
XVI вiдкритий чемпiонат Харкова зi спортивного програмування.
усi задачi, 12 травня 2019. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача A. Придбання «Iспаньйоли»
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Лiвсi, завтра я їду до Бристоля! I через два
тижнi... Нi, через десять днiв у нас буде
найкращий i швидкiсний корабель в Англiї.

(c) Сквайр Трелонi

Сквайр Трелонi вiдправився до Бристоля, щоб придбати шхуну.
При цьому Трелонi готовий заплатити за корабель будь-якi грошi,
але тiльки за умови, що сума всiх дiльникiв вартостi корабля буде
парним числом.

Допоможiть сквайру зрозумiти, чи пiдходить зазначена вартiсть
судна пiд його умову.

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять одне натуральне число 𝑛 − вартiсть судна

(𝑛 < 1018).

Формат вихiдних даних
Виведiть YES, якщо вартiсть корабля вiдповiдає умовi Трелонi,

або NO, якщо не вiдповiдає.

Приклади
тест вiдповiдь

15 YES
8 NO
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XVI вiдкритий чемпiонат Харкова зi спортивного програмування.
усi задачi, 12 травня 2019. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача B. Одноногий одноокий
Обмеження по часу: 0.5 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Ось що, сер! Буду говорити з вами вiдверто!
Менi не подобається ця експедицiя! Менi не
подобаються цi матроси! I взагалi ... що?!!
Так! Нi! Менi взагалi нiчого не подобається,
сер!

(с) капiтан Олександер Смоллет

Вiдомо, що кожен пiрат або одноногий або одноокий. Чеснi ж
матроси не мають таких дефектiв.

Сквайр Трелонi i Джим Хокiнс уважно оглядали кожного мат-
роса, який ступав на борт «Еспаньйоли». При цьому Джим рахував
ноги, а сквайр очi.

Знаючи числа, якi отримали Джим i Трелонi, спробуйте вiдповi-
сти на питання: скiльки одноногих i скiльки однооких пiратiв потра-
пило на борт «Еспаньйоли».

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять два натуральних числа 𝑑 (число Джима) i 𝑡

(число сквайра) (𝑑, 𝑡 < 106).

Формат вихiдних даних
Виведiть через пробiл кiлькiсть одноногих i однооких пiратiв. Як-

що вiдповiдей декiлька, виведiть їх у порядку зростання кiлькостi
одноногих пiратiв. Якщо хтось iз «счетоводiв» фатально помилився
i таких наборiв нiг i очей не може iснувати, виведiть −1.

Приклад
тест вiдповiдь

2 4 2 0
12 13 2 1

4 3
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XVI вiдкритий чемпiонат Харкова зi спортивного програмування.
усi задачi, 12 травня 2019. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача C. Курiння - то отрута!
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Колумб Америку открыл − великий был моряк!
Но заодно он научил весь мир курить табак.
От трубки мира, у костра раскуренной с вождём,
Привычка вредная пошла в масштабе мировом.

Збiльшена... печiнка збiльшена, чудово... зубки
гнiлуватi... багатьох не вистачає... Хлопцi! Ви
занадто багато курите! З такою задишкою вам не
пробiгти i ста ярдiв. Запам’ятайте: курiння
шкiдливе для здоров’я!

(c) Доктор Лiвсi

У пiратiв є одна чудова (на думку доктора Лiвсi) традицiя: що-
вечора сiдати колом i викурювати трубку.

𝑁 пiратiв сiдають колом (завжди в одному i тому ж порядку),
один з пiратiв (завжди один i той же) розпалює трубку. Потiм труб-
ка передається за годинниковою стрiлкою, при цьому кожен пiрат
робить одну «затяжку».

Кожна трубка розрахована на 𝑘 затяжок. Вважається, що розпа-
лювання трубки дорiвнює 3 затягуванням (пiсля яких пiрат вiдразу
ж передає трубку далi).

Вiдомо, що коли сумарна кiлькiсть затяжок досягає 20, у пiрата
починаються проблеми з легенями. При 40 затяжках пiрата чекають
проблеми з печiнкою. На 60 починає кульгати серце. А на 80 пiрат
починає втрачати зуби.

Знаючи кiлькiсть пiратiв i характеристики трубок, визначте хвороби пiратiв.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних задано два натуральних числа 𝑁 (кiлькiсть пiратiв) i 𝑀 (кiлькiсть

трубок). У другому рядку − 𝑀 натуральних чисел 𝑘𝑖 − характеристики трубок (кiлькiсть «затяжок»). Усi
числа у вхiдних даних в дiапазонi вiд 3 до 99.

Формат вихiдних даних
Виведiть чотири числа − кiлькiсть пiратiв, у яких проблеми з легенями, печiнкою, серцем i зубами.

Приклад
тест вiдповiдь

3 10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 7

2 1 0 0

Пояснення до прикладу
Розглянемо першу трубку. Перший пiрат розпалює трубку i отримує 3 мiнуси до свого здоров’я. У трубцi

залишається 5 затяжок, з яких по 2 роблять другий i третiй пiрат, i ще одну перший. Разом, за 9 трубок,
перший пiрат отримає 36 штрафiв, а другий i третiй по 18. На трубцi з параметром 7 перший пiрат отримає
−4, другий −2, а третiй −1. У сумi перший пiрат заробив на легенi i печiнку (40), у другого проблеми з
легенями (20) i третiй пiрат поки здоровий (19). Тобто, у двох пiратiв проблеми з легенями (у 1-го i 2-го) i в
одного ще i з печiнкою (у 1-го).
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XVI вiдкритий чемпiонат Харкова зi спортивного програмування.
усi задачi, 12 травня 2019. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача D. Вони заряджають гармату!
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Гармата... Вони заряджають гармату...
Навiщо? ... А!! Вони будуть стрiляти!!
Додати ходу!

(c) Александер Смоллет

Герої збирають порох, зброю, продукти, сiдають в шлюпку i спли-
вають з корабля. Пiрати, заскоченi цими дiями зненацька, готуються
обстрiляти шлюпку. У човнi перебувають капiтан, доктор, сквайр,
Хантер, Джойс, Редрут i Абрахам Грей − матрос з команди, якого
пiрати хотiли, але не змогли схилити на свою сторону. Iзреєл Гендс
намагається потопити шлюпку, обстрiлюючи її з гармати.

Гендс стрiляє з гармати чергами по 𝑘 ядер. Кожне випущене ядро
пiдвищує температуру Iзреєля на 𝑡1 десятих градуса. Пiсля кожної
черги, ще один пiрат обдає стрiлка крижаною водою, що знижує його
температуру на 𝑡2 десятих градуса.

Якщо температура Гендса пiднiметься до 100 градусiв, то пiрат
«згорить на роботi». Якщо впаде до 0, то замерзне. Яка доля чекає
пiрата? Вважати, що початкова температура Гендса 36,6.

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять три натуральних числа 𝑘 (кiлькiсть ядер в

черзi), 𝑡1 (десятих градуса нагрiву за кожне ядро) i 𝑡2 (десятих градуса охолодження за кожне вiдро води).

Формат вихiдних даних
У першому рядку виведiть вердикт для Iзреєля Гендса: frozen (якщо пiрат замерз), burned (якщо пере-

грiвся) або survived (якщо з ним нiчого страшного не сталося). У другому рядку виведiть кiлькiсть черг,
якi встиг зробити Гендс. Якщо пiрат вижив пiсля обстрiлу, то у другому рядку нiчого виводити не потрiбно.

Приклади
тест вiдповiдь

10 1 10 survived
5 1 10 frozen

74
15 1 10 burned

125
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XVI вiдкритий чемпiонат Харкова зi спортивного програмування.
усi задачi, 12 травня 2019. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача E. Оборона форту
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Через годину тi з вас, хто залишиться в
живих, будуть заздрити, хе-хе, мертвим.

(c) Джон Сiльвер

Диявол! Минуло вже бiльше години! Стає
нуднувато ...

(c) Олександр Смоллетт

На штурм форту пiрати, як справжнi пiрати, вирушили не з по-
рожнiми руками. Звичайно ж вони тягли з собою величезнi запаси
рому − цiлих 𝑚 пляшок!

Влучним i точним вогнем кожен з 𝑛 захисникiв форту знищує
𝑘 пляшок цього незамiнного для пiратiв напою. Вiдповiдний рев
пiратiв деморалiзує одного захисника форту i той виходить з бою.
Потiм захисники перезаряджають зброю i все повторюється до тих
пiр, поки у пiратiв не закiнчиться ром або в форте не залишиться
жодного не здеморалiзованого захисника.

Знаючи початкову кiлькiсть захисникiв форту 𝑛, влучнiсть i точ-
нiсть захисникiв 𝑘 i кiлькiсть пляшок 𝑚, визначте переможцiв в битвi
за форт, також визначте, пiсля якого за рахунком залпу ця перемога
вiдбудеться.

Формат вхiдних даних
Заданi три натуральних числа 𝑛 (початкова кiлькiсть захисникiв), 𝑚 (кiлькiсть пляшок у пiратiв) i 𝑘

(ефективнiсть одного захисника). 0 < 𝑛 < 100, 0 < 𝑚 < 109, 0 < 𝑘 < 107.

Формат вихiдних даних
У першому рядку виведiть вердикт pirats win (якщо форт захоплюють пiраты), counter pirats win

(якщо перемогли захисники форту) или draw (в разi нiчиєї). У другому рядку виведiть кiлькiсть залпiв,
зроблених захисниками форту.

Приклад
тест вiдповiдь

2 20 10 counter pirats win
1

2 31 10 pirats win
2

2 25 10 draw
2
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XVI вiдкритий чемпiонат Харкова зi спортивного програмування.
усi задачi, 12 травня 2019. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача F. Окiст i чорна мiтка
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

− Перепрошую, сер, ви останнiм часом стали
часто порушувати нашi звичаї. Команда має
право зiбратися i поговорити!
− Згiдно зi звичаєм. На сходку!
− Такий закон. Ха-ха-ха... Чорна мiтка!

(с) пiрати

Не такий був Джон Сiльвер, щоб так просто погодитися на уль-
тиматум пiратiв. Але i повнiстю виправдати себе в очах команди вже
було неможливо. Тому Сiльвер вiдповiв:

− Чорна мiтка, так чорна мiтка... Але на моїх умовах! Далi,
Сiльвер заявив, що готовий передати управлiння командою тiльки
розумному пiрату, здатному виграти у Джона в класичну пiратську
гру.

Для цiєї гри використовується прямокутний шматок окосту, на
якому нанесена квадратна сiтка розмiром 𝑛×𝑚 клiтин. На клiтинцi
з координатами (𝑖, 𝑗) розмiщується чорна мiтка. За один хiд пiрат
може точним ударом абордажною шаблею вiдсiкти шматок око-
сту вздовж однiєї з лiнiй сiтки. Частина сирого окосту без мiтки
з’їдається пiратом (це дуже жорстока гра!) i хiд переходить iншо-
му гравцевi. Той, хто не може зробити хiд (залишилася тiльки одна
клiтинка) програє i отримує чорну мiтку. Iнший пiрат ще тиждень
мається шлунком − така цiна перемоги.

Сiльвер великодушно вiддає право першого ходу своєму противнику. Визначте, чи зможе пiрат виграти
у Джона Сiльвера на заданих умовах, враховуючи, що Джон грає в цю гру iдеально.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних записанi натуральнi числа 𝑛 i 𝑚 − розмiри окосту (𝑛,𝑚 6 20). У другому

рядку − координати чорної мiтки 𝑖 i 𝑗 (0 < 𝑖 6 𝑛; 0 < 𝑗 6 𝑚).

Формат вихiдних даних
Виведiть YES, якщо пiрат при його першому ходi зможе виграти гру, або NO, якщо не iснує виграшного

ходу iз заданої позицiї.

Приклад
тест вiдповiдь

20 1 5 1 YES

Пояснення до прикладу
Першим ходом пiрат може вiдрiзати 11 клiтин правiше чорної мiтки, а потiм ходити симетрично Сильверу.
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XVI вiдкритий чемпiонат Харкова зi спортивного програмування.
усi задачi, 12 травня 2019. ХНЕУ iм.С.Кузнеця

Задача G. Пiaстри!!!
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Пiастри!!! Пiастри!!!

(c) папуга Флiнт

− Пiастри!!! Пiастри!!! − горлав капiтан Флiнт.
Щоб хоч якось втихомирити папугу, Джон Сiльвер постелив кар-

тату стрiчку мiж бочкою з ромом, на якiй любив сидiти Флiнт, i його
годiвницею. На деякi клiтинки стрiчки, Джон поклав срiбнi монети.

Завдання папуги, пройти вiд бочки до годiвницi, зiбравши всi мо-
нети на стрiчцi. При цьому при переходi в кожну клiтинку, Флiнт
повинен забрати монету або покласти монету, якщо клiтинка була
порожньою.

Виходити за межi стрiчки папуга може тiльки з її кiнцiв, почат-
ковий запас монет у Флiнта не обмежений.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних записано одне натуральне число

𝑛 − довжина стрiчки в клiтинках (𝑛 6 100). У другому рядку − 𝑛
двiйкових чисел через пробiл. Число 0 означає, що клiтинка спочатку
порожня, а число 1 означає, що в клiтинцi покладено монету.

Формат вихiдних даних
Виведiть один рядок, що складається з символiв «l» (left) i «r» (right) без пробiлiв − iнструкцiї по

перемiщенню Флiнта. Вважати, що бочка Флiнта розташована злiва вiд стрiчки, а годiвниця справа. Оскiльки
маршрутiв папуги, що вiдповiдають умовi, може бути безлiч − виведiть будь-який з них. Головне, щоб
кiлькiсть iнструкцiй не перевищувала 1 000.

Приклади
тест вiдповiдь

5
0 1 0 1 0

rrlrrlrrrrlr

5
0 1 0 1 0

rrrrrllllrrrlrrlrrlr
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Задача H. Скриня мерця
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

П’ятнадцять хлопцiв на скринi мерця.
Йо-го-го, ще й пляшечка рому!
Пий, i диявол тебе призведе до кiнця.
Йо-го-го, ще й пляшечка рому!

(c) Пристрастi Бiллi Бонса

Ця пiсня була пов’язана з Едвардом Тiчем, вiдомим як Чорна
Борода, iм’я якого гримiло на початку XVIII столiття. Своєю жор-
стокiстю вiн наводив жах навiть на пiратiв, тому не дивно, що на його
кораблi спалахнув заколот. Ватажковi вдалося придушити заколот,
i вiн вирiшив, як це було прийнято у вiльнiй братiї «джентльменiв
удачi», висадити п’ятнадцять чоловiк заколотникiв на островi Скри-
ня Мерця. Нещасним вручили по пляшцi рому i скинули їм зв’язку
шабель. Жорстокий пiрат прекрасно розумiв, що прирiкає заколот-
никiв на болiсну смерть, бо ром тiльки посилював спрагу, а на остро-
вi вiдсутнi джерела води. Тiч не сумнiвався, що пiрати, перепивши,
переб’ють один одного.

На жалюгiдному клаптику сушi розмiром 10х20 метрiв немож-
ливо було сховатися нi вiд спекотного сонця, нi вiд змiй. Морякам
вдалося розвести багаття, благо кресало у них було. За допомогою
парусини вдавалося за нiч назбирати певну кiлькiсть води, яку вони
розбавляли морською. Води було мало, спрага була страшною, i не дивно, що нещаснi в мареннi могли бачити
i самого Девi Джонса.

Люди опинилися на висотi, чвар i поножовщини у них не було. Не виключено, що в цьому зiграв свою
роль авторитет Бiллi Бонса. Люди жили, збираючи молюскiв, крабiв та iншу їстiвну живнiсть. Але основну
їжу становили ящiрки i змiї, м’ясо яких в’ялили на сонцi.

Можна уявити, як здивувався повернувшись через мiсяць до Скринi Мерця Чорна Борода, коли побачив,
хоч i страшенно виснажених, але живих людей. Команда дружно зажадала взяти нещасних на судно, що
i було зроблено. Саме ця iсторiя, ставши легендою Карибського моря, i була покладена в основу пiснi про
п’ятнадцять чоловiк на Скринi Мерця.

Пiзнiшi дослiдження пояснили, як Бiллi Бонсу вдалося утримати людей вiд пияцтва i поножовщини. У
цiй iсторiї була ще одна скриня − скриня, в якiй Бiллi Бонс замкнув увесь ром i зброю. Скриня Бонса була
обладнана ультрасучасним (у тi роки) кодовим замком. Чудово розумiючи майбутнi труднощi i те, як вони
можуть вплинути на пам’ять, Бонс на кришцi скринi записав ключ, що мiстить код до скринi.

Ключ являє собою натуральне число 𝑘. Щоб дешифрувати ключ потрiбно пiдрахувати, скiльки парних
чисел можна скласти з розташованих поспiль цифр 𝑘. При цьому всi цифри ключа вважаються рiзними,
тому числа, що збiгаються за значенням, але складаються з «рiзних» цифр, є рiзними. Код вiд скринi є
п’ятизначним. Якщо отримане пiсля дешифровки ключа число коротше п’яти знакiв, то слiд попереду до-
повнити його нулями. Якщо довше − викинути зайвi цифри злiва. Провiднi нулi в числi 𝑘 i у всiх парних
числах допустимi.

Формат вхiдних даних
Вам вiдомий ключ 𝑘 (𝑘 < 10256).

Формат вихiдних даних
Знайдiть код вiд ключа − кiлькiсть парних чисел, якi можна скласти з поспiль розташованих цифр числа

𝑘.

Приклад
тест вiдповiдь

2123 00004
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Пояснення до прикладу
З ключа 2123 можна скласти числа 2, 212, 12 i 2. При цьому перша i остання двiйка − це «рiзнi» числа, бо

вони складаються з рiзних цифр ключа. Усього чотири парних числа. Доповнюємо число 4 попереду нулями
до п’ятизначного, отримуємо 00004.
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Задача I. Бен Ган i козел Мефодiй
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Бен Ганн був дуже забобонною людиною. I вiн був абсолютно
впевнений, що для пошуку скарба, йому необхiдно i достатньо вико-
пати яму довжиною 𝑛 умовних одиниць довжин ям. Протягом дня
Бен здатний викопати двi умовнi одиницi довжин ям. I, здавалося
б, достатньо розмiтити одну дiлянку довжиною 𝑛 умовних одиниць
довжин ям i копати собi неквапливо. Але на островi живе навчений
Флiнтом козел Мефодiй, який приходить на розмiчену дiлянку вночi
i, з властивою тiльки йому ретельнiстю, загаджує цю дiлянку. Пiсля
старань Мефодiя Бен не може бiльше працювати на цiй дiлянцi.

Ретельно дослiдивши острiв, Бен виявив досить багато дiлянок,
на яких є можливiсть викопати яму довжиною 𝑛 умовних одиниць
довжин ям. Бен також знає, що Мефодiй за нiч може зiпсувати тiль-
ки одну дiлянку, а копати можна або на однiй дiлянцi двi умовнi
одиницi довжин ям, або на двох дiлянках по однiй умовнiй одиницi
довжин ям.

Допоможiть нещаснiй людинi знайти скарби Флiнта i порахуйте, яку мiнiмальну кiлькiсть дiлянок до-
вжиною 𝑛 умовних одиниць довжин ям треба розмiтити на островi, щоб гарантовано перехитрити козла
Мефодiя.

Формат вхiдних даних
Вам дано натуральне число 𝑛 − необхiдна Бену довжина ями 0 < 𝑛 6 40.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число − мiнiмальну кiлькiсть розмiчених дiлянок, яка гарантує Бену перемогу над пiд-

ступним Мефодiєм.

Приклади
тест вiдповiдь

2 1
3 2
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Задача J. Скарби Флiнта
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Англiйськi, французькi, iспанськi,
португальськi монети, гiнеї i луїдори,
дублони i подвiйнi гiнеї, муадори i цехiни,
монети iз зображеннями всiх європейських
королiв за останнi сто рокiв, − у цiй колекцiї
були зiбранi грошi всього свiту.

Р.Стiвенсон, «Острiв скарбiв»

У скринях, що заховав Флiнт на островi, було безлiч рiзних монет,
що створило величезнi проблеми в оцiнцi та подальшому розподiлi
здобичi. Тодi пiдприємливий Трелонi вирiшив обмiняти всi монети
на шилiнги, а вже потiм займатися їх оцiнкою.

У черговому порту, який вiдвiдала «Eспаньйола», в ходу були 3
види монет i шилiнги. Тобто, цi три види монет можна «перевести
в готiвку». Портовий обмiнний пункт дозволяє обмiняти будь-який
тип ходових монет на будь-який iнший, i будь-який тип монет на
шилiнги.

Ураховуючи феноменальнi таланти Трелонi в торгiвлi, при будь-
якому обмiнi округлення вiдбувається на користь сквайра. При цьо-
му нескiнченно користуватися доброзичливiстю портових клеркiв не
можна, тому була можливiсть зробити всього три операцiї обмiну. З
огляду на те, що монети, якi були в ходу в цьому порту, бiльше нiде не затребуванi, то «збути» потрiбно весь
набiр унiкальних монет.

Формат вхiдних даних
Перший рядок вхiдних даних мiстять три натуральних числа 𝑛1, 𝑛2 i 𝑛3 − кiлькiсть монет типiв 1, 2 i 3

вiдповiдно (0 < 𝑛𝑖 < 1 000).
У наступних трьох рядках задана матриця обмiну монет. Запис 𝑎 : 𝑏 на перетинi 𝑖-го рядка та 𝑗-го стовпця

(𝑖 ̸= 𝑗, 1 6 𝑖, 𝑗 6 3) означає, що за 𝑎 монет типу 𝑖 можна отримати 𝑏 монет типу 𝑗. Наприклад, при курсi
2 : 3 можна обмiняти 5 монет на 8 (⌈5 · 3/2⌉ = ⌈7.5⌉ = 8). На головнiй дiагоналi матрицi (𝑖 = 𝑗) заданий
курс «переведення в готiвку» вiдповiдної монети, тобто курс обмiну на шилiнги. Усi числа в матрицi обмiну
валют не перевищують 9, перше число в парi не може дорiвнювати 0.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне цiле число − кiлькiсть шилiнгiв, якi можна отримати при обмiнi наявних монет.

Приклад
тест вiдповiдь

10 10 10
1:2 1:3 1:4
1:5 1:6 1:7
1:8 1:9 1:0

2760

Пояснення до прикладу
Давайте обмiняємо монети першого типу на монети третього типу. За кожну монету першого типу можна

отримати 4 монети третього типу. Пiсля такого обмiну у нас залишиться 10 монет другого типу i 10+10·4 = 50
монет третього типу.

Тепер обмiняємо монети третього типу на монети другого типу. За кожну монету третього типу можна
отримати 9 монет другого типу. Пiсля такого обмiну у нас залишаться монети тiльки другого типу i їх буде
10 + 50 · 9 = 460.

Тепер «переведемо в готiвку» (обмiняємо на шилiнги) монети другого типу по курсу 1 : 6, отримаємо
460 · 6 = 2760 шилiнгiв.
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Задача K. Мапа
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Чи мiг подумати старий Флiнт, проводжаючи єдиним оком спливаючу в оке-
ан хмаринку, що коли-небудь втраченi ним скарби спливуть на екранi вашого
монiтора? Зрозумiло, що нi. У тi часи були iншi, суворiшi правила гри, i бiль-
шiсть учасникiв тих давнiх подiй скiнчили погано. Але тепер, через триста ро-
кiв, вам, мирному дослiдниковi, нiчого не загрожує на Островi Скарбiв, крiм
захоплюючих пригод!

Блукаючи темними пiдвалами стародавнього англiйського замку ви знайшли
мапу. Нi, це ще не мапа Острова Скарбiв, а мапа того самого пiдземелля. Мапа
представляє собою прямокутну сiтку з квадратiв. Кожен квадрат може бути або
порожнiм (вiдзначений лiтерою «O»), або частиною стiни (вiдзначений лiтерою
«W»). На мапi також вказано напрямок на пiвнiч. На щастя у вас є компас,
тож ви можете правильно орiєнтуватися по мапi. Спочатку ви перебуваєте на
порожньому квадратi, координати якого вам не вiдомi, але цi координати є паролем до сейфу зi справжньою
картою Острова Скарбiв. У цiлковитiй темрявi ви бачите тiльки мапу i компас. Що знаходиться навiть у
сусiднiх квадратах − не зрозумiло.

Ваша задача − дослiджуючи пiдземелля, визначити мiсце, де ви знайшли цю мапу. При дослiдженнi пiд-
земелля, ви можете задати питання (команда LOOK: <напрямок) i дiзнатися, що знаходиться в сусiднiй по
сторонi квадрата клiтинцi. А якщо ви впевненi, що певна з сусiднiх клiтинок порожня, ви можете перемiсти-
тися туди (команда MOVE: <напрямок>). Успiхiв!

Формат вхiдних даних
Перший рядок вхiдних даних мiстить два числа: 𝑤 i ℎ − розмiри пiдземелля. Кожний iз наступних ℎ

рядкiв мiстить iнформацiю про рядки мапи. Рядок складається з 𝑤 символiв. При цьому 𝑥-й символ рядка з
номером ℎ− 𝑦+ 2 вхiдних даних задає позицiї на мапi: це або лiтера «W», яка позначує стiну, або лiтера «O»,
яка позначує пустий квадрат.

3 6 𝑤 6 100, де 𝑤 − ширина мапи, тобто кiлькiсть квадратiв на мапi в горизонтальному (захiд-схiд)
напрямку; 3 6 ℎ 6 100, де ℎ − висота мапи, тобто кiлькiсть квадратiв на мапi у вертикальному (пiвдень-
пiвнiч) напрямку. Пiвденно-захiдний кут пiдземелля має координати (1, 1), а пiвнiчно-схiдний має координати
(𝑤, ℎ). Пiдземелля оточено стiнами, якi позначенi на мапi.

Протокол взаємодiї
Пiсля зчитування даних пiдтримується 3 команди:

1. LOOK: <напрям> (де напрям може бути N/S/W/E).
У вiдповiдь буде вiдправлено W (стiна) або O (вiдкритий простiр). Кiлькiсть викликiв команди LOOK
повинно бути менше або дорiвнювати числу 𝑀 , яке встановлює тестуюча система.

2. MOVE: <напрям> (де напрям може бути N/S/W/E)..
У вiдповiдь нiчого не буде вiдправлено, але система здiйснить необхiдне перемiщення у себе всерединi.

3. FINISH: <x> <y>.
Якщо ваш застосунок впевнений у тому, що має неохiднi початковi координати, то вiн повинен про це
повiдомити за допомогою цiєї команди. У вiдповiдь нiчого не буде вiдправлено, застосунок просто має
завершити свою роботу.

Приклад
Припустимо, що ви отримали таку мапу, як на малюнку в умовi. Тодi можлива послiдовнiсть взаємодiй

з тестуючою системою через стандартнi потоки введення/виведення може виглядати так:
[your solution]> LOOK: N
[test system] > W
[your solution] > LOOK: E
[test system] > O
[your solution] > MOVE: E
[your solution] > LOOK: E
[test system] > W
[your solution] > FINISH: 3 5
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Задача L. Чорний Пес
Обмеження по часу: 0.5 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайти

С рождения Бобби пай-мальчиком был,
Имел Бобби хобби - он деньги любил,
Любил и копил.

Пiсня з м/ф «Острiв скарбiв», 1988

Пiрат на прiзвисько Чорний Пес − старий корабельний «друг»
Бiллi Бонса. Багато днiв поспiль Чорний Пес i зграя пiратiв намага-
лися вистежити штурмана Бiллi i вiдiбрати у нього карту Острова
Скарбiв. I ось, нарештi, пiратам пощастило − вони дiзналися, що
старий морський вовк поселився в трактирi «Адмiрал Бенбоу».

Першим вiдвiдати Бiллi Бонса зголосився Чорний Пес. Вiн ре-
тельно дослiджував мiсцевiсть в районi бухти, бiля якої знаходився
трактир, а також вивчив розпорядок дня штурмана Бiллi. Щоб за-
стати Бiллi зненацька, Чорний Пес вирiшив з’явитися рiвно через 2
секунди пiсля повернення штурмана з прогулянки.

Мiсцевiсть бiля корчми «Адмiрал Бенбоу» можна представити у
виглядi прямокутного поля, розбитого на квадратнi клiтинки. Деякi
клiтинки не є прохiдними, тому що там знаходяться кам’янi валуни або густi зарослi чагарнику. Чорний Пес
буде перемiщатися мiж сусiднiми за стороною клiтинами за одну секунду. Якщо вiн пiде по найкоротшому
шляху, то виявиться в трактирi одночасно з Бiллi Бонсом. Тому Пса цiкавлять всi шляхи, якими можна точно
на двi секунди довше йти, нiж найкоротшим шляхом, щоб дiстатися вiд його поточної позицiї до трактиру.

Оскiльки таких шляхiв може бути дуже багато, вiд вас вимагається знайти залишок вiд дiлення кiлькостi
шляхiв на 109 + 9.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних заданi два числа ℎ и 𝑤: розмiри мiсцевостi бiля трактиру «Адмирал

Бенбоу». Наступнi ℎ рядкiв мiстять по 𝑤 символiв в кожному. Символ «.» означає що у вiдповiдну клiтинку
можна пересуватися, символ «#» означає перешкоду. Символи «D» i «A» означають поточну позицiю Чорного
Пса i розташування трактиру вiдповiдно.

Обмеження: 1 6 ℎ 6 500, 1 6 𝑤 6 500, символи «D» i «A» зустрiчаються у вхiдних даних тiльки один раз.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число: кiлькiсть шляхiв, якi довшi за найкоротший рiвно на две секунди. Якщо мiсцевiсть

така, що неможливо дiстатися вiд заданої клiтинки до трактиру, то виведiть нуль. Звернiть увагу, що марш-
рути проходять через клiтинку з трактиром (можливо i не один раз), що також слiд врахувати.

Приклади
тест вiдповiдь

6 9
.........
..######A
..#......
.D..####.
..##...#.
.....#...

15

3 3
D..
A..
...

5
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Задача M. Боббi
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 Мб

С рождения Бобби пай-мальчиком был,
Имел Бобби хобби - он деньги любил,
Любил и копил.

Пiсня з м/ф «Острiв Скарбiв», 1988

Панi i панове!
Зараз ви почуєте трагiчну та повчальну iсторiю про хлопчика Боббi,
який любив грошi.

Всi дiти як дiти − живуть без турбот (Щасливе дитинство...), а
Боб на дiєтi − не їсть i не п’є (Бiдненький хлопчик...), скарбнички
кує. З металевого листа розмiром 𝑁×𝑀 сантиметрiв можна вирiзати
4 однакових квадратних кути зi стороною 𝐻 сантиметрiв (з естетич-
них мiркувань число 𝐻 повинно бути натуральним), зiгнути краї
отриманої хрестоподiбної фiгури i зварити шви, що утворилися. Як
результат вийде металева скарбничка об’ємом (𝑁−2·𝐻)·(𝑀−2·𝐻)·𝐻
cм3.

(А де ж грошi?...).
Копiлку Боб може продати по цiнi 𝐵 грошей за 1 см3 об’єму. (А-а-а, молодець...). Крiм того, можно

продати i прямокутнi шматочки металевого листа, що залишилися, за цiною 𝑃 грошей за 1 см2 площi. Витрати
на розрiзання металу дорiвнюють 𝐶 грошей за 1 см длiни розрiзу, витрати на зварювання металу дорiвнюють
𝐷 грошей за 1 см шва. Решту квадратикiв можна i не продавати, а вирiзати з них новi скарбнички, а залишки
продати або знову вирiзати скарбнички тощо.

Здесь пенни, там шиллинг, а где-нибудь фунт! (Большие деньги...)
Стал Бобби мошенник, мошенник и плут, - (Металл воровал!)
Скопил целый фунт.
Но в том-то и дело, что он не один, (Почему?..)
Кто больше всех деньги на свете любил, (Человек наш...)
Он это забыл.
I зараз «друзi» хочуть довiдатися, яку виручку вiд виготовлення скарбничок iз крадених металевих листiв

отримував Боббi?

Формат вхiдних даних
«Друзям» Боббi вiдомо:

∙ розмiри листа 𝑁 та 𝑀 (1 6 𝑁,𝑀 6 1 000) − перший рядок вхiдних даних

∙ витрати на розрiзання та зварювання 𝐶 та 𝐷 (0 6 𝐶,𝐷 6 25) − другий рядок вхiдних даних

∙ доходи вiд реалiзацiї виробiв 𝐵 та 𝑃 (0 6 𝐵,𝑃 6 25) − третiй рядок вхiдних даних

Формат вихiдних даних
«Друзi» Боббi хочуть знати одне число − максимальну виручку Боббi.

Приклад
тест вiдповiдь

5 5
2 3
7 1

39
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Задача N. Джiм Гокiнс
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Поки сквайр Трелонi займався пiдготовкою експедицiї на Острiв
Скарбiв, Джiм мешкав у садибi доктора Лiвсi пiд наглядом старо-
го єгеря Редрута, майже як бранець, мрiючи про невiдомi острови i
морськi пригоди. Щоб скоротати нуднi вечори, Джiм вирiшив про-
читати книгу «Мореплавство i морськi науки».

Ще з дитинства Джiм звик завжди читати всi книги-
першоджерела, на якi посилається первинна книга, а потiм на пер-
шоджерела, на якi посилалися вони, i так далi. Для того щоб опа-
нувати «Мореплавство i морськi науки» Джiму треба прочитати 𝑁
рiзних книг. Книги пронумерованi вiд 1 до 𝑁 , а на читання книги
𝑖 витрачається 𝐾𝑖 хвилин. Кожна книга 𝑖 мiстить список посилань,
якi мiстять 𝐹𝑖 книжок. Книга «Мореплавство i морськi науки» має
номер 1 i перш нiж почати читати цю книгу Джiм стягнув у свою
кiмнату всi 𝑁 книжок.

Процес читання кожної книги вiдбувається таким чином:
Спочатку Джiм вiдкриває книгу i одразу читає список посилань. Це займає одну хвилину. Далi вiн читає
всi книжки у списку посилань, у будь-якому порядку на його розсуд. Пiсля цього вiн читає саму книжку, та
вертає її у бiблiотеку доктора Лiвсi. Це займає ще 𝐾𝑖 хвилин.

Єгерю Редруту дуже не подобається, що Джiм узяв так багато книжок, тому вам необхiдно знайти най-
меншу можливу суму часу зберiгання усiх книжок, при умовi що Джiм буде читати їх в оптимальному
порядку. Книги можуть мати пустi списки посилань. Кожна книга, окрiм книги номер 1 присутня тiльки в
одному списку посилань. Також вiдомо, що посилання не утворюють циклiв.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних задано цiле число 𝑁 (1 6 𝑁 6 100 000). Далi йдуть 𝑁 рядкiв, по одному

на кожну книжку вiд 1 до 𝑁 . На кожному з цих рядкiв задано цiле число 𝐾𝑖 (1 6 𝐾𝑖 6 1 000) − кiлькiсть
хвилин, необхiдних для читання книги. Далi задано цiле число 𝐹𝑖 (0 6 𝐹𝑖 < 𝑁), за яким слiдують 𝐹𝑖 цiлих
чисел − номери книг, на якi посилається книга 𝑖.

Формат вихiдних даних
Необхiдно вивести одно цiле число − мiнiмальний сумарний час утримання всiх книжок.

Приклад
тест вiдповiдь

5
1 2 2 3
10 1 4
20 1 5
1 0
1 0

110

Пояснення до прикладу
хвилина 1: вiдкрити книжку 1
хвилина 2: вiдкрити книжку 2
хвилина 3: вiдкрити книжку 4
хвилина 4: закрити книжку 4 (час утримання – 4 хвилини)
хвилина 14: закрити книжку 2 (час утримання – 14 хвилин)
хвилина 15: вiдкрити книжку 3
хвилина 16: вiдкрити книжку 5
хвилина 17: закрити книжку 5 (час утримання – 17 хвилин)
хвилина 37: закрити книжку 3 (час утримання – 37 хвилин)
хвилина 38: закрити книжку 1 (час утримання – 38 хвилин)
4 + 14 + 17 + 37 + 38 = 110
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Задача O. Брiстоль. Сортування кораблiв
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Джiм Гокiнс перший раз в життi потрапив у велике портове мi-
сто. Насамперед, за завданням сквайра Трелонi, Джiм вiдправився в
таверну «Пiдзорна труба», де i познайомився з Джоном Сiльвером.
Прочитавши про Довгого Джона в листi сквайра, Джiм з жахом
подумав, чи не той це одноногий моряк, якого вiн так довго пiдстерi-
гав у старому «Бенбоу». Однак всi побоювання виявилися марними
− цей охайний i добродушний господар трактиру анiтрохи не був
схожий на розбiйника.

Сiльвер виявився надзвичайно захоплюючим спiврозмовником.
Про кожний корабель, що заходив до порту Брiстоля, вiн розповi-
дав Джiму безлiч вiдомостей: якi у нього снастi, скiльки вiн може
пiдняти вантажу, з якої країни вiн прибув. Вiн пояснював, що ро-
биться в порту: одне судно розвантажують, iншe навантажують, а
оте, третє, зараз виходить у вiдкрите море.

Виявилося, що в порту Брiстоля є кiлька матроських бригад, якi
«сортують» кораблi, що прибули (шхуни, яхти, катери та iншi пла-
взасоби). Сортування кораблiв складається з декiлькох етапiв. На
початку кожного етапу кожна бригада виводить корабель вiд при-
чалу в бухту, а потiм заводить цей корабель на вiльне мiсце, що
отримувалося в результатi виведення кораблiв iншими бригадами.
Кожна бригада на одному етапi перемiщує лише один корабель, але
можуть бути i бригади, якi не беруть участi в сортуваннi на певному етапi. У результатi такого «сортування»,
всi кораблi повиннi бути розставленi в порядку зростання їх типiв.

Джiм дуже зацiкавився цим захоплюючим i видовищним процесом. Вiн вважає, що бригади працюють
не оптимально, адже всю роботу можна виконати за ⌈𝑛/(𝑤 − 1)⌉, де 𝑛 − кiлькiсть кораблiв, 𝑤 − кiлькiсть
бригад, а ⌈𝑥⌉ означає округлення вгору.

Складiть план робiт бригад матросiв в Брiстольському порту.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдних даних записанi три числа: 𝑛 − кiлькiсть кораблiв, 2 6 𝑛 6 20 000; 𝑚 − кiлькiсть

типiв кораблiв, 2 6 𝑚 6 50 (тип кораблiв є натуральним числом вiд 1 до 𝑚, i в порту є хоча б один корабель
кожного типу); 𝑤 − кiлькiсть бригад, 2 6 𝑤 6 𝑚.

У другому рядку заданi 𝑛 цiлих чисел, де 𝑖-е число є типом корабля, що пришвартований в порту, рахуючи
злiва направо.

Формат вихiдних даних
Виведiть зпочатку число 𝑟 − необхiдну кiлькiсть етапiв. У подальших 𝑟 рядках виведiть опис етапiв.
Формат рядка, що описує етап, такий. Перше число − кiлькiсть кораблiв 𝐾, якi перемiщуються на даному

етапi. Далi йдуть 𝐾 пар чисел, якi визначають перемiщення кораблiв на даному етапi. Перше число пари −
позицiя, з якої кораблi перемiщуються, друге число пари − позицiя, на яку корабель перемiщується. Позицiя
корабля є цiлим числом вiд 1 до 𝑛 i рахується з лiвого краю ряду.

Приклад
тест вiдповiдь

10 4 4
2 3 3 4 4 2 1 1 3 1

3
4 2 7 3 8 7 2 8 3
3 4 9 9 6 6 4
3 1 5 5 10 10 1
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Задача P. Схопити Джiма
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

− Хлопцi, ви на славу попрацювали! А тепер,
хто хоче, нехай вiдправляється на берег!
− Ура капiтану Смоллету! Ну, а зараз всi на
острiв.

Мф «Острiв Скарбiв», 1988

Джiм також вирiшив вiдправитись на берег. Миттю вiн перелiз
через борт i спустився в носовий люк найближчої шлюпки, яка в
ту ж секунду вiдчалила. Нiхто не звертав на нього уваги, i тiльки
переднiй весляр сказав:

− Це ти, Джiм? Тримай голову нижче.
Але Сiльвер, який сидiв в iншiй шлюпцi, усе бачив. I тодi Джiм

пожалкував, що поїхав...
Шлюпки мчалися до берега навипередки. На щастя, та шлюпка,

в якiй сидiв Джiм, вiдчалила першою. Вона виявилася бiльш легкою,
веслярi в нiй були найкращими, i, тiльки нiс шлюпки доторкнувся берега, як Джiм ухопився за гiлку, вискочив
i кинувся в хащу. Сiльвер i його товаришi залишилися ярдiв за сто позаду.

− Джiме, Джiме! − кричав вiн.
Але Джiм не звертав на його крик жодної уваги. Не оглядаючись, пiдстрибуючи, ламаючи кущi, пiрнаючи

в травi, вiн бiг все вперед та вперед, доки в нього були сили.
− Ну, куди подiвся цей негiдний хлопчисько? − кричав Сiльвер − треба його обов’язково спiймати, вiн

може все зiпсувати.
Бiгати по острову в спекотну погоду дуже виснажливо. Тому Сiльвер распорядився так: кожен пiрат має

контролювати одну галявину i всi стежки, якi до неї виходят.

Формат вхiдних даних
Вам вiдомо три натуральних числа: 𝑛 − кiлькiсть галявин на островi (40 6 𝑛 6 2000), 𝑚 − кiлькiсть

стежин на островi (1 6 𝑚 6 105), 𝑘 − кiлькiсть пiратiв на островi (1 6 𝑘 6 40). Також вiдома iнформацiя про
те, якi галявини з’єднуються стежками. Кожна стежка задається двомя числами − порядковими номерами
галявин, якi вона з’єднує. Галявини пронумерованi числами вiд 1 до 𝑛. Гарантується, що на будь-яку галявини
виходить хоча б одна стежка i мiж будь-якими двома галявинами iснує не бiльше однiєї стежки.

Формат вихiдних даних
Якщо пiрати спiймають Джiма, то виведiть спочатку YES, а в наступному рядку 𝑘 рiзних чисел − номери

галявин, на яких пiрати повиннi чекати Джiма. Якщо спiймати Джiма не вдається, то просто надрукуйте
NO.

Приклади
тест вiдповiдь

2 1 2
1 2

YES
1 2

3 3 1
1 2
2 3
3 1

NO

7 6 2
1 2
1 3
1 4
2 5
2 6
2 7

YES
1 2
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Задача Q. Середня монета
Обмеження по часу: 0.2 секунди
Обмеження по пам’яти: 64 мегабайта

Англiйськi, французськi, iспанськi,
португальскi монети, гiнеї i луiдори, дублони
i двойнi гiнеї, муадори i цехiни, монети з
зображеннями всiх європейських королiв за
останнi сто рокiв, − в цiй колекцiї быули
зiбранi грошi всього свiту.

Р.Стiвенсон, «Острiв скарбiв»

Джiме Гокiнс пiсля всiх пригод на Островi Скарбiв зiбрав колек-
цiю з 𝑛 рiзних монет. При цьому 𝑛 − непарне число. Оскiльки усi
монети рiзнi, то i вага у них у всiх рiзна.

Джiм вирiшив вибрати саму «середню» за вагою монету i зробити
з неї талiсман.

Вручну це зробити не дуже складно. А вам пропонується визна-
чити середню за вагою монету, взаємодiючи з сервером перевiрки
завдань.

Протокол взаємодiї
На стартi ваш застосунок повинен прочитати iз стандратного по-

тока введення число 𝑛, а далi пiдтримуються двi команди:

1. COMPARE: <индекс1> <индекс2> <индекс3>
У вiдповiдь буде «вiдправлено» одне число − iндекс, пiд яким скривається середнє iз трьох отриманих
чисел. Ваша програма можє виконати команду COMPARE не бiльше 7777 разiв.

2. ANSWER: <iндекс-медiанного-значення>
Пiсля цiєї команди ваша програма повинна просто завершити своє виконання.

Обмеження

∙ кiлькiсть монет 𝑛 непарна i 5 6 𝑛 6 1499;

∙ для монет з номером 𝑖 виконується 1 6 𝑖 6 𝑛;

∙ для ваги монети 𝑚𝑖 виконується 1 6 𝑚𝑖 6 𝑛 i усi ваги рiзнi.

Приклад
Припустимо є 5 монет:

Номер: 1 2 3 4 5
Вага: 2 5 4 3 1

Спочатку ваша програма зчитує iз стандартного потоку введення число 𝑛 = 5. Далi можливий такий дiалог
вашої програми i тестуючої системи через стандартнi потоки введення/виведення:

[your solution]> COMPARE: 1 2 3
[test system] > 3
[your solution] > COMPARE: 3 4 1
[test system] > 4
[your solution] > COMPARE: 4 2 5
[test system] > 4
[your solution] > ANSWER: 4
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