 

an — найменше з натуральних чисел, відмінних від aj і bj при всіх j у межах від 

0 до n – 1 включно; 

bn = an + n. 

 Для позиції (x; x) за умови 0 < x  завжди є виграшний хід: забрати по x  

камінців з обох куп. Двійковим пошуком можна знайти невід’ємне ціле j, при 

якому справджується така нерівність: bj ≤ x < bj + 1. Якщо bj = x, то існують ще 

два виграшні ходи: забрати (bj – aj) камінців з першої купи або забрати таку 

саму кількість камінців з другої купи. Інакше (при bj < x) таких ходів немає. 

 Для позиції (x; y) за умови x < y двійковим пошуком можна знайти 

невід’ємне ціле j при якому справджується така нерівність: aj ≤ x < aj + 1. Мож-

ливі такі випадки: 

 aj = x i  bj = y — лише у цьому випадку позиція (x; y) є програшною; 

 aj = x i  bj < y — немає виграшного ходу вибирання камінців з першої купи чи 

з обох куп, з другої купи для виграшу потрібно забрати (y – bj) камінців; 

 aj = x i  x < y  < bj — немає виграшного ходу вибирання камінців з другої  

купи. Якщо існує таке k, при якому y  = bk, то для виграшу можна забрати з 

першої купи (x – ak) камінців, інакше виграшного ходу вибирання камінців з 

першої купи не існує. Але завжди існує виграшний хід вибирання з обох куп 

по x – ay – x = y – by – x камінців; 

 aj < x — існує натуральне k, при якому x = bk. У цьому випадку виграшним є  

вибирання (y – ak) камінців з другої купи. Якщо 0 <  x – ay – x = y – by – x, то 

існує виграшний хід вибирання з обох куп по x – ay – x = y – by – x камінців, 

інакше такого ходу немає. Якщо y  = bl при l ≤ j, то для виграшу можна 

забрати з першої купи (x – al) камінців, інакше виграшного ходу вибирання 

камінців з першої купи не існує. Зауважимо: при aj < x і наявності 

виграшного ходу вибирання камінців з першої купи завжди існує виграшний 

хід вибирання камінців з обох куп. 

  Формальною заміною x на  y випадок x > y можна звести до попереднього. 
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6. Перехрестя (автор — Олександр Рудик) 

Вилучаючи по черзі кожну точку графа — схеми шляхів разом з 

відповідними ребрами й використовуючи пошук у ширину від довільної іншої 

вершини, можна встановити, чи втрачено зв’язність решти графа після такого 

вилучення. Але таким чином можна набрати лише частину балів. 

Відомий спеціальний алгоритм пошуку точок сполучення, який подано 

далі разом з елементами теорії графів для його обґрунтування.  

 

Означення 1. Запровадимо такі поняття: 

1. Підграф G’(V’, E’) графа G(V, E) називають остовним (каркасним), якщо 

V’ = V, тобто множини вершин графа G і підграфа G’ збігаються. 

2. Остовним (каркасним) деревом графа називають його довільний 

остовний (каркасний) підграф, що є деревом. 

3. Вершину v зв’язаного неорієнтованого графа G називають точкою 

сполучення або вершиною, що розрізає (розділяє) граф, якщо вилучення 

цієї вершини разом з інцендентними їй ребрами (що мають її за кінець) 

призводить до порушення зв’язності графа. 

 

Теорема 1. Нехай орієнтоване дерево T є остовним (каркасним) деревом 

нерієнтованого графа G(V, E), побудоване пошуком у глибину, і вершини a, b 

сполучено ребром графа G(V, E). Тоді або a є нащадком b, або b є нащадком а. 

 

Теорема 2. Нехай орієнтоване дерево T є остовним (каркасним) деревом 

нерієнтованого графа G(V, E), побудоване пошуком у глибину. Вершина a є 

точкою сполучення графа G(V, E) тоді й лише тоді, коли вершина a: 

 або є коренем дерева T, що має більше одного безпосереднього нащадка; 

 або не є коренем дерева T, та існує такий нащадок a, який разом зі 

своїми нащадками не сполучено жодним ребром у графі G(V, E) з 

жодним з предків a у дереві T. 

Доведення. 
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 Нехай вершина a є коренем дерева T. Тоді для довільних двох вершин, 

відмінних від a, існує ланцюг (шлях без врахування напряму дуг 

дерева T), що проходить через вершину a: 

o якщо корінь a має лише одного безпосереднього нащадка b, то, 

вилучивши ланки (b; a) і (a; b), отримаємо ланцюг, що не проходить 

через a; 

o якщо корінь a має щонайменше два різні безпосередні нащадки, то 

довільний ланцюг, що сполучає їх, проходить через корінь a (див. 

пошук у глибину, починаючи від одного з таких нащадків). 

 Якщо a не є коренем побудованого дерева, позначимо через p безпо-

середнього предка a. 

o Нехай для деякого нащадка a немає жодного ребра графа G(V, E), 

що сполучає його чи його нащадків з p. Тоді всі шляхи у графі 

G(V, E), що ведуть від цього нащадка a до p, проходять через a. У 

цьому випадку вершина a є точкою сполучення, бо її вилучення 

разом з інцендентними їй ребрами робить неможливим сполучення 

шляхом вказаного нащадка a з p. 

o Нехай для всіх нащадків a існує ребро графа G(V, E), що сполучає 

цього нащадка або котрогось з наступних нащадків з вершиною p 

або її предком. Тоді вилучення вершини a разом з інцендентними їй 

ребрами: 

 не порушує можливості сполучення шляхами вершин графа 

G(V, E) без a та її нащадків; 

 не порушує можливості сполучення шляхами нащадків a з p, 

а через p — з іншими вершинами графа G(V, E), відмінними 

від a. 

У цьому випадку вершина a не є точкою сполучення. 

      

 У початковий момент виконання поданого далі алгоритму: 

 величина лічильника i дорівнює 0; 

 кожна вершина має мітку «нова»; 
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 кількість виявлених безпосередніх нащадків кореня дорівнює 0. 

 У процесі виконання алгоритму обчислюємо такі велични: 

o g (v) — порядковий номер у порядку приєднання вершини v до дерева T, яке 

будуємо пошуком у глибину; 

o f (w) — найменший порядковий номер у порядку приєднання вершини x до 

дерева T, при якій існує ребро, що не перетворене на дугу дерева T і 

сполучає x або з w, або з нащадком w. 

 Нехай вершина w є безпосереднім нащадком вершини v і справджується 

така нерівність: g (v) < f (w). Тоді немає ребра початкового графа, що не 

перетворене на дугу дерева T і сполучає нащадка w з безпосереднім предком v. 

Згідно з доведеною теоремою вершина v є точкою сполучення у цьому випадку. 

 За параметр v для першого виклику вибираємо довільну вершину 

заданого графа, наприклад з номером 1. 

 

Рекурсивний алгоритм пошуку точок сполучення — РАПТС(v) 

1. Змінюємо мітку v на «використана». 

2. Збільшуємо величину i на 1. 

3. Надамо величини f (v) = g (v) = i. 

4. Перебираємо всі суміжні з v вершини w. Якщо w має мітку «нова», 

робимо таке: 

o долучаємо дугу (v; w) до дерева, вважаючи v безпосереднім 

предком вершини w; 

o виконуємо РАПТС(w); 

o якщо g (v) ≤ f (w) і v не є коренем дерева, то оголошуємо вершину v 

точкою сполучення; 

o якщо v є коренем дерева, то збільшуємо кількість виявлених 

безпосередніх нащадків кореня на 1. Якщо ця кількість більша ніж 

1, оголошуємо корінь точкою сполучення (останню дію можна 

виконати і по завершенню виконання алгоритму першого виклику); 

o замінюємо величину f (v) на min( f (v), f (w)). 
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Інакше, тобто якщо вершина w має мітку «використана», а v не є 

безпосереднім предком w, замінюємо величину f (v) на min( f (v), g (w)). 

 

Саме цей алгоритм реалізовано у розв’язанні, за яким відкалібровано час 

на виконання тестів.  

 

6. Авторські розв’язання завдань ІІІ етапу 

1. Лижний спорт 

/* GCC */ 

 

#define M 1000000   // Найбільша допустима 

                    // кількість ділянок 

 

#include <stdio.h> 

 

int n, a[M];    // Вхідні дані 

int i, ans, h;  // Допоміжні змінні 

int index[2 * M + 1]; // index[h] міститиме 

 // номер першого місця, на якому висота 

 // дорівнювала h, 0 <= h <= 2M, 

 // або -1, якщо такого місця не було 

 

int main() 

{ 

    freopen("skiing.in", "r", stdin); 

    freopen("skiing.out", "w", stdout); 

 

 /* Зчитування вхідних даних: */ 

    scanf("%d", &n); 

    for (i = 0; i < n; i++) 

        scanf("%d", &a[i]); 

 

 /* Підрахунок відповіді: */ 

    ans = 0; 

 // Ініціалізація масиву index (меншою 

 // за M-n або більшою за M+n висота ніколи 

 // не буде): 

    for (i = M - n; i <= M + n; i++) 

        index[i] = -1; 

    h = M;  // Початкова висота 

    index[h] = 0; 

    for (i = 0; i < n; i++) 

    { 

     // Оновлюємо висоту по проходженні 

     // i-ї ділянки: 

        h = (a[i] == 1 ? h + 1 : h - 1); 

     // Якщо така висота трапилася вперше, 
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     // запам’ятовуємо це місце: 

        if (index[h] == -1) 

            index[h] = i + 1; 

     // А якщо така висота вже була, то, 

     // можливо, слід оновити відповідь: 

        else if (ans < i + 1 - index[h]) 

            ans = i + 1 - index[h]; 

    } 

 

 // Виведення підрахованої вище відповіді: 

    printf("%d\n", ans); 

 

    return 0; 

} 

2. Голосування 

/* GCC */ 

 

#define Mn 100  // Найбільша допустима 

                // кількість заявок 

#define Md 100  // Найбільша допустима 

                // кількість делегатів 

 

#include <stdio.h> 

#include <algorithm>    // Для функції min 

using namespace std; 

 

int a[Mn][Mn]; // У комірці a[i][j] буде 

 // зберігатися кількість голосів, які 

 // отримала заявка під номером i 

 // в раунді j (нумерація з нуля) 

 

int d[Md][Mn]; // У комірці d[i][j] 

 // зберігатиметься j-та заявка в списку 

 // i-го послідовного делегата (нумерація 

 // з нуля) 

 

int d_last[Md]; // У комірці d_last[i] 

 // зберігатиметься довжина (на даний 

 // момент) списку i-го послідовного 

 // делегата, зменшена на 1 

 

bool b[Mn]; // Допоміжний масив, що буде 

 // використовуватися для визначення того, 

 // які заявки ще відсутні у поточному 

 // списку i-го послідовного делегата 

 

// Допоміжні змінні: 

int i, j, k, l, m, n, s; 

 

/* Підраховує суму чисел у стовпці row 

масиву a, 0 <= row < n */ 

int getSum(int row) 

{ 

    int s = 0; 
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    for (i = 0; i < n - row; i++) 

        s += a[i][row]; 

 // У стовпці заповнено лише перші 

 // n-row комірок 

    return s; 

} 

 

int main() 

{ 

    freopen("election.in", "r", stdin); 

    freopen("election.out", "w", stdout); 

 

 /* Зчитування вхідних даних: */ 

    scanf("%d", &n); 

 // i — номер рядка: 

    for (i = 0; i < n; i++) 

    { 

     // Кількість чисел у рядку: 

        l = i > 0 ? n - i : n - 1; 

     // j — номер числа в рядку: 

        for (j = 0; j < l; j++) 

            scanf("%d", &a[i][j]); 

    } 

 // Додаємо штучний n-й раунд — усі 

 // делегати формально голосують за єдину 

 // заявку-переможця: 

    a[0][n - 1] = getSum(n - 2); 

 

 /* Замінюємо кожне число на мінімум серед 

 чисел, що стоять у рядку після нього 

 (включно із самим числом): */ 

 // i — номер рядка: 

    for (i = 0; i < n; i++) 

    { 

     // Фіктивне значення поточного 

     // мінімуму, що гарантовано перевищує 

     // будь-яке число в рядку: 

        k = Md + 1; 

 

     // Ідемо по рядку справа наліво: 

        for (j = n - i - 1; j >= 0; j--) 

            k = a[i][j] = min(k, a[i][j]); 

    } 

 

 /* Рахуємо суми чисел у стовпцях 

 і визначаємо найменшу з них: */ 

 // Фіктивне значення поточного мінімуму, 

 // що гарантовано перевищує суму 

 // в будь-якому стовпці: 

    m = Md + 1; 

 

 // j — номер стовпця: 

    for (j = 0; j < n; j++) 

        m = min(m, getSum(j)); 
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 /* Зменшуємо числа так, щоб у кожному 

 стовпці сума дорівнювала m і при цьому 

 не порушилася монотонність чисел 

 у рядках: */ 

 // j — номер стовпця: 

    for (j = 0; j < n; j++) 

    { 

        s = getSum(j); 

     // i — номер рядка: рухаємося вниз, 

     // поки сума в рядку не стане 

     // рівною m: 

        for (i = 0; s != m; i++) 

        { 

         // Від числа в поточному рядку 

         // треба відняти l — стільки, щоб 

         // сума стала рівною m, але саме 

         // число при цьому не стало 

         // меншим, ніж попереднє число 

         // рядка (або 0, якщо це перше 

         // число в рядку): 

            l = min(s - m, 

     a[i][j] - (j == 0 ? 0 : a[i][j - 1])); 

 

            a[i][j] -= l; 

            s -= l; 

        } 

    } 

 

 /* Заповнюємо перший стовпець уподобань 

 відповідно до результатів першого 

 раунду: */ 

    l = 0;  // Номер поточного послідовного 

            // делегата 

 

 // i — номер заявки: 

    for (i = 0; i < n; i++) 

     // Першою в списку заявка стоїть 

     // у стількох делегатів, скільки за 

     // неї проголосували в першому раунді: 

        for (k = 0; k < a[i][0]; k++) 

        { 

         // Додаємо заявку першою в список 

         // поточного делегата і переходимо 

         // до наступного делегата: 

            d[l][0] = i; 

            d_last[l] = 0; 

            l++; 

        } 

 

 /* Заповнюємо вподобання далі відповідно 

 до результатів наступних раундів: */ 

 // j — номер раунду: 

    for (j = 1; j < n; j++) 

    { 

        l = 0;  // Номер поточного 
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                // послідовного делегата 

     // i — номер заявки (усього в j-му 

     // раунді n-j заявок): 

        for (i = 0; i < n - j; i++) 

         // Забираємо різницю голосів із 

         // заявки під номером n-j, яка 

         // вибула перед поточним раундом: 

            for (k = 0; 

            k < a[i][j] - a[i][j - 1]; k++) 

            { 

             // Делегати, які в попередньо- 

             // му раунді голосували не за 

             // n-j, нам не підходять: 

                while (d[l][d_last[l]] != 

                                     n - j) 

                    l++; 

 

             // Коли ж ми дійшли до 

             // послідовного делегата, що 

             // підходить, додаємо в кінець 

             // його списку поточну заявку: 

                d_last[l]++; 

                d[l][d_last[l]] = i; 

            } 

    } 

 

 /* Виводимо результат, паралельно 

 дозаповнюючи списки вподобань делегатів 

 заявками, які в них «не зіграли»: */ 

    printf("%d\n", m); 

 // i — номер послідовного делегата: 

    for (i = 0; i < m; i++) 

    { 

     // Спершу позначаємо всі заявки 

     // як відсутні в списку: 

        for (k = 0; k < n; k++) 

            b[k] = false; 

 

     // j — номер місця в списку делегата: 

        for (j = 0; j <= d_last[i]; j++) 

        { 

         // Виводимо номер заявки 

         // з поправкою на те, що нумерація 

         // повинна починатися не з нуля, 

         // а з одиниці: 

            printf(j == 0 ? "%d" : " %d", 

                              d[i][j] + 1); 

 

         // Позначаємо заявку як наявну 

         // в списку делегата: 

            b[d[i][j]] = true; 

        } 

 

        // Ще раз проходимо всі заявки: 

        for (k = 0; k < n; k++) 
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         // Якщо заявки не було 

         // в початковому списку делегата, 

         // то виводимо її номер 

         // (з поправкою на нумерацію): 

            if (! b[k]) 

                printf(" %d", k + 1); 

        printf("\n"); 

    } 

 

    return 0; 

} 

3. Олімпійське містечко 

/* GCC */ 

 

#define M 200000    // Найбільша допустима 

                   // кількість спортсменів 

 

#include <stdio.h> 

#include <queue> 

using namespace std; 

 

int pref[M]; // pref[i] — номер спортсмена, 

 // з яким хоче жити i-й (нумерація з нуля) 

 

int cnt[M]; // cnt[i] — кількість 

 // спортсменів, що хочуть жити з i-м 

 // (нумерація з нуля) 

 

queue<int> q; // Черга непопулярних 

              // спортсменів 

 

bool excluded[M]; // excluded[i] дорівнює 

 // true, якщо i-го спортсмена відкинуто 

 

// Допоміжні змінні: 

int i, n, ans, cur, cur2, length; 

 

int main() 

{ 

    freopen("village.in", "r", stdin); 

    freopen("village.out", "w", stdout); 

 

 /* Зчитування вхідних даних 

 та ініціалізація: */ 

    scanf("%d", &n); 

    for (i = 0; i < n; i++) 

    { 

        cnt[i] = 0; 

        excluded[i] = false; 

    } 

    ans = 0; 

    for (i = 0; i < n; i++) 

    { 

        scanf("%d", &pref[i]); 
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     // Поправка на те, що у програмі 

     // нумерація спортсменів — з нуля: 

        pref[i]--; 

 

     // Збільшуємо лічильник охочих жити 

     // зі спортсменом: 

        cnt[pref[i]]++; 

    } 

 

 /* Підрахунок відповіді: */ 

 

 // Занесення до черги спортсменів, 

 // непопулярних від самого початку: 

    for (i = 0; i < n; i++) 

        if (cnt[i] == 0) 

            q.push(i); 

 

 // Якщо спортсмен входить до взаємної 

 // пари, то зараховуємо його до числа 

 // задоволених і відкидаємо: 

    for (i = 0; i < n; i++) 

        if (pref[pref[i]] == i) 

        { 

            ans++; 

            excluded[i] = true; 

        } // (також формально слід оновити 

          // масив cnt, але реальної 

          // потреби в цьому немає) 

 

 // Поки в черзі залишаються непопулярні 

 // спортсмени: 

    while (! q.empty()) 

    { 

     // Видобуваємо з черги першого 

     // непопулярного спортсмена і відразу 

     // відкидаємо його: 

        cur = q.front(); 

        q.pop(); 

        excluded[cur] = true; 

 

     // Якщо того, з ким він хоче жити, 

     // ще не відкинуто, 

        if (! excluded[pref[cur]]) 

        { 

         // то селимо їх разом, зараховуємо 

         // нашого спортсмена до числа 

         // задоволених та відкидаємо того, 

         // з ким він хоче жити: 

            ans++; 

            excluded[pref[cur]] = true; 

 

         // із ким хоче жити спортсмен, 

         // з яким хоче жити непопулярний 

         // спортсмен cur: 
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            cur2 = pref[pref[cur]]; 

 

         // Якщо спортсмена cur2 

         // ще не відкинуто, 

            if (! excluded[cur2]) 

            { 

             // то зменшуємо його лічильник 

             // на одиницю і, якщо цей 

             // спортсмен став непопуляр- 

             // ним, додаємо його до черги: 

                cnt[cur2]--; 

                if (cnt[cur2] == 0) 

                    q.push(cur2); 

             // (при цьому зменшувати 

             // cnt[pref[cur]] потреби 

             // немає, бо спортсмена 

             // pref[cur] і без того 

             // відкинуто) 

            } 

        } 

    } 

 

 // Тепер ідемо по решті спортсменів 

 // у пошуках циклів: 

    for (i = 0; i < n; i++) 

     // Якщо знайшли спортсмена, 

     // який належить новому циклу, 

        if (! excluded[i]) 

        { 

         // то досліджуємо цикл: 

            length = 0; // У цій змінній 

                  // одержимо довжину циклу 

            cur = i;  // Поточний спортсмен 

                      // у циклі 

 

         // Переходимо по спортсменах 

         // у циклі: 

            do { 

             // Відкидаємо спортсмена, 

             // щойно до нього дійшли, 

             // і переходимо до наступного: 

                excluded[cur] = true; 

                cur = pref[cur]; 

 

             // При цьому додаємо 1 

             // до їхньої кількості: 

                length++; 

 

             // Поки не дійдемо до того, 

             // якого відкинули першим: 

            } while (! excluded[cur]); 

 

         // Збільшуємо кількість задоволе- 

         // них на відповідне число: 

            ans += length / 2; 
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        } 

 

 // Виведення підрахованої вище відповіді: 

    printf("%d\n", ans); 

 

    return 0; 

} 

 

4. Перегони 

#include <cstdio> 

#include <cmath> 

#include <vector> 

#include <algorithm> 

 

using namespace std; 

 

typedef long long lint; 

 

int main() { 

    freopen("race2.in", "r", stdin); 

    freopen("race2.out", "w", stdout); 

 

    int n, t1, a, t2, b; 

    scanf("%d %d %d %d %d", &n, &t1, &t2, 

        &a, &b); 

 

    vector<int> x(n);  // Потреби енергії 

    for (int i = 0; i < n; ++i) 

        scanf("%d", &x[i]); 

 

    if (a < b) { 

        // Отримаємо еквівалентну задачу 

        // із b <= a, розглядаючи час у 

        // зворотньому напрямку. 

        swap(a, b); 

        swap(t1, t2); 

        reverse(x.begin(), x.end()); 

    } 

 

    // Перейдемо до різниць 

    // x[i] = y[0] + y[1] + ... + y[i] 

    vector<lint> y(n); 

    y[0] = x[0]; 

    for (int i = 1; i < n; ++i) 

        y[i] = x[i] - x[i-1]; 

 

    lint sum = 0; 

    lint ans = 0; 

    for (int i = 0; i < n; ++i) { 

        // Незабезпечені потреби на поточний 

        // момент. 

        sum += y[i]; 

        lint need = sum; 

 

        if (need > 0) { 

            // Найменша кількість 

            // батончиків, що їх 
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            // забезпечує. 

            lint bars = (need + a - 1)/a; 

 

            // Коригуємо потреби 

            sum += -bars*a; 

            if (i + t1 < n) { 

                y[i + t1] += bars*(a - b); 

            } 

            if (i + t1 + t2 < n) { 

                y[i + t1 + t2] += bars*b; 

            } 

 

            ans += bars; 

        } 

    } 

 

    // %I64 це MSVC/DevC++ формат. 

    // За стандартом (GCC та нові версії 

    // MSVC) має бути %lld 

    printf("%I64d\n", ans); 

 

    fclose(stdout); 

} 

 

5. Вибирання каменів 

{ Free Pascal } 

{$M 20000000 20000000} 

const n=3819663; ns=n div 64; 

      sfull: set of byte = [0..255]; 

type  ar=array[0..n] of longint; 

     num=longint; 

var     a,b: ar; 

x,y,dx,dy,d,j,k,l,z: num; 

          t: boolean;  o:text; 

s: array[0..ns] of set of byte; 

                            {binary search} 

function find(x: num; a: ar): num; 

                 var j,j0,j1: num;    BEGIN 

            j0:=0; 

            j1:=n; 

            repeat j:=(j0+j1) div 2; 

                   if (a[j]<=x) then j0:=j 

                                else j1:=j 

             until j1=j0+1; 

            find:=j0                    END; 

                                      BEGIN 

for j:=0 to ns do s[j]:=sfull; 

exclude(s[0],0); 

a[0]:=0; 

b[0]:=0; 

for j:=1 to n do                      begin 

  a[j]:=a[j-1]; 

  repeat inc(a[j]) 

   until (a[j] mod 256) in s[a[j] div 256]; 

  b[j]:=a[j]+j; 

  exclude(s[b[j] div 256],b[j] mod 256) end; 
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assign(o,'stones.in');     reset(o); 

readln(o,x,y);             close(o); 

assign(o,'stones.out');  rewrite(o); 

if (x=0) and (y=0) then writeln(o,'0 0 0') 

                   else 

if (x=y) and (y>0) then              begin 

  j:=find(x,b); 

  if x=b[j] then dx:=b[j]-a[j] else dx:=0; 

  writeln(o,dx,' ',dx,' ',x)           end 

                   else              BEGIN 

  dx:=0; 

  dy:=0; 

  d :=0; 

  t := (x>y); 

  if t then          begin 

    z:=x;  x:=y;  y:=z end; 

  j:=find(x,a); 

  if (x=a[j]) and (y=b[j]) then begin 

        dx:=0;  dy:=0;       d:=0 end else 

  if (x=a[j]) and (b[j]<y) then begin 

        dx:=0;  dy:=y-b[j];  d:=0 end else 

  if (x=a[j]) and (y<b[j]) then begin 

    k:=find(y,b); 

    if y=b[k] then dx:=x-a[k] 

              else dx:=0; 

    dy:=0; 

    d :=x-a[y-x]                  end else 

  if (x>a[j])              then begin 

  k:=find(x,b); 

  if (x<>b[k]) then writeln 

  (o,'Alarm for (',x,'; ',y,') !!!'); 

  dy:=y-a[k]; 

  l:=find(y,b); 

  if (y=b[l]) and (x>a[l]) then dx:=x-a[l] 

              else dx:=0; 

  if a[y-x]<x then d :=x-a[y-x] 

              else d:=0;          end; 

  if t then writeln(o,dy,' ',dx,' ',d) 

       else writeln(o,dx,' ',dy,' ',d) END; 

close(o)                               END. 

 

6. Перехрестя 

{ Free Pascal } 

{$I+}{$N+}{$M 10000000 10000000} 

                           {Верхнi межi:} 

const nv_max=1234567;  {кiлькостi вершин} 

      ne_max=1234567;  {кiлькостi ребер } 

      s: string='crossing'; 

type  pointe=^edge; 

      edge=record      {Ребро з вершини:} 

      v: longint;       {сумiжна вершина} 

      n: pointe end;     {наступне ребро, 

               iнцендентне данiй вершинi} 
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   pointer=array[1..nv_max] of pointe; 

     words=array[1..nv_max] of longint; 

      bool=array[1..nv_max] of boolean; 

var p,                  {Предки у деревi} 

  f,g:^words;             {Функцiї f i g} 

   n0,            {Вказiвники на перше й} 

   n:^pointer;{останнє iнцендентнi ребра} 

   u,            {Чи використано вершину} 

   j:^bool;{Чи вершина -точка сполучення} 

   e: pointe; 

   nv,                 {Кiлькiсть вершин} 

   ne,                  {Кiлькiсть ребер} 

    v,                    {Номер вершини} 

    i,     {Номер появи вершини у деревi} 

j1,j2: longint;     {Номери кiнцiв ребра} 

    o: text;                 {Файл даних} 

 

                    {Рекурсивний алгоритм 

                 пошуку точок сполучення} 

procedure   STEP  (v: longint); 

var stop: boolean; w: longint;     BEGIN 

inc(i); 

u^[v]:=true; 

f^[v]:=i; 

g^[v]:=i; 

n^[v]:=n0^[v]; 

stop:=false; 

REPEAT w:=n^[v]^.v; 

  if u^[w] and (w <> p^[v]) then   begin 

  if g^[w] < f^[v] then f^[v]:=g^[w] end 

  else           if not u^[w] then begin 

     p^[w]:=v; 

     STEP(w); 

     if (v <> j1) and (g^[v] <= f^[w]) 

                then j^[v]:=true else 

     if (v= j1) then inc(j2); 

   if f^[v] > f^[w] then f^[v]:=f^[w] end; 

   if n^[v]^.n<>nil then n^[v]:=n^[v]^.n 

                    else stop:=true; 

UNTIL stop;                           END; 

                                    BEGIN 

nv:=0;  new(n0);  new(n); 

for v:=1 to nv_max do n0^[v]:=nil; 

assign(o,s+'.in');   reset(o); 

{Зчитування рядкiв вхiдного файлу, кожний 

  з яких мiстить лише номери кiнцiв ребра} 

REPEAT inc(ne); 

    readln(o,j1,j2); 

    if j1 > nv then nv:=j1; 

    if j2 > nv then nv:=j2; 

    new(e); 

    if n0^[j1]=nil then n0^[j1]   :=e 

                   else  n^[j1]^.n:=e; 

    n^[j1]:=e; 

    e^.v:=j2; 
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    e^.n:=nil; 

    new(e); 

    if n0^[j2]=nil then n0^[j2]   :=e 

                   else  n^[j2]^.n:=e; 

    n^[j2]:=e; 

    e^.v:=j1; 

    e^.n:=nil; 

UNTIL seekeof(o);  close(o);  new(p); 

new(u);   new(j);   new(f);   new(g); 

for v:=1 to nv do begin 

u^[v]:=false; 

j^[v]:=false        end; 

j1:=1;                    {Корiнь дерева} 

j2:=0;  {Кiлькiсть безпосереднiх нащадкiв 

                                  кореня} 

p^[j1]:=0;  i:=0; 

  STEP(j1); 

j^[j1]:=j2 > 1; 

 

{Запис у вихiдний файл у порядку зростання 

  номерiв вершин, що є точками сполучення} 

assign (o,s+'.out');   rewrite(o); 

v:=0; 

repeat inc(v) 

 until  j^[v] or (v=nv); 

if j^[v] then write(o,v); 

j1:=v+1; 

for v:=j1 to nv do 

if j^[v] then write(o,' ',v); 

writeln(o);   close(o);               END. 

 

 


