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Задачі з використанням
алгоритмів обчислювальної геометрії
Ідеї розв’язань задач
Харченка В. М., старшого викладача кафедри прикладної математики,
інформатики й освітніх вимірювань НДУ імені М. Гоголя, учителя інформатики
Ніжинського обласного педагогічного ліцею
ПРЯМОКУТНИК
Дано координати трьох точок, вершин прямокутника. Знайдіть
координати четвертої точки.
Вхідні дані
В єдиному рядку записано шість чисел координати трьох точок.
Вихідні дані
Два числа, координати шуканої вершини прямокутника.
Всі вхідні та вихідні дані - цілі числа по модулю не перевищують 100.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
000121

Вихідні дані
20

Розв'язання

Знайдемо, у якій із трьох заданих вершин прямокутника, кут є прямим,
перевіривши всі можливі скалярні добутки. Пам’ятаємо, що коли рівняння (8)
[1] дорівнює 0, то кут – прямий. Використаємо координати двох інших вершин
для знаходження координат точки перетину діагоналей прямокутника,
застосовуючи формули (2) із теоретичного матеріалу при k=1. Знайдемо
невідомі координати вершини прямокутника з формул (2), наприклад:
p1  2 x0  x1 , p2  2 y0  y1 .

При розв’язанні слід пам’ятати про те, що координати вершин
прямокутника – цілі числа.
var x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4,xa,ya,xb,yb,xc,yc,p1,p2:integer;
y0,x0:real;
function ScalProd(x1, y1, x2, y2:integer):integer;
begin
5

ScalProd:= x1* x2+ y1*y2
end;
begin
readln(x1,y1,x2,y2,x3,y3);
xa:=x2-x1; ya:=y2-y1;
xb:=x3-x1; yb:=y3-y1;
xc:=x3-x2; yc:=y3-y2;
if ScalProd(xa,ya,xb,yb)=0 then
begin
x0:=(x2+x3)/2; y0:=(y2+y3)/2;
p1:=round(2*x0-x1); p2:=round(2*y0-y1);
end;
if ScalProd(xa,ya,xc,yc)=0 then
begin
x0:=(x1+x3)/2; y0:=(y1+y3)/2;
p1:=round(2*x0-x2); p2:=round(2*y0-y2);
end;
if ScalProd(xc,yc,xb,yb)=0 then
begin
x0:=(x2+x1)/2; y0:=(y2+y1)/2;
p1:=round(2*x0-x3); p2:=round(2*y0-y3);
end;
writeln(p1,' ',p2);
end.
КОЛО І ПРЯМА
Є коло радiуса R з координатами центра x,y i пряма, що задана
координатами двох своїх точок. Якої довжини вiдрiзок прямої лежить всерединi
кола?
Вхідні дані
Задано рядок з 7-ми чисел: радiус кола, координати x, y центра i
координати 2-х точок прямої. Всi числа цiлi, за абсолютним значенням не
перевищують 10000.
Вихідні дані
Вивести шкану довжину з точністю до 5 цифр після коми. Якщо коло i
пряма не перетинаються, вивести -1, якщо дотикаються - вивести 0.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
5004142

Вихідні дані
6.00000

Розв'язання
Взаємне розташування кола і прямої подано на рисунку 8 [1]. Знаходимо
відстань від центру кола до прямої, яка задана двома точками. Якщо відстань
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більша за радіус, то пряма і коло не перетинаються, коли ж рівні, то
дотикаються, а інакше – слід знайти довжину хорди, яка сполучає дві точки
перетину прямої і кола. Враховуємо, що відстань обчислена наближено. Для
знаходження точок перетину прямої і кола – використаємо формулу (25) [1].
var r,x0,y0,x1,y1,x2,y2:integer;
a,b,c,aa,bb,cc,x3,y3,x4,y4,l,d,d1:real;
begin
readln(r,x0,y0,x1,y1,x2,y2);
l:=abs((x2-x1)*(y0-y1)-(y2-y1)*(x0-x1) )/sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));
if (l-r)>0.00001 then writeln(-1)
else
if abs(l-r)<=0.00000005 then writeln(0)
else
begin
a:=y2-y1;
b:=x1-x2;
c:=x1*(y1-y2)+y1*(x2-x1);
if abs(b)<=0.000000001 then
begin
y3:=-sqrt(r*r-sqr(c/a+x0))+y0;
y4:=sqrt(r*r-sqr(c/a+x0))+y0;
x3:=-c/a;
x4:=-c/a;
d:=sqrt(sqr(x4-x3)+sqr(y4-y3));
writeln(d:0:5);
end
else
begin
aa:=a*a/(b*b)+1;
bb:=(y0+c/b)*a/b-x0;
cc:=x0*x0+sqr(y0+c/b)-r*r;
d1:=bb*bb-aa*cc;
x3:=(-bb-sqrt(d1))/aa;
x4:=(-bb+sqrt(d1))/aa;
y3:=(-a*x3-c)/b;
y4:=(-a*x4-c)/b;
d:=sqrt(sqr(x4-x3)+sqr(y4-y3));
writeln(d:0:5);
end;
end;
end.
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ПЕРЕТИН ВІДРІЗКІВ
Два відрізки на площині задано цілочисельними координатами своїх
кінців у декартовій системі координат.
Потрібно визначити, чи існує у них спільна точка.
Вхідні дані
У першому рядку містяться координати першого кінця першого відрізка,
у другому - другого кінця першого відрізка, у третьому і четвертому координати кінців другого відрізка. Координати цілі і по модулю не
перевищують 10000.
Вихідні дані
Вивести слово "Yes", якщо спільна точка є, або слово "No" у
протилежному випадку.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
00
10
10
11
Sample 2
00
10
20
30

Вихідні дані
Sample 1
Yes

Sample 2
No

Розв'язання
Дана задача є базовою задачею 8 [1].
var xx1,yy1,xx2,yy2,xx3,yy3, xx4, yy4:real;
function SlantMult(x1,y1,x2,y2:real):real;
begin
SlantMult:=x1*y2-x2*y1;
end;
function SectionSegments(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4:real):boolean;
var b:boolean;
xmax1,xmax2,xmin1,xmin2,ymax1,ymax2,ymin1,ymin2,acx,acy,abx,
aby, adx, ady, cax, cay, cdx, cdy, cbx, cby:real;
begin
if x1>x2 then
begin
xmax1:=x1;
xmin1:=x2;
end
else
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begin
xmax1:=x2;
xmin1:=x1;
end;
if x3>x4 then
begin
xmax2:=x3;
xmin2:=x4;
end
else
begin
xmax2:=x4;
xmin2:=x3;
end;
if y1>y2 then
begin
ymax1:=y1;
ymin1:=y2;
end
else
begin
ymax1:=y2;
ymin1:=y1;
end;
if y3>y4 then
begin
ymax2:=y3;
ymin2:=y4;
end
else
begin
ymax2:=y4;
ymin2:=y3;
end;
if (xmax1>=xmin2)and(xmax2>=xmin1)and(ymax1>=ymin2)and(ymax2>=ymin1)
then
begin
acx:=x3-x1; acy:=y3-y1;
abx:=x2-x1; aby:=y2-y1;
adx:=x4-x1; ady:=y4-y1;
cax:=x1-x3; cay:=y1-y3;
cbx:=x2-x3; cby:=y2-y3;
cdx:=x4-x3; cdy:=y4-y3;
b:=(SlantMult(acx,acy,abx,aby)*SlantMult(adx,ady,abx,aby)<=0) and
9

((SlantMult(cax,cay,cdx,cdy)*SlantMult(cbx,cby,cdx,cdy)<=0));
if b then SectionSegments:=true
else SectionSegments:=false;
end
else SectionSegments:=false;
end;
begin
readln(xx1,yy1);
readln(xx2,yy2);
readln(xx3,yy3);
readln(xx4,yy4);
if SectionSegments(xx1, yy1, xx2, yy2, xx3, yy3, xx4, yy4)
then writeln('Yes')
else writeln('No');
end.
ЄГИПЕТ
Ще у давні часи єгиптяни зрозуміли, що трикутник
зі сторонами 3, 4 і 5 має прямий кут, який є його
найбільшим кутом. Ви повинні визначити чи й інші
трикутники мають цю ж властивість.
Вхідні дані
Вхідні даніе містять декілька наборів тестових
даних, які завершуються рядком, що містить 000. Кожен
тестовий випадок містить три натуральних числа, які не перевищують 30000 і
задають сторони чергового трикутника.
Вихідні дані
Для кожного тестового випадку в окремому рядку виведіть "right" якщо
трикутник є прямокутним або "wrong" у протилежному випадку.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
6 8 10
25 52 60
5 12 13
000

Вихідні дані
right
wrong
right

Розв'язання
Для розв’язання даної задачі слід визначити, яка із довжин сторін
трикутника є найбільшою у кожному з випадків. Далі слід перевірити чи
виконується теорема Піфагора. Якщо виконується – вивести слово 'right', а
інакше – слово 'wrong'.
var a,b,c,k:int64;
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begin
readln(a,b,c);
while (a<>0)and(b<>0)and(c<>0) do
begin
if c<a then
begin
k:=c;
c:=a;
a:=k;
if c<b then
begin
k:=c;
c:=b;
b:=k;
end;
end;
if c<b then
begin
k:=c;
c:=b;
b:=k;
if c<a then
begin
k:=c;
c:=a;
a:=k;
end;
end;
if (a*a+b*b=c*c) then writeln('right')
else
if (a*a+b*b<>c*c) then writeln('wrong');
readln(a,b,c);
end;
end.
ПРЯМОКУТНИКИ
Задано дійсні числа a, b, c, d.
Вияснити, чи можна у прямокутник зі сторонами a, b цілком помістити
прямокутник зі сторонами c, d.
Вхідні дані
У першому рядку вхідного файлу знаходяться дійсні числа a, b, c та d,
відокремлені одним чи декількома пропусками або символами переведення
рядка.
Вихідні дані
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Виведіть у вихідний файл слово YES, якщо другий прямокутник можна
помістити у перший, або слово NO у протилежному випадку.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
317 10 11 23
Sample 2
31 10 10 31

Вихідні дані
Sample 1
NO
Sample 2
YES

Розв'язання
Уведемо позначення Hk - висота
конверта, Wk - ширина конверта, Hl висота листівки, Wl - ширина листівки.
Відомо, що при цьому повинні
виконуватися умови: Hk ≤ Wk, Hl ≤ Wl. Тому
зчитані чотири числа відсортуємо
спочатку так, щоб виконувалися вказані
нерівності. Зробити це досить просто ‒
якщо нерівність для двох відповідних
чисе не виконується, то потрібно
обміняти значення двох змінних.
Якщо виконується умова Hl > Hk, то листівку помістити в конверт не можна. Це
випливає з того, що в листівку поміститься коло діаметром Hl, а в конверт коло
такого діаметру не поміститься. Значить, не поміститься і листівка.
Розглянемо випадок, коли Hl ≤ Hk. За умови, що виконується нерівність Wl ≤ Wk,
можна зробити висновок - листівка входить у конверт паралельно сторонам конверта. І
залишається дослідити більш складний випадок: Hl < Hk і Wl>Wk. У такому випадку
можна спробувати розмістити листівку в конверт не паралельно сторонам конверта.
Листівку можна розмістити лише в тому випадку, коли один її кут буде
розташований на нижній основі конверта, а другий кут - на верхній основі.
Спробуємо підняти листівку на максимальний кут від горизонту і визначити чи
поміститься вона в конгверт.
Нехай прямокутник ABCD - листівка (див. рис.16), точка А якої лежить на
нижній основі конверта, а точка С - на верхній його основі. На рисунку
A  B  C  D 



2

, AB = CD = Wl ,BC = AD = Hl , AF = Hk .

Щоб визначити чи поміститься листівка в конверті, потрібно знайти
довжину GE та порівняти її з Wk. Маємо GE = GA + AE (41). З ∆AGD ( G 
маємо GA  AD sin GDA. З ∆ABE ( E 



знайти GDA і BAE .
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2



2

)

) маємо AE  AB cos BAE . Отже, слід

З прямокутного трикутника ABC, за теоремою Піфагора, знаходимо
AC  AB 2  BC 2  Wl 2  H l2 . Аналогічно з прямокутного трикутника ACF,
використовуючи теорему Піфагора, знаходимо CF  AC 2  AF 2  Wl 2  H l2  H k2 .
BC

, BAC   CAB .
2
AB
2

FC

Аналогічно з ∆AFC ( F  ) знайдемо FAC  arctg
, CAF   FAC .
2
AF
2
Оскільки DG  GE , AF  GE , то DG AF . Для прямих DG і AF пряма DA буде

З ∆ACB ( B 



) знайдемо CAB  arctg

січною, тому GDA  DAF - як внутрішні різносторонні кути. З рис. 16 видно, що
BAF  BAC  CAF .

GDA 


2

Тоді

з

BAE 



2

 BAF ,

DAF 



2

 BAF ,

маємо

 BAF .

Знайшовши все необхідне, підставляємо у формулу (41) і обчислюємо GE.
Якщо GE  Wk , то листівка поміститься в конверті, а інакше - ні.
Залишилося лише написати код на мові програмування Free Pascal.
Визначимося щодо типів, які слід використовувати. Здавалося, що можна перевести
розміри листівки й конверта у міліметри й використовувати один із цілочисельних
діапазонів. Проте обчислення кореня квадратного й тригонометричних функцій
все одно приводить до необхідності використання дійсного типу, наприклад,
extended. Щоб усунути можливі помилки в обчисленнях, будемо використовувати
порівняння не з нулем, а з константою eps=1e-10.
Якщо розглядати тільки розміщення листівки горизонтально чи вертикально
до сторін конверта, то проходить 82% тестів.
{$N+}
const eps=1e-10;
var a,b,c,d,hk,wk,hl,wl,ab,cd,bc,ad,af,ge,ga,ae,ac,cf,
bae,gda,baf,bac,caf,cab,fac:extended;
s:string;
begin
readln(a,b,c,d);
if a<b then
begin
wk:=b;
hk:=a;
end
else
begin
wk:=a;
hk:=b;
end;
if c<d then
begin
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wl:=d;
hl:=c;
end
else
begin
wl:=c;
hl:=d;
end;
if hl>hk then s:='NO'
else
begin
if wk>=wl then s:='YES'
else
begin
ab:=wl; cd:=wl;
bc:=hl; ad:=hl;
af:=hk;
ac:=sqrt(wl*wl+hl*hl);
cf:=sqrt(ac*ac-hk*hk);
cab:=arctan(bc/ab);
fac:=arctan(cf/af);
bae:=pi/2-cab-fac;
ge:=ad*sin(bae)+ab*cos(bae);
if (wk-ge)>=eps then s:='YES' else s:='NO';
end;
end;
writeln(s);
end.
ВАСИНІ ТРИКУТНИКИ
Вася побудував рівносторонній трикутник зі стороною, рівною 1, назвав
його A1B1C1 і розмістив одну зі сторін на осі OX так, що її середина
розмістилась точно у початку координат, а вершина A1 виявилась розміщеною
на додатній півосі OY. Кожен наступний Васин рівносторонній трикутник має
довжину сторони рівно на 2 більшу і розміщений правіше попереднього так, що
одна з вершин співпадає на осі OX з крайньою правою вершиною попереднього
трикутника, а вершина An розміщена у верхній півплощині.
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Тепер Васю цікавить питання: які координати має вершинаAn n-го
трикутника? Допоможіть йому.
Вхідні дані
У єдиному рядку вхідного файлу задано номер трикутника n (1 ≤ n ≤ 104).
Вихідні дані
У єдиному рядку вихідного файлу виведіть з трьома знаками після коми
координати вершини An Xn і Yn трикутника, який цікавить Васю, розділивши їх
одним пропуском.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
2

Вихідні дані
2.000 2.598

Розв'язання
З умови задачі випливає, що при заданні довжин сторін правильного
трикутника використовується арифметична прогресія. Легко помітити, що при
знаходженні Хп координати слід знайти суму n членів арифметичної прогресії,
але від неї слід відняти
початку координат) і

1
(через зміщення першого трикутника ліворуч від
2

an
(бо вершина трикутника проектується на середину
2

сторони). Для знаходження Yп слід знайти висоту відповідного правильного
трикутника, довжина сторони якого ап.
var an,a1,d,n:qword;
x,y:real;
begin
readln(n);
a1:=1;
d:=2;
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an:=a1+d*(n-1);
x:=(a1+an)*n/2-0.5-an/2;
y:=sqrt(3)*an/2;
writeln(x:0:3,' ',y:0:3);
end.
БІСЕКТРИСА
Знайдіть пряму, яка містить бісектрису кута, заданого вершиною X та
двома точками Y та Z на його сторонах.
Вхідні дані
Шість чисел - координати точок X, Y та Z. Усі вхідні дані цілі числа, які
не перевищують по модулю 10000. Кут гарантовано більший 0 і
менший 180 градусів.
Вихідні дані
Три числа - коефіцієнти загального рівняння бісектриси кута YXZ.
Коефіцієнти виводьте з точністю три знаки після коми.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
111001

Вихідні дані
-1.000 1.000 0.000

Розв'язання
Для розв’язання цієї задачі слід використати формули (16) і (21) [1].
var x0,y0,x1,y1,x2,y2,px1,py1,px2,py2,a,b,c,k:real;
begin
readln(x0,y0,x1,y1,x2,y2);
px1:=x1-x0; py1:=y1-y0;
px2:=x2-x0; py2:=y2-y0;
a:=py1/sqrt(px1*px1+py1*py1)+py2/sqrt(px2*px2+py2*py2);
b:=-(px1/sqrt(px1*px1+py1*py1)+px2/sqrt(px2*px2+py2*py2));
c:=-x0*a-y0*b;
if abs(a)=abs(b) then
begin
k:=abs(a);
a:=a/k;
b:=b/k;
c:=c/k;
end;
writeln(a:0:3,' ',b:0:3,' ',c:0:3);
end.
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ПЛОЩА МНОГОКУТНИКА
Визначити площу заданого многокутника.
Вхідні дані
У першому рядку одне число - N (3 ≤ N ≤ 100000). Далі у N рядках по парі
чисел - координати чергової вершини простого многокут у порядку обходу за
чи проти годинникової стрілки. Усі координати цілі числа, які по модулю не
перевищують 10000.
Вихідні дані
Одне число - площа заданого многокутника з точністю 1 знак після коми.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
3
10
01
11

Вихідні дані
0.5

Розв'язання
Для розв’язання даної задачі слід застосувати формулу (34) [1].
{$N+}
var x,y,y1:array [1..100001] of longint;
n,i,j,k,ymin:longint;
s:extended;
begin
readln(n);
for i:=1 to n do readln(x[i],y[i]);
x[n+1]:=x[1];
y[n+1]:=y[1];
ymin:=y[1];
for i:=2 to n do
if ymin>y[i] then ymin:=y[i];
for i:=1 to n+1 do
y1[i]:=y[i]-ymin;
s:=0;
for k:=1 to n do
s:=s+(x[k+1]-x[k])*(y1[k+1]+y1[k]);
s:=abs(s)/2;
writeln(s:0:1);
end.
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ОПУКЛИЙ МНОГОКУТНИК
Визначити, чи є заданий многокутник опуклим.
Вхідні дані
У першому рядку одне число - N (3 ≤ N ≤ 100000). Далі у N рядках по парі
чисел - координати чергової вершини простого многокутника у порядку обходу
за або проти годинникової стрілки. Усі координати цілі числа, які по модулю не
перевищують 10000.
Вихідні дані
Один рядок "YES", якщо наведений многокутник є опуклим, і "NO" у
протилежному випадку.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
3
10
01
11

Вихідні дані
YES

Розв'язання
var n,i,j,k,m:longint;
x,y:array [1..100000] of integer;
l:string;
z1,z2:int64;
begin
readln(n);
for i:=1 to n do
readln(x[i],y[i]);
l:='YES';
for i:=1 to n do
begin
j:=(i mod n)+1;
k:=(j mod n)+1;
m:=i-1;
if i=1 then m:=n;
z1:=(x[m]-x[i])*(y[j]-y[i])-(y[m]-y[i])*(x[j]-x[i]);
z2:=(x[k]-x[i])*(y[j]-y[i])-(y[k]-y[i])*(x[j]-x[i]);
if z1*z2<0 then
begin
l:='NO';
break;
end;
end;
writeln(l);
end.
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ТОЧКА ПЕРЕТИНУ ПРЯМИХ
На площині задано дві прямі. Кожна пряма задається парою точок, через
які вона проходить.
Потрібно встановити, чи перетинаються ці прямі, та знайти координати
точки перетину.
Вхідні дані
Вводяться спочатку координати двох різних точок, через які проходить
перша пряма, а потім - координати ще двох різних (еле, можливо,
спввпадаючих з першими двома) точок, через які проходить друга пряма.
Координати кожної точки - цілі числа, які по модулю не перевищують 1000.
Вихідні дані
Якщо прямі не перетинаються, виведіть одне число 0. Якщо прямі
співпадають, виведіть 2. Якщо прямі переттинаються рівно в одній точці, то
виведіть спочатку число 1, а потім два дійсних числа - координати точки
перетину.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
1122
1 10 2 11

Вихідні дані
Sample 1
0

Sample 2
0011
1 0 -1 2

Sample 2
1 0.5 0.5

Розв'язання
Записуємо рівняння прямих у загальному вигляді:
 a1 x  b1 y  c1  0;
. Застосовуємо метод Крамера до розв’язування даної системи:

a2 x  b2 y  c2  0.
d

a1

b1

a2

b2

dx 
dy 

 c1

 a1  b2  a2  b1 ;

b1

 c2 b2
a1  c1
a2

 c2

 c1  b2   c2   b1 ;
 a1   c2   a2   c1 .

Якщо одночасно d, dx і dy дорівнюють 0, то прямі співпадають (виводимо 2), якщо d= 0, а
хоча б одне з dx чи dy не дорівнює 0 - прямі не перетинаються (виводимо 0), інакше
обчислюємо координати x :

dx
dy
, y : .
d
d

var x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,a1,b1,c1,a2,b2,c2,x,y,d,dx,dy:real;
begin
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readln(x1,y1,x2,y2);
readln(x3,y3,x4,y4);
a1:=y1-y2; b1:=x2-x1; c1:=x1*(y2-y1)-y1*(x2-x1);
a2:=y3-y4; b2:=x4-x3; c2:=x3*(y4-y3)-y3*(x4-x3);
d:=a1*b2-a2*b1;
dx:=(-c1)*b2-(-c2)*b1;
dy:=a1*(-c2)-a2*(-c1);
if d=0 then
begin
if (dx=0)and(dy=0) then writeln(2) else writeln(0);
end
else
begin
x:=dx/d;
y:=dy/d;
if x=-0.00 then x:=0;
if y=-0.00 then y:=0;
writeln('1 ',x:0:1,' ',y:0:1);
end;
end.
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Задачі з використанням методів сортування
Ідеї розв’язань задач
Коваленко Л. Б., учителя інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 29 Чернігівської міської ради;
Коробко О.М., учителя інформатики Чернігівського колегіуму № 11
Чернігівської міської ради
ПРОСТЕ СОРТУВАННЯ
Задано масив цілих чисел.
Ваша задача - відсортувати його у порядку неспадання.
Вхідні дані
У першому рядку вхідного файлу міститься число N (1 ≤ N≤ 100000) кількість елементів у масиві. У другому рядку знаходяться N цілих чисел, які по
модулю не перевищують 109.
Вихідні дані
У вихідний файл потрібно вивести цей же масив у порядку неспадання,
між довільними двома числами повинен стояти рівно один пропуск.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
10
1821473236

Вихідні дані
1122334678

Розв'язання
Розв’яжемо цю задачу, використовуючи різні способи сортування.
1 варіант (метод «бульбашки»)
Потрібно пройти по масиву чисел і порівняти два елементи. При
порівнянні, якщо більший елемент лівіше, то він міняється місцем з іншим
елементом.
var a:array[1..100000] of longint; n,j,i,r:longint;
begin
readln(n);
for i:=1 to n do
read(a[i]);
for i:=1 to n-1 do
for j:=1 to n-i do
if a[j]>a[j+1] then begin
r:=a[j];
a[j]:=a[j+1];
a[j+1]:=r;
end;
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for i:=1 to n do
write(a[i],' ');
end.
Працює на 64%.
2 варіант (швидке сортування)
var a:array[1..100000] of longint; i1:longint; n:longint;
procedure as ( L,R:longint) ;
var i,j,r1,z:longint;
begin
z:=a[(L+R) div 2];
i:=L;
j:=R;
repeat
while a[i]<z do i:=i+1;
while a[j]>z do j:=j-1;
if i<=j then begin
r1:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=r1;
i:=i+1;
j:=j-1;end
until i>j;
if j>L then as (L,j);
if i<R then as (i,R);
end;
begin
readln (n);
for i1:=1 to n do
read(a[i1]);
as (1,n);
for i1:=1 to n do
write (a[i1],' ');
end.
3 варіант (вдосконалене швидке сортування)
var a:array[1..100000] of longint; i1:longint; n:longint;
procedure as ( L,R:longint) ;
var i,j,r1,z:longint;
begin
if a[L]>a[(L+R) div 2] then begin
r1:=a[L]; a[L]:=a[(L+R) div 2]; a[(L+R) div 2]:=r1;
end;
if a[(L+R) div 2 ]>a[R] then begin
r1:=a[(L+R) div 2]; a[(L+R) div 2]:=a[R]; a[R]:=r1;
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end;
z:=a[(L+R) div 2];
i:=L;
j:=R;
repeat
while a[i]<z do i:=i+1;
while a[j]>z do j:=j-1;
if i<=j then begin
r1:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=r1;
i:=i+1;
j:=j-1;end
until i>j;
if j>L then as (L,j);
if i<R then as (i,R);
end;
begin
readln (n);
for i1:=1 to n do
read(a[i1]);
as (1,n);
for i1:=1 to n do
write (a[i1],' ');
end.
СОРТУВАННЯ БУЛЬБАШКОЮ - 2
Визначте, скільки обмінів зробить алгоритм сортування бульбашкою за
зростанням для заданого масива.
Вхідні дані
У першому рядку задано число N (1 ≤ N≤ 1000) - кількість елеменів у
масиві. У другому рядку - сам масив. Гарантується, що усі елементи масиву
різні і не перевищують по модулю 109.
Вихідні дані
Виведіть одне число - кількість обмінів сортуванням бульбашкою.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
3
132
Sample 2
2

Вихідні дані
Sample 1
1
sample 2
1
23
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Sample 3
4
4153

Sample 3
3

Розв'язання
Під час виконання сортування бульбашкою, будемо запам’ятовувати
кількість обмінів, збільшуючи кожного разу змінну k.
var a:array[1..100000] of longint; n,j,i,r,l,z:longint; k:int64;
begin
readln(n);
for i:=1 to n do
read(a[i]);
l:=n-1;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to l do
if a[j]>a[j+1] then begin
r:=a[j];
a[j]:=a[j+1];
a[j+1]:=r;
z:=j; k:=k+1;
end;
l:=z;
end;
write(k);
end.
РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАДИ
Під час проведення олімпіади кожен з учасників отримав свій
ідентифікаційний номер - натуральне число. Необхідно відсортувати список
учасників олімпіади за кількістю набраних ними балів.
Вхідні дані
У першому рядку задано число N (1 ≤ N ≤ 1000) - кількість учасників. У
кожному наступному рядку задано ідентифікаційний номер та набране число
балів відповідного учасника. Усі числа у вхідному файлі не перевищують 105.
Вихідні дані
У вихідний файл виведіть заданий список у порядку спадання балів.
Якщо у деяких учасників однакові бали, то їх між собою потрібно
впорядкувати у порядку зростання ідентифікаційного номера.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
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Вхідні дані
3
101 80
305 90
200 14
3
20 80
30 90
25 90

Вихідні дані
305 90
101 80
200 14
25 90
30 90
20 80

Розв'язання
Розв’язання задачі передбачає створення двомірного масиву, який у
першому рядку буде містити ідентифікаційні номери учасників, а другий рядок
– набрані бали.
Далі достатньо виконати сортування масиву за балами, і вже потім за
ідентифікаційними номерами, якщо співпадають бали.
var A:array[1..1000,1..2] of Int64;
i,k,n,m:Int64;
procedure ReadMas;
begin
Readln (N);
for i:=1 to n do
begin
for k:=1 to 2 do
read (a[i,k]);
Readln;
end;
end;
procedure Bubble;
var j,Lim,help,t:Int64;
Sorted:Boolean;
begin
Lim:=N-1;
repeat
Sorted:=True;
for j:=1 to Lim do
if A[j,2]<A[j+1,2]
then
begin
t:=A[j,2];
a[j,2]:=a[j+1,2];
a[j+1,2]:=t;
t:=A[j,1];
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a[j,1]:=a[j+1,1];
a[j+1,1]:=t;
Help:=j;
sorted:=False;
end;
Lim:=help;
until Sorted;
end;
begin
ReadMas;
Bubble;
for i:=1 to n-1 do
for k:=1 to n-1 do
begin
if (a[k,2]=a[k+1,2])and(a[k,1]>a[k+1,1])
then
begin
m:=A[k,2];
a[k,2]:=a[k+1,2];
a[k+1,2]:=m;
m:=A[k,1];
a[k,1]:=a[k+1,1];
a[k+1,1]:=m;
end;
end;
for i:=1 to n do
begin
for k:=1 to 2 do
write (a[i,k],' ');
Writeln;
end;
end.
ВИБОРИ ВОЖДЯ
Орки – одна з рас, що населяють світ Драенор. Не
відрізняючись високим інтелектом, орки все ж таки славляться
своєю силою та відвагою у бою. Щорічно орки з різних кланів
збираються в Долині Сили для того, щоб вибрати вождя всієї
Орди. На відміну від нерозумних людей, орки зневажають вибори
шляхом голосування (да і, скажемо відверто, всі ці бюлетені, урни
та виборчі дільниці - чужі і незрозумілі орку, який не тримав в
руках нічого, крім палиці та сокири). Кандидати у вожді змагаються один з
одним в чесних поєдинках. У кожному поєдинку приймають участь два
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претенденти, один з яких виходить з нього переможцем, а інший стає
переможеним. Орк, що програв у одному з поєдинків, вибуває з числа
претендентів і не может приймати участь в наступних поєдинках. Той, хто
залишився останнім після всіх боїв кандидат і стає вождем Орди.
Старійшини орків завжди спостерігають за виборами і люблять
передбачати, хто в них переможе. Проте далеко не завжди можна передбачити
не те, что загальну перемогу на виборах, а навіть переможця в одному
конкретному бою. Звичайно ж все залежить від сили суперників – хто
сильніший, той і переможе, проте у випадку рівності сил може перемогти будьхто з них – тут вже як зірки ляжуть.
Старійшини звернулись до вас з проханням написати програму для
визначення кількості претендентів, які можуть стати вождями.
Вхідні дані
У першому рядку вхідного файлу задано кількість N претендентів на
звання вождя в цьому році (1 ≤ N ≤ 1000000), у другому – N цілих чисел в
межах від 1 до 10000, кожне з яких визначає силу відповідного кандидата.
Вихідні дані
Вихідний файл повинен містити одне число – кількість претендентів, які
можуть стати вождями.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
5
12345
Sample 2
6
222222
Sample 3
6
321311

Вихідні дані
Sample 1
1
Sample 2
6
Sample 3
2

Розв'язання
Відсортуємо масив за спаданням та порахуємо кількість елементів, рівних
першому.
Звичайно, задачу можна розв’язати, не застосовуючи сортування.
var f:Text;
A:array[1..100] of Integer;
i,n,k,m:Integer;
procedure ReadMas;
begin
Assign (f,'Massiv.txt');
Reset(f);
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Readln (f,N);
for i:=1 to n do read (f,a[i]);
Close(f);
end;
procedure Bubble;
var j,Lim,help,t:Integer;
Sorted:Boolean;
begin
Lim:=N-1;
repeat
Sorted:=True;
for j:=1 to Lim do
if A[j]<A[j+1]
then
begin
t:=A[j];
a[j]:=a[j+1];
a[j+1]:=t;
Help:=j;
sorted:=False;
end;
Lim:=help;
until Sorted;
end;
begin
ReadMas;
Bubble;
k:=1;
m:=a[1];i:=2;
while m=a[i] do
begin
k:=k+1;
i:=i+1;
end;
Assign (f,'Massiv.out');
Rewrite(f);
write (f,k);
Close(f);
end.
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СОРТУВАННЯ ЧАСУ
Відсортуйте час згідно заданому критерію.
Вхідні дані
У вхідному файлі записано спочатку число N (1 ≤ N ≤ 100), а
потім N моментів часу. Кожен момент часу задається 3 цілими числами години (від 0 до 23), хвилини (від 0 до 60) і секунди (від 0 до 60).
Вихідні дані
У вихідний файл виведіть моменти часу, упорядковані в порядку
неспадання (момент часу також виводиться у вигляді трьох чисел, ведучі нулі
виводити не потрібно).
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
4
10 20 30
7 30 00
23 59 59
13 30 30

Вихідні дані
7 30 0
10 20 30
13 30 30
23 59 59

Розв'язання
Для розв’язання задачі створимо масив з трьох стовпців: години,
хвилини, секунди.
Сортування у даній задачі зручно виконати, починаючи з сортування за
секундами, потім сортування за хвилинами і вже потім за годинами
var i,l,j,n,x:Integer;
A:array[1..100,1..4]of Integer;
begin
Readln(n);
for i:= 1 to n do
for j:= 1 to 3 do
Read(A[i,j]);
for l:=1 to n do
for i:= 1 to n-l do
begin
if A[i,3]>A[i+1,3] then
begin
x:=A[i,3];
A[i,3]:=A[i+1,3];
A[i+1,3]:=x;
x:=A[i,2];
A[i,2]:=A[i+1,2];
A[i+1,2]:=x;
x:=A[i,1];
A[i,1]:=A[i+1,1];
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A[i+1,1]:=x;
end;
if A[i,2]>A[i+1,2] then
begin
x:=A[i,3];
A[i,3]:=A[i+1,3];
A[i+1,3]:=x;
x:=A[i,2];
A[i,2]:=A[i+1,2];
A[i+1,2]:=x;
x:=A[i,1];
A[i,1]:=A[i+1,1];
A[i+1,1]:=x;
end;
if A[i,1]>A[i+1,1] then
begin
x:=A[i,3];
A[i,3]:=A[i+1,3];
A[i+1,3]:=x;
x:=A[i,2];
A[i,2]:=A[i+1,2];
A[i+1,2]:=x;
x:=A[i,1];
A[i,1]:=A[i+1,1];
A[i+1,1]:=x;
end;
end;
for i:= 1 to n do
begin
for j:= 1 to 3 do
Write(A[i,j],' ');
Writeln;
end;
end.
ЗАФАРБОВУВАННЯ ПРЯМОЇ
На числовій прямій зафарбували n відрізків. Відомі координати лівого та
правого кінців кожного відрізка li та ri. Знайти довжину зафарбованої частини
числової прямої.
Вхідні дані
У
першому
рядку
знаходиться
число n (1 ≤ n ≤ 15000),
у
9
9
наступних n рядках - цілі числа li та ri (-10 ≤ li ≤ ri ≤ 10 ).
Вихідні дані
Вивести одне число - довжину зафарбованої частини прямої.
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Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
2
13
24
Sample 2
1
10 10

Вихідні дані
Sample 1
3

Sample 2
0

Розв'язання
За допомогою швидкого сортування впорядкуємо окремо ліві і праві кінці
відрізків.
Якщо з’єднати найменший лівий кінець з найменшим правим, другий
відсортований лівий кінець з другим відсортованим правим і так до останньої
пари, то отримані відрізки будуть покривати ту ж частину прямої, що й вихідні
відрізки.
type list=array [1..15000] of Int64;
var n,S,i:Int64;
L,R:list; first, last: int64;
procedure quicksort(var mas: list; first, last: int64);
var f, l1, mid, count: int64;
begin
f:=first;
l1:=last;
mid:=mas[(f+l1) div 2];
repeat
while mas[f]<mid do inc(f);
while mas[l1]>mid do dec(l1);
if f<=l1 then
begin
count:=mas[f];
mas[f]:=mas[l1];
mas[l1]:=count;
inc(f);
dec(l1);
end;
until f>l1;
if first<l1 then quicksort(mas, first, l1);
if f<last then quicksort(mas, f, last);
end;
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begin
Readln(n);
for i:=1 to n do
Readln(L[i],R[i]);
first:=1; last:=n;
quicksort(L, first, last);
first:=1; last:=n;
quicksort(R, first, last);
S:=R[1]-L[1];
for i:=2 to n do
if L[i]>R[i-1] then S:=S+R[i]-L[i] else S:=S+R[i]-R[i-1];
Writeln(S);
end.
АНАГРАМИ
Слово називається анаграмою іншого слова, якщо воно може бути
отримано перестановкою його літер.
Вхідні дані
Два слова задані в окремих рядках. Слова складаються з маленьких
латинських літер і цифр. Довжини слів не перевищують 255.
Вихідні дані
Вивести "YES", якщо задані слова є анаграмами один одного, та "NO" в
інакшому випадку.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
sharm
marsh
Sample 2
ananas
nnaass

Вихідні дані
Sample 1
YES
Sample 2
NO

Розв'язання
Для визначення, чи є дані рядки анаграмами, спочатку порівнюємо їх
довжини, якщо ж довжини співпадають, тоді зручно буде відсортувати за
кодами елементів.
Залишається лише порівняти рядки.
var a1,b1:string;
B,A:array[1..100]of Integer;
a2,b2,s,i,l,n,k,x:Integer;
begin
readln(a1);
readln(b1);
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a2:=Length(a1);
b2:=Length(b1);
if a2<>b2 then Writeln('NO')
else
begin
s:=Length(a1);
for i:= 1 to s do
A[i]:=Ord(a1[i]);
for i:= 1 to s do
B[i]:=Ord(b1[i]);
for i:= 1 to s-1 do
for l:=i+1 to s do
begin
if A[i]>A[l] then
begin
x:=A[i];
A[i]:=A[l];
A[l]:=x;
end;
if B[i]>B[l] then
begin
x:=B[i];
B[i]:=B[l];
B[l]:=x;
end;
end;
for i:= 1 to s do
if A[i]=B[i] then k:=k+1;
if k=s then Writeln('YES')
else Writeln('NO')
end;
end.
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Задачі з використанням довгої арифметики
Ідеї розв’язання задач
Хрол Н. П., учителя інформатики загальноосвітньої спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ДОДАВАННЯ
Знайти суму двох цілих невід`ємних чисел a та b.
Вхідні дані
Два цілих невід`ємних числа a та b (a, b ≤ 1010000), кожне у своєму рядку.
Вихідні дані
Вивести суму чисел a та b.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
3
5

Вихідні дані
8

Розв'язання
type mas=array[1..100000] of byte;
var q,y:mas;
i,n,m:longint;
k,c:integer;
s1,s2:ansistring;
{процедура додавання }
procedure add(var a:mas; b:mas; var k:longint);
var i:longint;
begin
if n>m then k:=n else k:=m; {визначення максимальної довжини двох чисел}
c:=0;
for i:=1 to k do
begin
c:=a[i]+b[i]+c; {визначення суми цифр поточного розряду і десятків
попереднього}
a[i]:=c mod 10; {кількість одиниць є поточною цифрою результату}
c:=c div 10 {кількість десятків запам’ятовуємо для наступного додавання}
end;
if c<>0 then begin inc(k); a[k]:=c; end; {якщо після останнього додавання
кількість десятків не нульова, то збільшуємо розрядність числа-результату}
end;
begin
readln(s1); {зчитування першого числа}
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readln(s2); {зчитування другого числа}
for i:=length(s1) downto 1 do
val(s1[i],q[length(s1)-i+1],k); {запис першого числа по цифрам в зворотньому
порядку в масив}
for i:=length(s2) downto 1 do
val(s2[i],y[length(s2)-i+1],k); {запис другого числа по цифрам в зворотньому
порядку в масив}
n:=length(s1); {кількість цифр в першому числі}
m:=length(s2); {кількість цифр в другому числі}
add(q,y,n); {виклик процедури додавання двох чисел}
i:=n+1; {максимально можлива кількість цифр в числі-результаті}
while q[i]=0 do
dec(i); {пошук номера першої не нульової цифри}
while i>=1 do
begin
write(q[i]); {вивід цифр числа-результату}
dec(i);
end;
end.
ПОРІВНЯННЯ
Порівняйте два числа A та B.
Вхідні дані
У
вхідному
файлі
задано
два
цілих
невід`ємних
10000
числа A та B (A, B <= 10
) кожне у своєму рядку.
Вихідні дані
У вихідний файл виведіть "<", якщо A < B, "=", якщо A = B та ">",
якщо A > B.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
2
1

Вихідні дані
>

Розв'язання
type mas=array[1..100000] of byte;
var q,y:mas;
i,n,m:longint;
k,c:integer;
s1,s2:ansistring;
begin
readln(s1); {зчитування першого числа}
readln(s2); {зчитування другого числа}
for i:=length(s1) downto 1 do
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val(s1[i],q[i],k); {запис першого числа по цифрам в масив}
for i:=length(s2) downto 1 do
val(s2[i],y[i],k); {запис другого числа по цифрам в масив}
n:=length(s1); {кількість цифр в першому числі}
m:=length(s2); {кількість цифр в другому числі}
if n>m then begin write('>'); exit; end;
if n<m then begin write('<'); exit; end;
for i:=1 to n do
begin {для випадку, коли два числа мають однакову кількість цифр, то
порівнюємо числа по одній цифрі}
if q[i]>y[i] then begin write('>'); exit; end;
if q[i]<y[i] then begin write('<'); exit; end;
end;
{якщо два числа мають відповідно однакові цифри, то числа - рівні}
write('=');
end.
ВІДНІМАННЯ
Знайти різницю двох цілих невід`ємних чисел A та B.
Вхідні дані
У
вхідному
файлі
задано
два
цілих
невід`ємних
10000
числа A та B (B ≤ A ≤ 10
), кожне у своєму рядку.
Вихідні дані
У вихідний файл виведіть одне число, яке дорівнює різниці A та B.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
5
3

Вихідні дані
2

Розв'язання
type mas=array[1..100000] of byte;
var q,y:mas;
i,n,m:longint;
k,c:integer;
s1,s2:ansistring;
{процедура віднімання }
procedure sub(var a:mas; b:mas; var k:longint);
var i: word;
x:mas;
begin
c:=0; {позик ще немає}
for i:=1 to k do {обробка цифр усіх розрядів зменшуваного}
begin
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if (a[i]<>0) and (c=1)
then begin a[i]:=a[i]-1; c:=0 end {якщо поточна цифра не нуль і була позика,
то зменшення поточної цифри на 1 і зняття ознаки позики}
else if (a[i]=0) and (c=1) then a[i]:=10; {якщо поточна цифра нуль і була
позика, то буде 10}
a[i]:=a[i]-c; {зменшення значення поточної цифри на значення позики}
if a[i]>=b[i] then a[i]:=a[i]-b[i] {якщо поточна цифра зменшуваного не менша від
поточної цифри від’ємника, то виконання дії віднімання}
else begin a[i]:=a[i]+10-b[i]; c:=1; end; {інакше спочатку збільшення
поточної цифри зменшуваного на 10}
end;
end;
begin
readln(s1); {зчитування першого числа}
readln(s2); {зчитування другого числа}
if s1=s2 then begin write(0); exit; end; {якщо два числа рівні, то вивести 0 і
завершити виконання програми}
for i:=length(s1) downto 1 do
val(s1[i],q[i],k); {запис першого числа по цифрам в масив}
for i:=length(s2) downto 1 do
val(s2[i],y[i],k); {запис другого числа по цифрам в масив}
n:=length(s1); {кількість цифр в першому числі}
m:=length(s2); {кількість цифр в другому числі}
sub(q,y,n); {виклик процедури віднімання двох чисел}
i:=n; {максимально можлива кількість цифр в числі-результаті}
while q[i]=0 do
dec(i); {пошук номера першої не нульової цифри}
while i>=1 do
begin
write(q[i]); {вивід цифр числа-результату}
dec(i);
end;
end.
A+B
Петрику задали домашнє завдання: знайти суму 2-х натуральних
чисел A та B.
Вхідні дані
У першому рядку задано кількість заданих Петрику прикладів N, а далі
йде N рядків у форматі A+B, де A та B - 2 заданих натуральних числа, а між
ними без пропусків символ виконання дії додавання "+".
Відповідність вхідних даних вказаному формату гарантується (див.
приклад вхідних даних). Вхідні дані не перевищують 10500. (0 < N <=250)
Вихідні дані
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У N рядках вивести шукані суми.
Ліміт часу 0.25 секунд
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Вихідні дані
2
8
5+3
14818641113332977
14818641113280510+52467
Розв'язання
type mas=array[1..100000] of byte;
var q,y:mas;
i,n,m,t,p,j:longint;
k,c:integer;
s1,s2,s:ansistring;
{процедура додавання }
procedure add(var a:mas; b:mas; var k:longint);
var i:longint;
begin
if n>m then k:=n else k:=m; {визначення максимальної довжини двох чисел}
c:=0;
for i:=1 to k do
begin
c:=a[i]+b[i]+c; {визначення суми цифр поточного розряду і десятків
попереднього}
a[i]:=c mod 10; {кількість одиниць є поточною цифрою результату}
c:=c div 10 {кількість десятків запам’ятовуємо для наступного додавання}
end;
if c<>0 then begin inc(k); a[k]:=c; end; {якщо після останнього додавання
кількість десятків не нульова, то збільшуємо розрядність числа-результату}
end;
begin
readln(t); {зчивання кількості прикладів}
for j:=1 to t do
begin
readln(s); {зчитування прикладу}
p:=pos('+',s); {знаходження позиції знаку + в прикладі}
s1:=copy(s,1,p-1); {виділення першого числа з прикладу}
s2:=copy(s,p+1,length(s)-p); {виділення другого числа з прикладу}
fillchar(q,sizeof(q),0); {обнулення масиву для збереження цифр першого
числа}
fillchar(y,sizeof(y),0); {обнулення масиву для збереження цифр другого числа}
for i:=length(s1) downto 1 do
val(s1[i],q[i],k); {запис першого числа по цифрам в масив}
for i:=length(s2) downto 1 do
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val(s2[i],y[i],k); {запис другого числа по цифрам в масив}
n:=length(s1); {кількість цифр в першому числі}
m:=length(s2); {кількість цифр в другому числі}
add(q,y,n); {виклик процедури додавання двох чисел}
i:=n+1; {максимально можлива кількість цифр в числі-результаті}
while q[i]=0 do
dec(i); {пошук номера першої не нульової цифри}
while i>=1 do
begin
write(q[i]); {вивід цифр числа-результату}
dec(i);
end;
writeln;
end;
end.
A+B?
Петрику знову задали таке ж саме домашнє завдання: найти суму 2-х
натуральних чисел A та B. Але, так як Петрик був завзятим рибалкою і хотів
потрапити на вечірню ловлю, він переписував завдання поспіхом, правда робив
завжди одну помилку: інколи замість знаку додавання "+", він ставив знак
віднімання "-". Увечері, після рибалки, сівши виконувати домашнє завдання,
він почав виконувати всі приклади саме так, як у нього було записано у зошиті.
А ви зможете виконати це ж завдання?
Вхідні дані
У першому рядку задано кількість заданих Петрику прикладів N, а далі
йдуть N рядків у форматі A+B, де A та B - 2 заданих натуральних числа, а між
ними без пропусків символ виконання дії додавання "+" або віднімання "-".
Відповідність вхідних даних вказаному формату гарантується (див.
приклад вхідних даних). Вхідні дані не перевищують 10500. 0 < N ≤ 800.
Вихідні дані
В N рядках вивести шукані відповіді для прикладів.
Ліміт часу 0.25 секунд
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Вихідні дані
2
8
5+3
14818641113228043
1481864111328051052467
Розв'язання
type mas=array[1..100000] of byte;
var q,y:mas;
i,n,m,t,p,j,p1,p2:longint;
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k,c:integer;
s1,s2,s:ansistring;
{процедура додавання }
procedure add(var a:mas; b:mas; var k:longint);
var i:longint;
begin
if n>m then k:=n else k:=m; {визначення максимальної довжини двох чисел}
c:=0;
for i:=1 to k do
begin
c:=a[i]+b[i]+c; {визначення суми цифр поточного розряду і десятків
попереднього}
a[i]:=c mod 10; {кількість одиниць є поточною цифрою результату}
c:=c div 10 {кількість десятків запам’ятовуємо для наступного додавання}
end;
if c<>0 then begin inc(k); a[k]:=c; end; {якщо після останнього додавання
кількість десятків не нульова, то збільшуємо розрядність числа-результату}
end;
{процедура віднімання }
procedure sub(var a:mas; b:mas; var k:longint);
var i: word;
x:mas;
begin
c:=0; {позик ще немає}
for i:=1 to k do {обробка цифр усіх розрядів зменшуваного}
begin
if (a[i]<>0) and (c=1)
then begin a[i]:=a[i]-1; c:=0 end {якщо поточна цифра не нуль і була позика,
то зменшення поточної цифри на 1 і зняття ознаки позики}
else if (a[i]=0) and (c=1) then a[i]:=10; {якщо поточна цифра нуль і була
позика, то буде 10}
a[i]:=a[i]-c; {зменшення значення поточної цифри на значення позики}
if a[i]>=b[i] then a[i]:=a[i]-b[i] {якщо поточна цифра зменшуваного не менша від
поточоної цифри від’ємника, то виконання дії віднімання}
else begin a[i]:=a[i]+10-b[i]; c:=1; end; {інакше спочатку збільшення
поточної цифри зменшуваного на 10}
end;
end;
begin
readln(t); {зчивання кількості прикладів}
for j:=1 to t do
begin
readln(s); {зчитування прикладу}
p1:=pos('+',s); {знаходження позиції знаку + в прикладі}
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p2:=pos('-',s); {знаходження позиції знаку - в прикладі}
if p1<>0 then p:=p1 else p:=p2; {визначення, який знак + чи – був в прикладі і
збереження номера позиції знака + або -}
s1:=copy(s,1,p-1); {виділення першого числа з прикладу}
s2:=copy(s,p+1,length(s)-p); {виділення другого числа з прикладу}
fillchar(q,sizeof(q),0); {обнулення масиву для збереження цифр першого
числа}
fillchar(y,sizeof(y),0); {обнулення масиву для збереження цифр другого числа}
for i:=length(s1) downto 1 do
val(s1[i],q[i],k); {запис першого числа по цифрам в масив}
for i:=length(s2) downto 1 do
val(s2[i],y[i],k); {запис другого числа по цифрам в масив}
n:=length(s1); {кількість цифр в першому числі}
m:=length(s2); {кількість цифр в другому числі}
if p1<>0 then add(q,y,n) else sub(q,y,n); {якщо приклад містив знак +, то виклик
процедури додавання двох чисел, інакше виклик процедури віднімання двох
чисел}
i:=n+1; {максимально можлива кількість цифр в числі-результаті}
while q[i]=0 do
dec(i); {пошук номера першої не нульової цифри}
while i>=1 do
begin
write(q[i]); {вивід цифр числа-результату}
dec(i);
end;
writeln;
end;
end.
НАСТУПНЕ ЧИСЛО
Задано число n. Необхідно вивести число n+1.
Вхідні дані
Задано невід'ємне ціле число n. Відомо, що кількість цифр у числі не
перевищує 106.
Вихідні дані
Вивести число n+1.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
3

Вихідні дані
4

Розв'язання
var A:array[1..1000001] of byte;
s:ansistring;
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i,k,n:longint;
c:byte;
begin
readln(s); {зчитування числа}
n:=length(s); {визначення кількості цифр в числі}
for i:=1 to n do
val(s[i],a[n-i+1],k); {запис числа по цифрам в зворотньому порядку в масив}
a[1]:=a[1]+1; {збільшення останньої цифри числа на 1}
c:=0;
i:=1; {починаємо перегляд з першого числа в масиві}
repeat
c:=a[i] div 10; {кількість десятків в числі запам’ятовуємо для наступної цифри}
a[i+1]:=a[i+1]+c; {збільшуємо наступну цифру на кількість десятків з
попередного числа}
a[i]:=a[i] mod 10; {зберігаємо тільки останню цифру в числі}
inc(i);
until c=0; {якщо кількість десятків в числі, що переглядається, дорівнює 0, то
припиняємо додавання}
i:=n+1; {максимально можлива кількість цифр в числі-результаті}
while a[i]=0 do
dec(i); {пошук номера першої не нульової цифри}
while i>0 do
begin
write(a[i]); {вивід цифр числа-результату}
dec(i);
end;
end.
Ідея розв’язання задач
Пупова Н.А., учня 10 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ДОБУТОК
Знайти добуток чисел a та b.
Вхідні дані
Два цілих невідємних числа a та b (a, b≤1010000), кожне в окремому рядку.
Вихідні дані
Вивести одне число, яке дорівнює добутку a та b.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані

Вихідні дані
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65536
216

14155776

Розв’язання
Заповнюємо масив А цифрами першого числа, що знаходиться в рядку
s1,в зворотньому порядку. Так само заповнюємо масив В цифрами другого
числа, що знаходяться в рядку s2.
Потім перемножуємо кожну цифру першого числа(елементи масиву А) з
кожною цифрою другого числа(елементи масиву В), при чому враховуємо зсув
розряду на 1 при множенні на кожну цифру першого числа. Накоплені зайві
десятки переносимо в наступний розряд. Результат зберігаємо в рядок, який
виводимо як результат.
Як окремий випадок перевіряємо,чи дорівнює хоча б з одних множників
нулю.
var s1,s2:ansistring;
const maxsize=250000;
function Mult(s1,s2:ansistring):ansistring;
var A,B,C:array [1..maxsize] of longint;
i,k,razr,j:longint;
just:ansistring;
begin
Mult:='';
fillchar(A,sizeof(A),0);
fillchar(B,sizeof(B),0);
fillchar(C,sizeof(C),0);
for i:=1 to length(s1) do
val(s1[i],A[length(s1)-i+1],k);
for i:=1 to length(s2) do
val(s2[i],B[length(s2)-i+1],k);
razr:=0;
for i:=1 to length(s2) do
begin
for j:=1 to length(s1) do
begin
C[razr+j]:=C[razr+j]+B[i]*A[j];
end;
inc(razr);
end;
for i:=1 to length(s1)+length(s2)+1 do
begin
C[i+1]:=C[i+1]+C[i] div 10;
C[i]:=C[i] mod 10;
end;
i:=length(s1)+length(s2)+1;
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while C[i]=0 do
dec(i);
while i>=1 do
begin
str(C[i],just);
Mult:=Mult+just;
dec(i);
end;
end;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(s1);
readln(s2);
if (s1='0') or (s2='0') then begin
writeln(0);
close(input);
close(output);
exit;
end;
writeln(Mult(s1,s2));
close(input);
close(output);
end.
НАЙМЕНШЕ СПІЛЬНЕ КРАТНЕ
Знайти найменше спільне кратне усіх цілих чисел від 1 до n.
Найменшим спільним кратним натуральних чисел a1, a2, ..., ak називається
число A, таке, що A ділиться на ai для усіх i від 1 до k, причому A - найменше
натуральне число, яке має таку властивість.
Вхідні дані
Одне ціле число n (1 ≤ n ≤ 1000).
Вихідні дані
Виведіть одне ціле число - найменше спільне кратне усіх чисел від 1 до n.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
3

Вихідні дані
6

Розв'язання
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Перебираємо всі числа від 1 до n та знаходимо для кожного числа всі
його дільники та їхню кількість.
Елементу масиву D[i] надаємо значення максимальної кількості дільників
числа і серед усіх перебраних чисел від 1 до n.
Отримуємо відповідь – це добуток числа і на себе D[i] раз.
var ansv,s1:ansistring;
n,i,j:integer;
D:array [1..1000] of integer;
flag:boolean;
const maxsize=250000;
function Mult(s1,s2:ansistring):ansistring;
var A,B,C:array [1..maxsize] of longint;
i,k,razr,j:longint;
just:ansistring;
begin
mult:='';
fillchar(A,sizeof(A),0);
fillchar(B,sizeof(B),0);
fillchar(C,sizeof(C),0);
for i:=1 to length(s1) do
val(s1[i],A[length(s1)-i+1],k);
for i:=1 to length(s2) do
val(s2[i],B[length(s2)-i+1],k);
razr:=0;
for i:=1 to length(s2) do
begin
for j:=1 to length(s1) do
begin
C[razr+j]:=C[razr+j]+B[i]*A[j];
end;
inc(razr);
end;
for i:=1 to length(s1)+length(s2)+1 do
begin
C[i+1]:=C[i+1]+C[i] div 10;
C[i]:=C[i] mod 10;
end;
i:=length(s1)+length(s2)+1;
while C[i]=0 do
dec(i);
while i>=1 do
begin
str(C[i],just);
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Mult:=Mult+just;
dec(i);
end;
end;
procedure dilAmount(n:int64);
var dil,sum:integer;
begin
dil:=2;
while n<>1 do
begin
sum:=0;
while n mod dil=0 do
begin
n:=n div dil;
inc(sum);
end;
if sum>D[dil] then D[dil]:=sum;
inc(dil);
end;
end;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do
dilAmount(i);
ansv:='1';
for i:=1 to n do
if D[i]<>0 then
for j:=1 to D[i] do
begin
str(i,s1);
ansv:=Mult(ansv,s1);
end;
writeln(ansv);
close(input);
close(output);
end.
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Задачі з використанням файлів
Ідеї розв’язання задач
Хрол Н. П., учителя інформатики загальноосвітньої спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ПРОСТА ЗАДАЧА?
Програма зчитує двоцифрове число і виводить через пропуск кожну
цифру окремо.
Вхідні дані
Натуральне число на проміжку від 10 до 99 включно.
Вихідні дані
Спочатку першу цифру числа і через пропуск другу.
Ліміт часу 1 секунд
Ліміт використання пам'яті 256 MiB
Вхідні дані
23

Вихідні дані
2 3

Розв'язання
var n:integer;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
read(n);
write(n div 10,' ',n mod 10);
close(input);
close(output);
end.
КІЛЬКІСТЬ СЛІВ
Визначити кількість слів у заданому фрагменті тексту.
Вхідні дані
В єдиному рядку задано фрагмент тексту на англійській мові, кількість
символів у якому не перевищує 250. Гарантується, що у тексті відсутні тире,
дефіси, цифри і числа.
Вихідні дані
Єдине число - кількість слів у фрагменті.
Ліміт часу 1 секунд
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані

Вихідні дані
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Hello world!
Hello world! Hello, country!

2
4

Розв'язання
var s:string;
i,k:integer;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(s);
k:=0;
for i:=2 to length(s) do
if (s[i]=' ') and (s[i-1]<>' ') then k:=k+1;
write(k+1);
close(input);
close(output);
end.
СОРТУВАННЯ
Відсортуйте масив цілих чисел у порядку не спадання.
Вхідні дані
Перший рядок містить ціле число n (1 ≤ n ≤ 1000), другий рядок - n цілих
чисел, які за модулем не перевищують 2·109.
Вихідні дані
Вивести усі n чисел у порядку неспадання.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
5
92712

Вихідні дані
12279

Розв'язання
var a:array[1..1000] of int64;
k,n,i:integer;
m:int64;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do
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read(A[i]);
for k:=n downto 2 do
for i:=1 to k-1 do
if A[i]>A[i+1] then
begin
m:=A[i];
a[i]:=A[i+1];
A[i+1]:=m;
end;
for i:=1 to n do
write(A[i],' ');
close(input);
close(output);
end.
Ідея розв’язання задачі
Пупова Н.А., учня 10 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
СОРТУВАННЯ ЧАСУ
Відсортуйте час згідно заданому критерію.
Вхідні дані
У вхідному файлі записано спочатку число N (1 ≤ N ≤ 100), а
потім N моментів часу. Кожен момент часу задається 3 цілими числами години (від 0 до 23), хвилини (від 0 до 60) і секунди (від 0 до 60).
Вихідні дані
У вихідний файл виведіть моменти часу, упорядковані в порядку
неспадання (момент часу також виводиться у вигляді трьох чисел, ведучі нулі
виводити не потрібно).
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
4
10 20 30
7 30 00
23 59 59
13 30 30

Вихідні дані
7 30 0
10 20 30
13 30 30
23 59 59

Розв'язання
type mas=record
sec,min,hour:int64;
end;
var n:int64;
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i,j:integer;
just:mas;
A:array [1..100] of mas;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do
readln(A[i].hour,A[i].min,A[i].sec);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n-1 do
if A[j].hour*3600+A[j].min*60+A[j].sec>A[j+1].hour*3600+
A[j+1].min*60+A[j+1].sec then begin
just:=A[j];
A[j]:=A[j+1];
A[j+1]:=just;
end;
for i:=1 to n do
writeln(A[i].hour,' ',A[i].min,' ',A[i].sec);
close(input);
close(output);
end.
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Задачі з використанням пошукових алгоритмів
Ідеї розв’язань задач
Хрол Н. П., учителя інформатики загальноосвітньої спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ПОШУК НАБОРУ ЗРАЗКІВ 1
Напишіть програму, яка для кожного рядка з заданого набору S проверіє,
чи вірно, що він містить як підрядок один з рядків з набору T.
Вхідні дані
Перший рядок містить натуральне число n (n ≤ 100) - кількість рядків у
наборі T. Кожен з наступних n рядків містить непустуй рядок довжини не
більше 80-ти символів.
Частина файлу, що залишилась, містить рядки з набору S. Кожен рядок
складається з ASCII символів з кодами від 32 до 126 включно. Рядок може бути
пустим; гарантується, що довжини рядків не перевищують 250-ти символів.
Гарантується, що розмір вхідного файлу не перевищує 1 Мбайт.
Вихідні дані
Виведіть усі рядки з набору S (у тому ж порядку, у якому вони
знаходяться у вхідному файлі), які містять як підрядок по меншій мірі один
рядок з набору T.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
3
gr
sud
abc
lksh
sudislavl
kostroma
summer
group b

Вихідні дані
sudislavl
group b

Розв'язання
Алгоритм розв’язку:
1. Зчитати число n - кількість рядків у наборі T.
2. Зчитати n рядків в масив А типу string.
3. Якщо програма не дійшла до кінця файлу, перейти до п.4, інакше до п.7.
4. Прочитати рядок s.
5. Перевірити входження рядка s в елементи масиву А: якщо таке входження
існує, то вивести рядок s і перейти до п.3.
6. Перейти до п.3.
51

7. Завершити програму.
var s:string;
A:array[1..100] of string;
k,i,n:longint;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do
readln(A[i]);
while not eof do
begin
readln(s);
for i:=1 to n do
begin
k:=pos(A[i],s);
if k<>0 then begin writeln(s); break; end;
end;
end;
close(input);
close(output);
end.
ЗВАЖУВАННЯ
Чоловіча збірна України з
боксу
зайняла
перше
загальнокомандне
місце
на
Олімпійських
Іграх-2012 у
Лондоні, обійшовши по кількості
та якості медалей хазяїв рингу британців, а також традиційних
фаворитів в особі збірних Куби,
Росії та Казахстану. Усього
українські боксери завоювали
п'ять олімпійських нагород, з яких
два "золота", одне "срібло" та дві
"бронзи".
Як
відомо,
перед
боксерськими змаганнями відбувається обряд зважування, який проводиться
суддями для визначення правильності замовленої вагової категорії, у якій буде
виступати той чи інший спортсмен.
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Юного програміста Васю зацікавило наступне питання: припустимо, що
ми зважуємо боксерів на шалькових терезах і користуємосьь двома двійковими
наборами важків: грамовим та кілограмовим. Зрозуміло, що грамовий набір є
стандартним і складається з важків вагою в1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,
256, 512 та 1024 грам. Аналогічна ситуація і з кілограмовим набором – просто
важки трохи важчі, але при цьому їх трохи менше… Для простоти надалі у цій
задачі будемо вважати, що чарівним чином на минулій олімпіаді виявилось, що
вагу кожного спортсмена у точності можна було виміряти лише кілограмовим
набором.
Також відомо, що на Олімпійських Іграх-2012 не приймали участь
спортсмени легші 40 кг та важчі 130 кг.
Допоможіть Васі визначити, скільки важків з кілограмового набору йому
знадобиться для зважування чергового спортсмена, якщо вважати, що Вася
намагається використовувати при зважуванні мінімальну їх кількість і у Васі у
розпорядженні є усього один набір важків.
Вхідні дані
Єдине натуральне число – вага чергового спортсмена при зважуванні.
Вихідні дані
Єдине число – шукана Васею кількість важків, потрібних для
вимірювання ваги.
Ліміт часу 0.5 секунд
Ліміт використання пам'яті 8 MiB
Вхідні дані
67
128
63

Вихідні дані
3
1
2

Розв'язання
Легко побачити, що масами важків, які є в наборі для зважування, є
степені числа 2(20, 21, 22, …). Збережемо ці маси в масив А розмірності [1..10].
Оскільки для зважування використовуються шалькові терези, то спочатку
потрібно знайти важок, маса якого є найближчою до маси спортсмена. Потім
визначити, яка кількість ваги є ще не врівноваженою n:=abs(n-А[num]) (n –
неврівноважена маса, num – номер важка, маса якого є найближчою до
неврівноваженої маси). Цю операцію потрібно повторювати до тих пір, поки n
не стане рівним 0. Кількість таких виконаних операцій k і буде відповіддю до
задачі.
var A:array[1..10] of integer;
i,n,riz,k,num:integer;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
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readln(n);
a[1]:=1;
for i:=2 to 10 do
A[i]:=A[i-1]*2;
k:=0;
while n<>0 do
begin
riz:=1024;
for i:=1 to 11 do
if abs(a[i]-n)<riz then begin
riz:=abs(a[i]-n);
num:=i;
end;
n:=abs(n-a[num]);
a[num]:=0;
k:=k+1;
end;
write(k);
close(input);
close(output);
end.
Ідея розв’язання задачі
Пупова Н.А., учня 10 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ГОВОРЯЩИЙ ГАЛЧОНОК
"Ура-a-a! Запрацювало!" – радісно вигукнув Матроскін, почувши першу
вимовлену Галченям фразу.
Е.Успенський "Троє з Простоквашино"
Як Вам всім відомо, Галченя з
мультфільму "Троє з Простоквашино" при
стуці у двері завжди запитувало: "Хто
там?". Статистика, як і вся математика,
наука точна і вона стверджує, що Галченя
могло запам'ятати як окремі слова, так і цілі
речення, лише у тому випадку, якщо слово
було вимовлено не менше N разів, а
речення – не менше ніж M разів (N ≤ M).
Ваша задача за заданим текстом визначити кількість слів і речень, які
точно запам'ятало Галченя.
Вхідні дані
У першому рядку знаходиться два натуральних числа N і M (N, M ≤ 100).
У другому рядку знаходиться сам текст. Текст написано граматично вірно.
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Вихідні дані
Два числа через прпуск: спочатку кількість запомнених слів S, а потім
кількість запомнених речень P.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Вихідні дані
23
41
Kto tam? It is Pechkin. Kto tam? My
name is Fedor. Kto tam? Pechkin!
Розв'язання
Для зручності роботи переведемо всі великі літери в маленькі (оскільки,
наприклад, слова «Kto» і «кto» для компілятора є різними, а за умовою задачі –
це однакові слова).
Створимо масив slov, який буде складатися із слів заданого рядка s. Для
всіх різних слів slov[i] визначимо їх кількість nslov в масиві slov. Якщо nslov
для слова slov[i] більше або дорівнює n, тоді кількість слів ansv, які запам’ятало
Галченя, збільшуємо на 1.
Аналогічно визначаємо кількість речень, які запам’ятало Галченя.
var,m,i,samount,pamount,nslov,npredl,ansv,j:longint;
s,s1:ansistring;
slov,predl:array [1..100] of ansistring;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(n,m);
readln(s);
s1:=s+' ';
for i:=1 to length(s1) do
if (ord(s1[i])>=65) and (ord(s1[i])<=90) then s1[i]:=chr(ord(s1[i])+32);
for i:=1 to length(s1) do
if (s1[i]='.') or (s1[i]='!') or (s1[i]='?') or (s1[i]=':')
or (s1[i]=';') or (s1[i]=',') or (s1[i]='"') or (s1[i]='-') then s1[i]:=' ';
i:=1;
while i<=length(s1) do
begin
if s1[1]=' ' then begin
delete(s1,1,1);
continue;
end;
if (s1[i]=' ') then begin
inc(samount);
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slov[samount]:=copy(s1,1,i-1);
delete(s1,1,i);
i:=1;
continue;
end;
inc(i);
end;
for i:=1 to samount do
begin
nslov:=1;
if slov[i]<>'' then begin
for j:=i+1 to samount do
begin
if slov[j]=slov[i] then begin
inc(nslov);
slov[j]:='';
end;
end;
if nslov>=n then inc(ansv);
end;
end;
write(ansv,' ');
samount:=0;
s1:=s+' ';
for i:=1 to length(s1) do
if (ord(s1[i])>=65) and (ord(s1[i])<=90) then s1[i]:=chr(ord(s1[i])+32);
i:=1;
while i<=length(s1) do
begin
if s1[1]=' ' then begin
delete(s1,1,1);
continue;
end;
if (s1[i]='.') or (s1[i]='!') or (s1[i]='?') then begin
inc(pamount);
predl[pamount]:=copy(s1,1,i-1);
delete(s1,1,i);
i:=1;
continue;
end;
inc(i);
end;
ansv:=0;
for i:=1 to pamount do
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begin
npredl:=1;
if predl[i]<>'' then begin
for j:=i+1 to pamount do
begin
if predl[j]=predl[i] then begin
inc(npredl);
predl[j]:='';
end;
end;
if npredl>=m then inc(ansv);
end;
end;
write(ansv);
close(input);
close(output);
end.
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Підсумкова самостійна робота
Ідея розв’язання задачі
Хрол Н. П., учителя інформатики загальноосвітньої спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ХИТРЕ СОРТУВАННЯ
Дана послідовність чисел. Необхідно впорядкувати ці числа за
неспаданням останньої цифри, а при рівності останніх цифр – за не спаданням
самих чисел.
Вхідні дані
Перший рядок вхідного файлу містить число n (1 ≤ n ≤ 100), а другий самі
числа – натуральні, що не перевищують 32000.
Вихідні дані
У вихідний файл виведіть послідовність чисел, впорядковану згідно з умовою.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
7
12 15 43 13 20 1 15

Вихідні дані
20 1 12 13 43 15 15

Розв'язання
Для розміщення елементів у заданому порядку будемо виконувати
сортування елементів одразу при читанні їх. Тобто, прочитавши елемент одразу
розміщуємо його на позицію, що відповідає умові задачі, зсуваючи елементи
справа на 1 позицію правіше.
int main()
{
int n;
cin>>n;
int m[100];
for (int i=0; i<n; i++) m[i]=32009;
for (int i=0; i<n; i++)
{
int x,y;
cin>>x;
y=x%10;
int i1=0;
while (y>m[i1]%10) i1++;
while (y==m[i1]%10 && x>m[i1]) i1++;
for (int i2=n-1; i2>=i1; i2--) m[i2+1]=m[i2];
m[i1]=x;
}
for (int i=0; i<n-1; i++) cout<<m[i]<<" ";
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cout<<m[n-1]<<endl;
return 0;
}
Ідеї розв’язань задач
Коваленко О. І., учителя інформатики спеціалізованої загальноосвітньої
школи № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова
ТОЧКА І ТРИКУТНИК
Чи належить точка О трикутнику ABC ?
Вхідні дані
До вхідного файлу записані координати точок O, A, B, C. Числові
значення по модулю не перевищують 100.
Вихідні дані
У вихідний файл потрібно записати 1, якщо точка O належить
трикутнику ABC і 0 у протилежному випадку.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
1 1 -1 0 2 4 4 1

Вихідні дані
1

Розв'язання
Найпростішою ідеєю розв'язку цієї задачі буде знайти площу основного
трикутника АВС і перевірити чи рівна вона сумі площ трикутників АОВ, АОС,
ВОС. Очевидно, якщо точка поза трикутником, то сумарна площа буде більшею
за основну, а в іншому випадку рівна.

#include <iostream> // cin, cout
#include <cmath> // sqrt
using namespace std;
#define sqr(x) ((x) * (x))
#define eps 1e-8
// Структура, яка описує точку
typedef struct {
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int x;
int y;
}point;
// Функція, яка розраховує площу трикутника за трьома точками (формула
Герона)
double Sqaure(double a, double b, double c)
{
double p = (a + b + c) / 2. ;
return sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
}
// Функція, яка розраховує відстань між двома точками
double Distance(point a, point b)
{
return sqrt( sqr(a.x-b.x) +
sqr(a.y-b.y));
}
int main()
{
point o, a, b, c;
// Зчитуємо координати точок
cin >> o.x >> o.y >>
a.x >> a.y >>
b.x >> b.y >>
c.x >> c.y;
// Розраховуємо довжини сторін для всіх трикутників
double AB = Distance(a,b),
AC = Distance(a,c),
BC = Distance(b,c),
AO = Distance(a,o),
BO = Distance(b,o),
CO = Distance(c,o);
// Розраховуємо площі трикутників
double ABC = Sqaure(AB, BC, AC),
ABO = Sqaure(AB, AO, BO),
ACO = Sqaure(AC, AO, CO),
BCO = Sqaure(BC, BO, CO);
//Перевіряємо чи є площа трьох трикутників такою самою як площа
основного
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/**
Доцільно перевіряти не так:
if (ABO + ACO + BCO == ABC)
А так я описано в розв'язку, адже в данній ситуації ми маємо справу зі
зрівнянням змінних типу double.
При використанні операції == компьютер перевіряє чи точно співпадає
ліва та права частина виразу, але так як double не є цілим типом данних, то в
нього є межа точності (приблизно 1e-14) отже наприклад число 25 буде
зберігатися, як 25.000000000000001289..
Значить
double a = 25, b = 25;
bool isEq = a == b;
змінна isEq може набути значення як true, так і false.
Вирішення цієї проблемі дуже просте: створимо дуже малу константу, яка
не буде впливати на відповідь і буде більша за межу точності наприклад 1e-8
(зазвичай в задачі вказана величина можливої похибки)
Отже
const double eps = 1e-8;
double a = 25, b = 25;
bool isEq = (a - b) < eps;
в такому випадку isEq гарантовоно буде true.
**/
if (ABO + ACO + BCO - ABC < eps) cout << 1;
else cout << 0;
return 0;
}
БАНКОМАТ
Банкомат містить в достатній кількості купюри номіналом 10, 20, 50, 100,
200 і 500 гривень. Знайти найменшу кількість купюр, якою можна видати суму
в n гривень, або вивести -1, якщо вказану суму видати не можна.
Вхідні дані
Одне число n (1 *≤ n *≤ 1000000).
Вихідні дані
Найменша кількість купюр, якою можна видати n гривень.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Вихідні дані
770
4
Розв'язання
Так як набір купюр зазначений заздалегіть (10, 20, 50, 100, 200, 500), то
можна дійти висновку, що найоптимальнішим методом розв'язку буде так
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званий "жадібний алгоритм". Ідея розв'язку досить проста: будемо давати
купюру номіналом 500 допоки це можливо, далі будемо давати 200 …
Наприклад 770 = 500*1 + 200*1 + 100*0 + 50*1 + 20*1 + 10*0
Також у разі якщо на вхід буде дано число не кратне 10 то необхідно
виводи -1 (адже в наборі немає купюр менших 10)
АЛЕ! Варто зазначити, якщо задачу ускладнити і додати до вхідних
данних набір можливих купюр, то жадібно розв'язувати не вийде, в такому разі
необхідно використовувати метод динамічного програмування.
#include <iostream> // cin, cout
using namespace std;
int main()
{
int n;
cin >> n;
if (n%10 > 0)
{
cout << -1;
return 0;
}
int ans = 0;
ans += n / 500;n %= 500;
ans += n / 200;n %= 200;
ans += n / 100;n %= 100;
ans += n / 50;n %= 50;
ans += n / 20;n %= 20;
ans += n / 10;n %= 10;
cout << ans;
return 0;
}
Ідеї розв’язань задач
Хрол Н. П., учителя інформатики загальноосвітньої спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ТУРИ НА ШАХОВІЙ ДОШЦІ
Ще у дитинстві маленького Гаріка зацікавило питання: а
скількома способами на шаховій дошці розміром N×N можна
розставити N тур так, щоб вони не били одна одну. Він дуже довго
розв'язував цю задачку для кожного варіанту, а коли розв'язав закинув шахмати.
А як швидко Ви справитесь з цією задачкою?
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Вхідні дані
У єдиному рядку одне число - розмір шахової дошки (натуральне число,
яке не перевищує 1000).
Вихідні дані
У єдиному рядку відповідь, знайдена Гаріком.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
2

Вихідні дані
2

Розв'язання
Очевидно, кількість способів розставити N тур на шаховій дошці
дорівнює N!. Оскільки 1000! є дуже великим числом, яке не можна зберегти в в
жодну числову змінну.
Задача зводиться до використання алгоритмів роботи з довгими числами і
збереження відповіді в змінну рядкового типу.
var s1,s2:ansistring;
i,n:integer;
const maxsize=250000;
function Mult(s1,s2:ansistring):ansistring;
var A,B,C:array [1..maxsize] of longint;
i,k,razr,j:longint;
just:ansistring;
begin
Mult:='';
fillchar(A,sizeof(A),0);
fillchar(B,sizeof(B),0);
fillchar(C,sizeof(C),0);
for i:=1 to length(s1) do
val(s1[i],A[length(s1)-i+1],k);
for i:=1 to length(s2) do
val(s2[i],B[length(s2)-i+1],k);
razr:=0;
for i:=1 to length(s2) do
begin
for j:=1 to length(s1) do
begin
C[razr+j]:=C[razr+j]+B[i]*A[j];
end;
inc(razr);
end;
for i:=1 to length(s1)+length(s2)+1 do
begin
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C[i+1]:=C[i+1]+C[i] div 10;
C[i]:=C[i] mod 10;
end;
i:=length(s1)+length(s2)+1;
while C[i]=0 do
dec(i);
while i>=1 do
begin
str(C[i],just);
Mult:=Mult+just;
dec(i);
end;
end;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
read(n);
s1:='1';
for i:=1 to n do
begin
str(i,s2);
s1:=mult(s1,s2);
end;
writeln(s1);
close(input);
close(output);
end.
СПАЛЬНІ ВАГОНИ
Поїзд складається із спальних вагонів, які позначаються буквою k, і
сидячих вагонів, які позначаються буквою p. Знайдіть найбільшу кількість
спальних вагонів, які розміщені один за одним в поїзді.
Вхідні дані
В одному рядку записано послідовність букв k і p, довжина якої
від 1 до 1000 символів.
Вихідні дані
Вивести одне число – найбільшу кількість спальних вагогів, що слідують
олин за одним.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
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Вхідні дані
kpkkp

Вихідні дані
2

Розв'язання
Зчитуємо рядок s, що складається з послідовності букв k і p.
Шукаємо підпослідовності, що складаються тільки з букв k і порівнюємо
їхні довжини. Найбільша довжина і буде відповіддю задачі.
var s:ansistring;
i,k,max,j:integer;
begin
read(s);
max:=0;
for i:=1 to length(s) do
begin
k:=0;
if s[i]='k' then begin
for j:=i to length(s) do
if s[j]='k' then k:=k+1 else break;
if k>max then max:=k;
end;
end;
write(max);
end.
Ідеї розв’язання задачі
Хорошка С. В., учителя вищої категорії Коропської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка
КУЛЬКИ
У продавця повітряних кульок є N кульок. Кожна з них має деякий колір.
Але зовсім недавно Три Товстуни видали наказ, який дозволяє торгувати
кульками тільки якогось одного кольору. Щоб не порушувати закон, але при
цьому і не втратити прибуток, продавець вирішив перефарбувати деякі із своїх
кульок.
Напишіть програму для визначення мінімальної кількості перефарбувань.
Вхідні дані
В
першому
рядку
вхідного
файлу
задано
кількість
кульок N (1 ≤ N ≤ 100000). Другий рядок містить N цілих чисел, в межах
від 1 до 9, що визначає колір кульок (1 - синій, 2 - зелений, 3 - голубий, 4 червоний, 5 - рожевий, 6 - жовтий, 7 - сірий, 8 - чорний, 9 - білий).
Вихідні дані
В єдиному рядку вихідного файлу виведіть мінімальну кількість кульок,
які необхідно перефарбувати, щоб всі кульки були одного кольору.
Ліміт часу 1 секунда
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Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
4
3121

Вихідні дані
2

Розв'язання
Для розв'язання задачі всі кульки окремого кольору занести до масиву
кульок спільних кольорів(розмір масиву 1..9) та знайти найбільше число кульок
одного кольору. Результатом виконання програми буде різниця між всією
кількістю кульок і кульок яких найбільше.
var a :array [1..9] of longint;
n,i,q,max:longint;
begin
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
read(q);
inc(a[q]);
end;
max:=a[1];
for i:=2 to 9 do
if max<a[i] then max:=a[i];
writeln(n-max);
end.
Ідея розв’язання задачі
Ліпіна В.П., учителя математики та інформатики Прилуцької гімназії № 1
ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради
ДАРТС
Нещодавно у ЛКШ проводились змагання з дартсу. У якості мішені
використовувався круг радіуса 10×R, розбитий на R кілець товщини 10.
ЛКШенята кидали у мішень по N дротиків. Вам доручили написати програму,
яка за координатами місць, куди попали дротики учасника, повідомляла б, які
кидки пішли у "молоко" (не попали у мішень), які попали у зовнішнє (перше)
кільце, які пополи у наступне і так далі геть до центрального круга ((R+1)-ще
кільце).
Вхідні дані
У
першому
рядку
вхідного
файлу
два
цілих
6
числа R та N (1 ≤ R≤100, 1≤N≤10 ). Далі йде N рядків, у кожному з яких два
числа, які по модулю не перевищують 1000 - координати попадання чергового
дротика. Центр мішені при цьому вважається початком координат.
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Вихідні дані
У вихідному файлі повинно міститись R+1 рядків. У першому рядку
номера кидків, які потрапили у "молоко". У другому рядку номери кидків, які
потрапили у зовнішнє кільце. У третьому рядку номери кидків, які потрапили у
друге кільце... У (R+1)-му рядку номери кидків, які потрапили у центральний
круг. Якщо кидок потрапив на границю двох кілець, то вважається, що він
потрапив у кільце, яке знаходиться ближче до центру.
Примітка: якщо у якесь з кілець не потрапило жодного кидка, то
відповідний рядок повинен бути порожнім (див. перший приклад).
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
Sample 1
44
20 30
50
-33 37
-31 -23
Sample 2
13
10 0
0 10
10 10

Вихідні дані
Sample 1
3
14

2
Sample 2
3
12

Розв'язання
Дану задачу можна розв’язувати таким чином:
спочатку формуємо усі рядкі пусті, оскільки за умовою сказано, що якщо у
якесь з кілець не потрапило жодного кидка, то відповідний рядок повинен бути
порожнім.
Потім перевіряємо кожен кидок і дописуємо номер кидка в те кільце,
куди він потрапив.
var i,r,n,j,l:longint; x,y:real; k:array[1..101]of ansistring; a:string;
begin
read(r,n);
for i:=1 to r+1 do k[i]:='';
for i:=1 to n do
begin
read(x,y);
l:=trunc(sqrt(x*x+y*y)/10);
if x*x+y*y>100*l*l then begin l:=l+1;end;
str(i,a);
if l>r then l:=r+1;
k[l]:=k[l]+a+' ';
67

end;
for i:=r+1 downto 1 do writeln(k[i]);
end.
Даний розв’язок дозволяє мати 58 %, оскільки перевищує ліміт пам’яті.
Можна дану задачу розв’язати інакше, перевіривши окремо «молоко» та
«десятку» та інші випадки.
var x,y:array[1..1000000] of longint;
r,n,i,j:longint;
begin
readln(r,n);
for i:=1 to n do
begin
read(x[i],y[i]);
end;
writeln;
for i:=1 to n do
begin
if (x[i]*x[i])+(y[i]*y[i])>r*r*100 then write(i,' ');
end;
for j:=r downto 2 do
begin
writeln;
for i:=1 to n do
begin
if ((x[i]*x[i])+(y[i]*y[i])<=j*j*100) and ((x[i]*x[i])+(y[i]*y[i])>(j-1)*(j-1)*100)
then write(i,' ');
end;
end;
writeln;
for i:=1 to n do
begin
if (x[i]*x[i])+(y[i]*y[i])<=100 then write(i,' ');
end;
end.
Даний розв’язок дозволяє набрати 92%.
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Ідея розв’язання задачі
Пупова Н.А., учня 10 класу загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова
ПЕРЕСТАНОВКИ
За заданим натуральним числом N вивести усі перестановки з цілих чисел
від 1 до N у лексикографічному порядку.
Вхідні дані
Вводиться натуральне число N (1 ≤ N ≤ 8).
Вихідні дані
Потрібно вивести кожну перестановку у окремому рядку.
Ліміт часу 1 секунда
Ліміт використання пам'яті 64 MiB
Вхідні дані
3

Вихідні дані
123
132
213
231
312
321

Розв'язання
var i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,n:longint;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(n);
for i1:=1 to n do
begin
if n=1 then writeln(i1);
if n>1 then
for i2:=1 to n do
begin
if i2=i1 then continue;
if n=2 then writeln(i1,' ',i2);
if n>2 then
for i3:=1 to n do
begin
if (i3=i1) or (i3=i2) then continue;
if n=3 then writeln(i1,' ',i2,' ',i3);
69

if n>3 then
for i4:=1 to n do
begin
if (i4=i1) or (i4=i2) or (i4=i3) then continue;
if n=4 then writeln(i1,' ',i2,' ',i3,' ',i4);
if n>4 then
for i5:=1 to n do
begin
if (i5=i1) or (i5=i2) or (i5=i3) or (i5=i4) then continue;
if n=5 then writeln(i1,' ',i2,' ',i3,' ',i4,' ',i5);
if n>5 then
for i6:=1 to n do
begin
if (i6=i1) or (i6=i2) or (i6=i3) or (i6=i4) or (i6=i5) then continue;
if n=6 then writeln(i1,' ',i2,' ',i3,' ',i4,' ',i5,' ',i6);
if n>6 then
for i7:=1 to n do
begin
if (i7=i1) or (i7=i2) or (i7=i3) or (i7=i4) or (i7=i5) or (i7=i6) then continue;
if n=7 then writeln(i1,' ',i2,' ',i3,' ',i4,' ',i5,' ',i6,' ',i7);
if n>7 then
for i8:=1 to n do
begin
if (i8=i1) or (i8=i2) or (i8=i3) or (i8=i4) or (i8=i5) or (i8=i6) or (i8=i7) then
continue;
if n=8 then writeln(i1,' ',i2,' ',i3,' ',i4,' ',i5,' ',i6,' ',i7,' ',i8);
end;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
end;
close(input);
close(output);
end.
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