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Пам’ятка
Загальне:

На тренувальному турi вам данi задачi для ознайомлення з роботою системи.
Результати тренувального туру нiяк не впливають на ваш результат на олiмпiадi.

На кожному з турiв учасникам буде запропоновано по 4 задачi. На кожному турi
ви можете вiдправити свої розв’язки не бiльше 60 разiв. Розмiр кожного файлу не
має перевищувати 64KB.

Оцiнювання:
Усi тести подiленi на блоки, якi описанi в умовi задачi. В кожному блоцi, крiм

загальних умов, виконуються додатковi умови. Бали нараховуються лише при про-
ходженнi всiх тестiв блоку. Якщо обмеження блока i не меншi за обмеження блока
j, то для нарахування балiв за блок i, також потрiбно, щоб пройшли всi тести бло-
ка j. В умовi про це не буде сказано. Також є «нульовий блок», який складається
з прикладiв, вiн оцiнюється в 0 балiв. В умовi про це також згадувати не будуть.
Якщо приклади пiдходять пiд обмеження блока, то для проходження того блока,
потрiбно, щоб ваш розв’язок давав правильнi вiдповiдi на всi приклади.

В деяких задачах можуть бути частковi бали за блоки. Про таке оцiнювання буде
написано детальнiше в кожнiй з задач, де таке використовується.

Технiчнi вимоги:
Деякi задачi будуть стандартними, тобто потрiбно зчитувати данi зi стандартного

потоку введення файлу (або файлу) та виводити у стандартний потiк виведення
(або у файл). Ви можете використовувати будь-який з двох методiв введення та
виведення даних (або стандартнi потоки, або файли). Тестувальна система чутлива
до регiстру у назвах файлiв. Назви всiх файлiв повиннi бути написанi в нижньому
регiстрi, як зазначено в умовi задач. Наприклад: problem.in, problem.out (а не
PROBLEM.IN чи Problem.out).

Звернiть увагу, деякi задачi будуть «з модулями». Тобто вам потрiбно реалiзувати
функцiї, якi описанi у задачi. Звернiть увагу, що в цьому видi задач суворо забо-
роняється зчитувати та виводити данi, також використовувати змiннi та функцiї,
якi не були вами оголошенi, а також намагатись отримати данi про файли, до яких у
вас немає доступу. Ви маєте працювати з даними лише в той спосiб, який описаний
в умовi задачi. Порушення цих правил може призвести до дисквалiфiкацiї.

Вам дадуть архiв, в якому будуть файли для кожної мови програмування. Цi
файли потрiбно компiлювати разом.

C++:
Вам дано файли: problem.cpp, problem.h, grader.cpp. Ви маєте дописати файл

problem.cpp та вiдправити лише його. Файли потрiбно компiлювати так:
g++ problem.cpp grader.cpp && ./a.out

Звернiть увагу, що файл problem.h вiдсутнiй у командi.

Java:
Вам дано файли: problem.java та grader.cpp. Ви маєте дописати файл

problem.java та вiдправити лише його. Файли потрiбно компiлювати так:
javac "grader.java" "problem.java" && jar cfe "a.jar" "grader" *.class \

&& java -jar "a.jar"

Python 3:
Вам дано файли: problem.py та grader.py. Ви маєте дописати файл problem.py

та вiдправити лише його. Файли потрiбно компiлювати так:
python3 grader.py problem.py

Pascal:
Вам дано файли: problem.pas та grader.pas, а також, можливо, lib.pas. Ви

маєте дописати файл problem.pas та вiдправити лише його. Файли потрiбно ком-
пiлювати так:
fpc grader.pas && ./grader

Функцiї:
У кожнiй задачi «з модулями» дано псевдокод всiх функцiй. Кожна функцiя

має вигляд <тип, який повертається> <iм’я функцiї>(<параметри>), де в пара-
метрах вказанi всi параметри через кому в форматi <тип> <iм’я>.

Типи бувають такими:

• integer — цiле число;

• string — рядок;

• character — символ;

• boolean — логiчний тип даних, буває або true (iстина), або false (хиба);

• array of <тип>’s — масив, елементи якого мають тип <тип>, звернiть увагу,
що елементи в масивах нумеруються, починаючи з нуля, а не з одиницi;

• void (лише перед iменем функцiї) означає, що функцiя нiчого не повертає.

Наприклад, функцiя solve, яка має два параметри: цiле число n та масив цiлих
чисел a, та повертає рядок, матиме вигляд:

string solve(integer n, array of integers a)
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Загальнi вимоги:
Учасники будуть вiдстороненi вiд участi в олiмпiадi за:

1. Реалiзацiю у програмi дiй, якi можуть бути квалiфiкованi як такi, що навмисно
призводять до нестабiльної роботи сервера пiд час перевiрки роботи.

2. Використання мережi будь-яким чином, окрiм як для роботи з онлайн-
системою журi.

3. Взаємодiю з даними не в той спосiб, який описаний в умовi задачi (в тому числi
за зчитування та виведення даних у задачах «з модулями»).

4. Спiлкування у будь-який спосiб пiд час турiв (окрiм спiлкування з представ-
никами оргкомiтету).

5. Наявнiсть на робочому мiстi:

(a) Електронних носiїв iнформацiї.

(b) Друкованих та рукописних матерiалiв (окрiм наданих оргкомiтетом).

(c) Засобiв мобiльного зв’язку та портативних обчислювальних пристроїв
(мобiльних телефонiв, калькуляторiв, ноутбукiв i таке iнше).

Рекомендацiї:
Радимо вам протягом туру дотримуватися таких правил:

1. Уважно прочитайте та зрозумiйте умови усiх задач та вчасно поставити запи-
тання, якщо виникнуть.

2. Розв’язуйте спочатку ту задачу, яка здається вам простiшою.

3. Не забувайте регулярно зберiгати промiжнi версiї програм-розв’язкiв.

4. Перевiряйте правильнiсть роботи ваших програм-розв’язкiв на рiзних наборах
вхiдних даних, в тому числi й на «крайнiх» випадках.

5. Перед здачею програми до онлайн-системи перевiрте, чи виконанi всi технiчнi
умови.

6. Пiсля закiнчення роботи над певною задачею спробуйте вiдразу здати її
розв’язок до онлайн-системи, а не залишати це на кiнець туру, але пам’ятайте,
що кiлькiсть спроб здачi розв’язкiв обмежена.

7. У разi, якщо вашу програму не було прийнято системою та причина не оче-
видна з реакцiї системи, серед iншого перевiрте:

8. Зауважте, що iснує рiзниця у введеннi та виведенi 64-бiтних цiлих чисел у ком-
пiляторi GCC через printf / scanf: у тестувальнiй системi використовується
формат %Ld (або %Lu), тодi як у Windows: %I64d (або %I64u). Або використо-
вуйте механiзми введення-виведення C++ (iostream / fstream).

(a) Вiдсутнiсть залежностi програми вiд нестандартних модулiв чи файлiв
заголовкiв.

(b) Назви файлiв вхiдних та вихiдних даних, наприклад, що вони не мiстять
великих лiтер.

(c) Формат вхiдних та вихiдних даних, наприклад, що наприкiнцi рядка явно
не виводиться символ iз кодом 13.

(d) Розмiр вихiдного файлу розв’язку та час компiляцiї.

Питання:
Ви можете ставити питання за допомогою системи. Звернiть увагу, що питання

мають бути такими, на якi можна вiдповiсти «Так» або «Нi». Ви можете отримати
одну з наступних вiдповiдей:

• «Вiдповiдь в умовi», якщо на ваше питання можна вiдповiсти, прочитавши
умову або пам’ятку.

• «Без коментарiв», якщо питання стосується iнформацiї, яку журi не бажає
розголошувати, наприклад, методу розв’язання задачi.

• «Незрозумiле питання», якщо журi не зрозумiло ваше питання.

• «Так» або «Нi».

Наприклад, якщо ви поставите питання «Граф орiєнтований чи неорiєнтова-
ний?», то вiдповiдь у будь-якому випадку буде «Без коментарiв» через те, що на це
питання неможливо вiдповiсти «Так» чи «Нi».
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Задача A. Сума
Обмеження використання часу: 1 секунда
Обмеження використання пам’ятi: 256 мегабайтiв

Дано два числа: a та b. Потрiбно знайти їхню суму.

Протокол взаємодiї
Вам потрiбно реалiзувати одну функцiю:

integer solve(integer a, integer b)

• a—перше число;

• b—друге число;

• ця функцiя має повертати одне цiле число — суму двох чисел.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа a та b (−1018 6 a, b 6 1018) — числа, якi потрiбно

додати.

Формат вихiдних даних
Буде виведено одне число — суму двох чисел.

Приклади
Вхiднi данi Вихiднi данi

3 -9 -6

10 50 60

Оцiнювання

1. (10 балiв) −100 6 a, b 6 100;

2. (30 балiв) −109 6 a, b 6 109;

3. (60 балiв) без додаткових обмежень.

Задача B. Сума масиву
Обмеження використання часу: 1 секунда
Обмеження використання пам’ятi: 256 мегабайтiв

Є масив a довжиною n. Знайдiть суму цього масиву.

Протокол взаємодiї
Вам потрiбно реалiзувати одну функцiю:

integer solve(integer n, array of integers a)

• n—розмiр масиву;

• ai (|a| = n) — i-те число;

• ця функцiя має повертати одне цiле число — суму всiх чисел масиву.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число n (1 6 n 6 105) — розмiр масиву.
Другий рядок мiстить n цiлих чисел a1, a2, . . . , an (1 6 ai 6 106) — числа масиву.

Формат вихiдних даних
Буде виведено одне цiле число — суму масиву.

Приклади
Вхiднi данi Вихiднi данi

5
2 3 8 1 3

17

1
7

7

Оцiнювання

1. (5 балiв) n 6 1;

2. (15 балiв) n 6 100; ai 6 100;

3. (30 балiв) n 6 104; ai 6 104;

4. (50 балiв) без додаткових обмежень.
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Задача C. Знову сума
Обмеження використання часу: 1 секунда
Обмеження використання пам’ятi: 256 мегабайтiв

Дано поле, яке розбите на n×m квадратiв. Рядки нумеруються вiд 1 до n зверху вниз,
а стовпцi вiд 1 до m злiва направо. На кожнiй клiтинцi записане певне число. Знайдiть
суму всiх чисел.

Протокол взаємодiї
Вам потрiбно реалiзувати одну функцiю:

integer solve(integer n, integer m, integer g)

• n та m—розмiри поля;

• g—номер блока;

• ця функцiя має повертати одне цiле число — суму всiх чисел на полi.

Ви можете використовувати функцiю:
integer getValue(integer x, integer y)

• x (1 6 x 6 n) — номер рядка;

• y (1 6 y 6 m) — номер стовпчика;

• ця функцiя повертає число, яке записане в клiтинцi (x, y).

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить три цiлi числа n, m та g (1 6 n,m 6 100, 0 6 g 6 2) — розмiри

поля.
Кожний з наступних n рядкiв мiстить по m цiлих чисел ai1, ai2, . . . , aim (1 6 aij 6 109) —

числа на полi.

Формат вихiдних даних
Буде виведено одне цiле число — суму всiх чисел.

Приклад
Вхiднi данi Вихiднi данi

2 3 0
3 5 9
4 1 10

32

Оцiнювання

1. (30 балiв) n 6 1;

2. (70 балiв) без додаткових обмежень.

Задача D. Знайдiть максимум
Обмеження використання часу: 1 секунда
Обмеження використання пам’ятi: 256 мегабайтiв

Дано поле, яке розбите на n×m квадратiв. Рядки нумеруються вiд 1 до n зверху вниз,
а стовпцi вiд 1 до m злiва направо. Ваш робот знаходиться в клiтинцi (1, 1).

На кожнiй клiтинцi записане певне число. Ваш робот бачить лише те число, яке зна-
ходиться в тiй клiтинцi, на якiй вiн знаходиться. Також вiн може рухатись влiво, вправо,
вниз та вгору. На жаль, вiн не знає розмiри прямокутника.

Знайдiть максимум серед всiх чисел на полi, використовуючи робота.

Протокол взаємодiї
Вам потрiбно реалiзувати одну функцiю:

integer solve()

• ця функцiї має повертати одне цiле число — максимальне число на полi.

Ви можете використовувати наступнi функцiї:

integer getValue()

• ця функцiї повертає одне цiле число — число в клiтинцi, на якiй знаходиться робот.

boolean canMoveLeft()
boolean canMoveRight()
boolean canMoveUp()
boolean canMoveDown()

• кожна з цих функцiй повертає true, якщо робот може пересунутись на клiтинку
в певному напрямку (тобто вiн не вийде за межi поля, якщо рухатиметься в тому
напрямку), або false в iншому випадку.

void moveLeft()
void moveRight()
void moveUp()
void moveDown()

• кожна з цих функцiй пересуває робота на одну позицiю в певному напрямку.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа n та m (1 6 n,m 6 100) — розмiри поля.
Кожний з наступних n рядкiв мiстить по m цiлих чисел ai1, ai2, . . . , aim (1 6 aij 6 109) —

числа на полi.

Формат вихiдних даних
Буде виведено одне цiле число — максимум серед всiх чисел.
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Приклад
Нехай n = 2, m = 3 та a =

1 3 4
8 1 5

Якщо робот знаходиться в клiтинцi (1, 1), то функцiї canMoveLeft та canMoveUp повер-
нуть false, а canMoveRight та canMoveDown повернуть true. А якщо в тiй позицiї викликати
функцiю getValue, то вона поверне 1.

Якщо ви викликаєте функцiю moveDown, то ваш робот буде в позицiї (2, 1). Тодi функцiя
canMoveDown поверне false, а getValue— 8.

Звернiть увагу, що приклад не рiшає задачу, а лише показує, як потрiбно використову-
вати функцiї.

Оцiнювання

1. (до 50 балiв) n 6 1;

• припустимо, що c—мiнiмальна кiлькiсть рухiв, якi потрiбно зробити, щоб точ-
но знайти вiдповiдь, а t—максимальна кiлькiсть рухiв, якi ви зробили в усiх
тестах, тодi ви отримаєте max(b50−

√
t− cc, 0) балiв;

2. (до 50 балiв) без додаткових обмежень;

• припустимо, що c—мiнiмальна кiлькiсть рухiв, якi потрiбно зробити, щоб точ-
но знайти вiдповiдь, а t—максимальна кiлькiсть рухiв, якi ви зробили в усiх
тестах, тодi ви отримаєте max(b50− 3

√
t− cc, 0) балiв.

Задача E. Запити
Обмеження використання часу: 1 секунда
Обмеження використання пам’ятi: 256 мегабайтiв

У вас є масив a довжиною n. Вам дають q запитiв двох типiв:

1. змiнити p-те число в масивi a на v;

2. знайти p-те число в масивi a.

Протокол взаємодiї
Вам потрiбно реалiзувати три функцiї:

void init(integer n, array of integers a)

• n — довжина масиву;

• a — масив цiлих чисел;

• ця функцiя викликається першою лише один раз. Вона потрiбна для того, щоб по-
вiдомити вам розмiр масиву та сам масив. Лише пiсля виклику цiєї функцiї, будуть
викликатись iншi двi.

void upd(integer p, integer v)

• p — позицiя;

• v — нове число;

• ця функцiя викликається, коли потрiбно задати запит першого типу.

integer ask(integer p)

• p — позицiя;

• ця функцiя викликається, коли потрiбно задати запит другого типу;

• функцiя має повернути цiле число — вiдповiдь на запит.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа n та m (1 6 n 6 100, 1 6 m 6 1 000) — довжина

масиву та кiлькiсть запитiв.
Другий рядок мiстить n цiлих чисел a1, a2, . . . , an (1 6 ai 6 100) — числа масиву.
Кожний з наступних m рядкiв описує запит i має один з наступних форматiв:

1. «1 p v» (1 6 p 6 n, 1 6 v 6 100) — позицiя та нове число.

2. «2 p» (1 6 p 6 n) — позицiя.

Формат вихiдних даних
Пiсля кожного запиту другого типу буде виведене одне цiле число — вiдповiдь на нього.

Сторiнка 5 з 6
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Приклад
Вхiднi данi Вихiднi данi

5 7
1 2 3 4 5
2 3
1 1 3
1 3 9
2 1
2 2
2 3
2 5

3
3
2
9
5

Оцiнювання

1. (20 балiв) n 6 10; m 6 100; ai, vi 6 20;

2. (20 балiв) n 6 30; m 6 300; ai, vi 6 30;

3. (20 балiв) n 6 50; m 6 500; ai, vi 6 50;

4. (20 балiв) n 6 75; m 6 750; ai, vi 6 75;

5. (20 балiв) без додаткових обмежень.

Задача F. Знову сума 2
Назва вхiдного файлу: f.in
Назва вихiдного файлу: f.out
Обмеження використання часу: 1 секунда
Обмеження використання пам’ятi: 256 мегабайтiв

Дано поле, яке розбите на n×m квадратiв. Рядки нумеруються вiд 1 до n зверху вниз,
а стовпцi вiд 1 до m злiва направо. На кожнiй клiтинцi записане певне число. Знайдiть
суму всiх чисел.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить три цiлi числа n, m та g (1 6 n,m 6 100, 0 6 g 6 2) — розмiри

поля.
Кожний з наступних n рядкiв мiстить по m цiлих чисел ai1, ai2, . . . , aim (1 6 aij 6 109) —

числа на полi.

Формат вихiдних даних
Потрiбно вивести одне цiле число — суму всiх чисел.

Приклад
f.in f.out

2 3 0
3 5 9
4 1 10

32

Оцiнювання

1. (30 балiв) n 6 1;

2. (70 балiв) без додаткових обмежень.

Сторiнка 6 з 6


