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Задача A. Борги
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

В Алiси зараз a гривень. Вона пам’ятає, що Петрик винен їй b гривень, а Свiтлана винна їй ще
c гривень. Проте Алiса винна Ромчику d гривень.

Якщо всi вiддадуть борги, то скiльки гривень буде в Алiси?

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число a (1 6 a 6 100) — кiлькiсть гривень, якi є в Алiси.
Другий рядок мiстить одне цiле число b (1 6 b 6 100) — кiлькiсть гривень, якi винен Петрик

Алiсi.
Третiй рядок мiстить одне цiле число c (1 6 c 6 100) — кiлькiсть гривень, якi винна Свiтлана

Алiсi.
Четвертий рядок мiстить одне цiле число d (1 6 d 6 100) — кiлькiсть гривень, якi винна Алiса

Ромчику.
Гарантується, що в Алiси в кiнцi буде невiд’ємна кiлькiсть гривень.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне цiле число — вiдповiдь на задачу.

Приклади
standard input standard output
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Задача B. Середнє арифметичне
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

У Петрика є два числа a та b (a 6 b). Вiн знайшов середнє арифметичне цих чисел (нехай, це
буде число c), яке виявилось теж цiлим. Тобто, c = a+b

2 .
Вам дано число a (тобто менше з тих двох чисел), а також дано число c. Знайдiть b.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число a (1 6 a 6 100).
Другий рядок мiстить одне цiле число c (a 6 c 6 100).

Формат вихiдних даних
Виведiть одне цiле число — b.

Приклад
standard input standard output
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Задача C. Петрик та екзамен
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Сьогоднi Петрик нарештi написав екзамен з математичного аналiзу. Всього на екзаменi було a
легких задач та b складних, при цьому кожна складна задача важила вдвiчi бiльше балiв нiж проста.

Петрик пам’ятає, що не змiг розв’язати рiвно x легких та рiвно y складних задач, а всi iншi
задачi вiн точно розв’язав правильно.

Тепер же Петрик цiкавиться, чи радiти йому успiшнiй здачi екзамену, якщо для складання
екзамену треба набрати хоча б 51% вiд максимальної кiлькостi балiв.

Звернiть увагу, що, якщо Петрик отримає 50.5% балiв, то екзамен вважається не зданим.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить чотири цiлi числа a, b, x та y (1 6 x 6 a 6 105, 1 6 y 6 b 6 105).

Формат вихiдних даних
У випадку якщо Петрик склав екзамен виведiть «YES», iнакше «NO». Букви можна виводити у

будь-якому регiстрi.

Приклади
standard input standard output

10 3 10 3 NO

12 4 3 2 YES

5 3 2 2 NO

Зауваження
У першому прикладi Петрик не змiг вирiшити жодної задачi, а отже не склав екзамен.
У другому прикладi Петрик не розв’язав 3 з 12 простих задач та 2 з 4 складних. Це значить,

що хлопець успiшно розв’язав 9 з 12 простих задач та 2 з 4 складнi задачi. Якщо кожна проста
задача коштує c балiв, то хлопець отримав за простi задачi 9c балiв, а за складнi 2 · 2c балiв, що в
сумi дає результат 13c балiв. Максимальний можливий результат - це 12c+ 2 · 4c = 20c балiв, тодi,
порахувавши результат Петрика у вiдсотках вiд максимальної оцiнки, отримаємо 65%, що бiльше
51%.

У третьому прикладi Петрик не розв’язав 2 з 5 простих задач та 2 з 3 складних. Це значить, що
хлопець успiшно розв’язав 3 з 5 простих задач та 1 з 3 складних задач. Якщо кожна проста задача
коштує c балiв, то хлопець отримав за простi задачi 3c балiв, а за складнi 2 · 1c балiв, що в сумi дає
результат 5c балiв. Максимальний можливий результат - це 5c+2 ·3c = 11c балiв, тодi, порахувавши
результат Петрика у вiдсотках вiд максимальної оцiнки, отримаємо приблизно 45%, що менше 51%
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Задача D. Транспортна дилема
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Петрик запiзнюється на сеанс в кiнотеатр, тому хоче вибрати найшвидший шлях до необхiдного
йому торгового центру.

Оскiльки вiн стоїть прямо поруч зупинок публiчного транспорту, то знає, що найближчий авто-
бус приїде через db хвилин, дорога на ньому займає tb хвилин, а дорога пiшки вiд зупинки приїзду
до торгового центру wb хвилин.

Петрику також доступне метро, очiкування потягу у якому займає dm хвилин, поїздка tm хвилин,
а дорога пiшки вiд станцiї прибуття до торгового центру wm хвилин.

З врахуванням нагальностi поїздки хлопець розглядає i варiант таксi, очiкування якого згiдно з
мобiльною програмою займе dt хвилин, а час поїздки становить tt хвилин.

Пiдкажiть, будь ласка, Петрику, який транспорт йому краще використовувати, щоб потрапити
у торговий центр як можна скорiше.

Якщо у Петрика є кiлька можливих варiантiв потрапити у торговий центр як можна скорiше,
то вiн вибере найдешевший варiант. Автобус є дешевшим за метро, а метро є дешевшим за таксi.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить три цiлi числа db, tb та wb (1 6 db, tb, wb 6 108).
Другий рядок мiстить три цiлi числа dm, tm та wm (1 6 dm, tm, wm 6 108)
Третiй рядок мiстить два цiлi числа dt та tt (1 6 dt, tt 6 108).

Формат вихiдних даних
Виведiть «Bus», якщо Петрик буде використовувати автобус, «Metro», якщо метро, «Taxi», якщо

таксi (вiдповiдь слiд виводити без лапок).

Приклади
standard input standard output

1 3 2
2 10 1
20 3

Bus

100 10 15
10 5 5
15 5

Metro

10 10 7
3 5 20
3 5

Taxi

Зауваження
Коментар до першого приклада.
Час очiкування автобуса становить 1 хвилину, поїздки 3 хвилини, а дороги вiд зупинки 2 хвилини,

що дає в результатi 6 хвилин затрат на такий шлях.
Час очiкування метро становить 2 хвилини, поїздки 10 хвилин, а дороги вiд зупинки 1 хвилину,

що дає в результатi 13 хвилин затрат на такий шлях.
Час очiкування таксi становить 20 хвилин, що вже перевищує затрати часу на iншi варiанти

транспорту.
Автобус є оптимальним видом транспорту по витратах часу у цьому випадку.
Коментар до другого приклада.
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Аналогiчно до минулого приклада, загальний час поїзки можна порахувати як суму часу
очiкування, часу поїздки та часу дороги до торвого центру. Для автобуса це значення дорiвнює
100+ 10+ 15 = 125, для метро 10+ 5+ 5 = 20, а для таксi 15+ 5 = 20. У даному випадку оптималь-
ними є метро та таксi, але оскiльки метро дешевше за таксi, то Петрик обере метро.

Коментар до третього приклада.
Загальний час поїздки на автобусi становить 10 + 10 + 7 = 27, на метро 3 + 5 + 20 = 28, на таксi

3 + 5 = 8. Вiдповiдно вiдповiддю є таксi як єдиний найшвидший вид транспорту.
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Задача E. Скрутнi часи
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

«Треба було йти у бiоiнженерiю» - опечалений програмiст.
У зв’язку зi страхом пiсля останнiх скорочень в IT секторi Петрик хоче оцiнити свою продуктивнiсть.

Вiн як стабiльний працiвник робить рiвно одну робочу задачу за день, правда графiк у нього специфiчний:
вiн працює a днiв через b днiв (тобто має a робочих днiв поспiль та b вихiдних пiсля них).

Петрик, бувши прихильником теорiї хаотичного вiдпочинку, не працює кожен n-тий день, незалежно вiд
того, чи є це робочим днем, чи вихiдним. Проте, для компенсацiї, кожен m-тий день, якщо вiн для Петрика
робочий, то вiн працює удвiчi ефективнiше, тобто робить двi задачi за день.

Оцiнiть мiсячну продуктивнiсть Петрика (скiльки задач вiн зробить), якщо мiсяць має k днiв та почи-
нається з першого робочого дня.

Формат вхiдних даних
У першому рядку вказанi п’ять цiлих чисел a, b, n,m, k (1 6 a, b, n,m, k 6 105)

Формат вихiдних даних
Виведiть єдине цiле число - продуктивнiсть Петрика

Приклади
standard input standard output

3 1 3 10 5 3

10 2 11 3 5 6

Зауваження
У першому прикладi першi три днi для Петрика є робочими, проте в третiй з них вiн не працює, бо n = 3.

Четвертий день є вихiдним за розкладом, а п’ятий день для Петрика є робочим. Оскiльки m = 10, а у мiсяцi
всього 5 днiв, то жоден день Петрик не працював подвiйно. Таким чином сумарно Петрик працював три днi
у звичайному темпi що дає вiдповiдь у три задачi.

У другому прикладi Петрик циклiчно працює 10 днiв i 2 днi вiдпочиває, а день додаткового хаотичного
вiдпочинку наступає 11 днем. Оскiльки k = 5, то всi днi цього мiсяця будуть робочими за графiком, бо мiсяць
закiнчиться ранiше нiж наступить якийсь вихiдний. Також вiдомо що m = 3, а значить кожен третiй день є
днем подвiйної ефективностi. Тодi першi два днi Петрик працює у звичайному темпi та виконує двi задачi,
третiй день працює подвiйно та виконує ще двi задачi, а пiсля цього четвертий та п’ятий день вiн працює
звичайно та виконує ще двi задачi. Тодi сумарно Петрик виконав 2 + 2 + 2 = 6 задач за цей мiсяць.
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Задача F. До чого ЗНО доводить...
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Поки Петрик ходив розважався у кiно — iншi студенти активно вчились. Так, пiсля хвилi носталь-
гiї по старим часам, Даня з Дiаною вирiшили позмагатись у вирiшеннi двох останнiх та улюблених
ними задач iз ЗНО з математики: стереометрiї та параметра. Для обох студентiв випадковим чином
були згенерованi набори завдань. Таким чином Даня отримав n наборiв задач по ai задач в кож-
ному, а Дiана отримала m наборiв задач по bi в кожному. За умовами змагання, учасники мають
послiдовно розв’язувати свої набори завдань починаючи вiд першого.

Усе було б чудово, якби люди не мали фiзичних обмежень, тож, на жаль, кожен з учасникiв має
фiксовану максимальну ефективнiсть e, яка дорiвнює кiлькостi задач, яку той може зробити за одну
годину. Крiм того, втомлюючись люди починають думати повiльнiше, тому щогодини ефективнiсть
учасника зменшується рiвно на 1, поки не дiйде до нуля.

Щоб компенсувати цю несправедливiсть життя, кожен раз як учасник повнiстю вирiшує набiр
задач, то вiн одразу наливає собi святковий келих "хербатки"(вiд пол. herbata, чай) та завдяки ньому
вiдновлює свою ефективнiсть до максимуму, а вiдлiк години починається спочатку. Звернiть увагу,
що якщо в цей момент мало вiдбутись зниження ефективностi, то воно не вiдбувається. Переможцем
змагання стає учасник, що розв’язав найбiльшу кiлькiсть задач.

Петрик послухав це все i вирiшив зробити ставку на переможця. Допоможiть, будь ласка, Пет-
рику визначитись, хто стане переможцем змагання, та, який буде фiнальний рахунок вирiшених
задач, якщо обидва учасники хочуть перемогти.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа n,m (1 6 n,m 6 2 · 105).
Другий рядок мiстить n цiлих чисел ai (1 6 ai 6 109).
Третiй рядок мiстить m цiлих чисел bi (1 6 bi 6 109).
Четвертий рядок мiстить одне цiле число e (1 6 e 6 109)

Формат вихiдних даних
У першому рядку виведiть iм’я переможця («Danya» або «Diana») або «Draw» у випадку нiчиї.
У другому рядку через двокрапку виведiть фiнальний рахунок: кiлькiсть задач розв’язаних

переможцем та кiлькiсть задач розв’язаних його опонентом.

Приклади
standard input standard output

2 3
2 1
3 4 5
2

Diana
6:3

3 2
4 8 3
4 2
5

Danya
15:6

2 2
3 2
3 2
2

Draw
5:5

Зауваження
У першому прикладi ефективнiсть кожного учасника дорiвнює 2. Тодi за першу годину Даня
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розв’яже перший набiр з двох задач та вип’є чай для вiдновлення своєї ефективностi до максимуму.
Пiсля цього за другу годину вiн розв’яже другий та останнiй для себе набiр з однiєї задачi, що дасть
в сумi 3 розв’язанi задачi.

У свою чергу Дiна за першу годину розв’яже двi задачi, а за другу годину ще одну задачу, що
завершить вирiшення першого набору задач. Пiсля цього поновивши енергiю чаєм за третю годину
буде вирiшено 2 задачi з другого набору, за четверту годину 1 задача з другого набору та у зв’язку
з спадом ефективностi до нуля на цьому рiшення задач цiєї ночi буде завершене. Таким чином в
сумi розв’язано 6 задач.
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Задача G. Дорога в нове життя
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Успiшно склавши сесiю, Петрик збирається вiдправитись автiвкою до своїх батькiв у Кременчук,
вiдстань до якого вiд унiверситету рiвна d кiлометрiв.

Машина Петрика не є новою, тому споживає цiлих w лiтрiв бензину кожен кiлометр дороги. По
дорозi до рiдної домiвки розмiщено n заправок, кожна з яких пропонує пальне за ci гривень за лiтр
та розмiщена на вiдстанi xi кiлометрiв вiд точки вiдправлення. Проте, на подив, кожна заправка
пропонує свiй унiкальний вид бензину, якi змiшувати мiж собою в баку не можна.

Перед поїздкою Петрик хоче замiнити розмiр бака для пального, проте не знає на який саме.
Допоможiть Петрику визначити мiнiмальний розмiр бака для пального такий, що вартiсть дороги
до родичiв буде мiнiмальною. Тобто першочергово слiд мiнiмiзувати затрати на пальне.

Гарантується, що початково бак пустий та iснує таке i, що xi = 0.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа d,w (1 6 d,w 6 106).
Другий рядок мiстить одне цiле число n (1 6 n 6 103).
Третiй рядок мiстить n цiлих чисел ci (0 6 ci 6 106).
Четвертий рядок мiстить n цiлих чисел xi (0 6 xi 6 d).
Гарантується, що iснує таке i, що xi = 0.

Формат вихiдних даних
Виведiть мiнiмальний розмiр бака для пального такий, що вартiсть дороги буде мiнiмальною.

Система оцiнки
У цiй задачi так само потестове тестування. Проте, якщо ваше рiшення правильно працюватиме

при таких обмеженнях, то гарантується, що воно отримає принаймнi стiльки балiв:
1. (20 балiв): n 6 16;

2. (20 балiв): c1 = c2 = · · · = cn;

3. (20 балiв): w = 1; d 6 103;

4. (40 балiв): без додаткових обмежень.

Приклади
standard input standard output

10 10
2
2 1
0 4

60

10 5
2
2 4
0 2

50

Зауваження
У першому прикладi довжина дороги складає 10 кiлометрiв, а витрати пального дорiвнюють

10 лiтрiв на кiлометр. Iснує всього двi заправки: одна початкова з цiною 2 гривнi за лiтр та одна
на вiдстанi 4 кiлометри з цiною 1 гривня за лiтр. Оскiльки у другiй заправцi цiна найдешевша, то
буде оптимально заправитись мiнiмально на першiй заправцi щоб доїхати до другої. Тодi на першiй
заправцi слiд заправити 4 ∗ 10 = 40 лiтрiв бензину, а на другiй заправити необхiднi для проїзду
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залишку дороги 6 ∗ 10 = 60 лiтрiв бензину. Таким чином мiнiмальний розмiр баку щоб така дорога
була можливою становаить 60 лiтрiв.

У другому прикладi довжина дороги складає 10 кiлометрiв, а витрати пального дорiвнюють 5
лiтрiв на кiлометр. Iснує всього двi заправки: одна початкова з цiною 2 гривнi за лiтр та одна на
вiдстанi 2 кiлометри з цiною 4 гривнi за лiтр. Оскiльки у першiй заправцi цiна найдешевша, то буде
оптимально заправитись на нiй до кiнця дороги. Тодi на першiй заправцi слiд заправити 5 ∗ 10 = 50
лiтрiв бензину, а на другiй не заправлятись. Таким чином мiнiмальний розмiр баку щоб така дорога
була можливою становаить 50 лiтрiв.
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Задача H. Шахова проблема
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

На екзаменi з алгоритмiв Петрик витягнув нещасливу задачу, тому вельми просить вашої допо-
моги. Перед вами стандартна шахова дошка 8× 8, клiтинки якої пронумерованi злiва направо вiд a
до h та знизу вгору вiд 1 до 8. Серед бiлих фiгур дошцi можуть бути всi види фiгур, крiм короля,
а серед чорних навпаки — є лише один король. Також вiдомо що фiгури розставленi абсолютно
довiльно, тобто їх розмiщення може не пiдпорядковуватись стандартним правилам шахiв (бiлi на-
вiть можуть мати забагато фiгур певного типу). Вашою задачею є визначити, у якому положеннi
знаходиться чорний гравець: мат, пат чи звичайне положення.

Довiдка з шахiв:
• Шах — тактичний хiд, при якому проходить напад на короля суперника.

• Мат — ситуацiя, коли король опиняється пiд шахом, i у гравця нема жодного можливого ходу,
пiсля якого король перестав би перебувати пiд шахом.

• Пат — становище, коли сторона, котра повинна ходити, не може це зробити, бо всi її фiгури
позбавленi можливостi зробити хiд, при цьому король не перебуває пiд шахом.

Правила ударiв/ходiв фiгур в рамках задачi:
• Королева — б’є по вертикалях, дiагоналях та горизонталях, на яких вона перебуває, але вона

не може перескакувати через iншi фiгури.

• Тура — б’є по вертикалях та горизонталях, на яких вона перебуває, але не може перескакувати
через iншi фiгури.

• Слон — б’є по дiагоналях, на яких вiн перебуває, але не може перескакувати через iншi фiгури.
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• Кiнь — хiд конем складається строго з двох пересувань: на одне поле по вертикалi чи гори-
зонталi, потiм вiддаляючись вiд вихiдного поля на одне поле по дiагоналi. Це єдина фiгура,
яка може перескакувати через iншi фiгури.

• Пiшак — б’є по дiагоналi на одну клiтинку в сторону суперника (таким чином бiлi пiшаки
завжди б’ють тiльки по дiагоналi вгору).

• Король — пересувається зi свого поля на одне з вiльних сумiжних полiв (у тому числi й по
дiагоналi), що не перебуває пiд ударом фiгур суперника. Може бити фiгуру, яка знаходиться
на сумiжному полi, якщо вона не пiд ударом.

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять 8 рядкiв, кожен з яких складається з 8 символiв. Кожен символ задає вiдпо-

вiдну клiтинку шахової дошки:
• символ «.» позначає пусту клiтинку

• символ «p» позначає пiшака

• символ «r» позначає туру

• символ «n» позначає коня

• символ «b» позначає слона

• символ «Q» позначає королеву

• символ «K» позначає короля
Гарантується, що є рiвно один король.

Формат вихiдних даних
У випадку мату у першому рядку виведiть «Checkmate», а в наступних рядках виведiть клiтинки

всiх фiгур, що завдають шах у довiльному порядку.
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У випадку пату у першому рядку виведiть «Stalemate».
В iншому випадку виведiть «Continue» та у довiльному порядку всi клiтинки, у якi король може

зробити хiд.

Приклади
standard input standard output

......K.

...r.pp.

......b.
pp..n.r.
....p...
.......p
...p.b.p
..Q..n..

Continue
g7

Kp......
p......r
........
.n......
........
........
p.pppppp
r.bQ.b..

Stalemate

r.......
.p...p.n
bbp.rp..
...KQr..
..p...r.
.p......
..p.pp..
...n....

Checkmate
c4
e5

........

......K.

.....ppp

........

........

........

........

..QQQQQQ

Continue
f8
g8
h8

Зауваження
У першому прикладi король може атакувати пiшака на g7 та перейти туди, бо ця клiтинка не

перебуває пiд атакою жодної бiлої фiгури.
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Iлюстрацiя до першого приклада.

У другому прикладi король не знаходиться пiд шахом. У нього є три потенцiйно можливi ходи:
b8, b7 та a7. Хiд на b8 неможливий, бо це призведе до шаху вiд пiшака на a7. Хiд на b7 неможливий,
бо це призведе до шаху вiд тури на h7. Хiд на a7 неможливий, бо це призведе до шаху вiд тури на
h7. Таким чином король не перебуває пiд шахом, але здiйнити хiд не може, що означає пат.

Iлюстрацiя до другого приклада.

У третьому прикладi король знаходиться пiд шахом, спричиненим пiшаком на c4 та королевою
на e5. Крiм того будь-який хiд короля залишить його пiд шахом, що створює мат.

Iлюстрацiя до третього приклада.

14


