
Всеукраїнська олiмпiада з iнформатики 2022-2023, III етап, I тур
Україна, 28 сiчня 2023

Задача A. Пiксельний равлик
Обмеження часу: 0.25 seconds
Обмеження використання пам’ятi: 256 megabytes

Пiксельний равлик — це така фiгура, яку дуже просто намалювати на аркушi в клiтинку i яка
дуже схожа на лiгатуру «at» («@»).

Пiксельний равлик k-го порядку будується за таким алгоритмом:

1. Зафарбовується «рамка» — клiтинки по периметру квадрата зi стороною k.

2. Зафарбовується клiтинка, лiвий верхнiй кут якої збiгається з правим нижнiм кутом рамки.
Назвемо цю клiтинку «мостом».

3. Зафарбовуються всi клiтинки ззовнi на вiдстанi в одну клiтинку вiд рамки. При цьому не
зафарбовуються тi клiтинки, якi дотикаються до моста (за винятком клiтинки, лiвий нижнiй
кут якої збiгається з правим верхнiм кутом моста: вона все одно зафарбовується).

На малюку нижче наведенi пiксельнi равлики 1-го, 2-го, 3-го та 4-го порядкiв.

Цифрами (1, 2, 3) позначено клiтинки, якi зафарбовуються вiдповiдно на першому, другому та
третьому кроках алгоритму.

Напишiть програму, що знайде кiлькiсть клiтинок, якi потрiбно зафарбувати, щоб намалювати
пiксельного равлика k-го порядку.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число k (1 6 k 6 108).

Формат вихiдних даних
Виведiть одне число — кiлькiсть клiтинок, якi потрiбно зафарбувати, щоб намалювати пiксель-

ного равлика k-го порядку.

Система оцiнювання
Якщо ваша програма буде виводити правильну вiдповiдь для всiх k вiд 1 до 10, то ви отримаєте

40 балiв.

Приклади
standard input standard output

2 18

3 26
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Задача B. Нова Пошта
Обмеження часу: 1 second
Обмеження використання пам’ятi: 256 megabytes

В останнi хвилини роботи вiддiлення Нової Пошти надiйшло термiнове замовлення на доставлен-
ня п’яти великогабаритних вантажiв. У розпорядженнi вiддiлення залишилося всього двi автiвки:
перша з вантажнiстю M1, а друга з вантажнiстю M2. Водiя першої автiвки звати Василь (Vasyl), а
водiя другої — Петро (Petro).

З’ясуйте, як краще розподiлити вантажi по автiвках, щоб виконати замовлення.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить п’ять цiлих чисел m1, m2, m3, m4, m5 (1 6 m1,m2,m3,m4,m5 6 100) —

маси вантажiв у тоннах.
Другий рядок мiстить два цiлi числа M1 та M2 (1 6 M1,M2 6 100) — вантажнiсть автiвок

Василя та Петра вiдповiдно.

Формат вихiдних даних
Якщо виконати замовлення неможливо, виведiть «They can not do it!».
Якщо i Василь, i Петро можуть виконати замовлення самостiйно, то виведiть «They both can

do it!».
Якщо замовлення можливо виконати за допомогою однiєї автiвки, але тiльки одна з автiвок

має достатню вантажнiсть, то виведiть, хто це має зробити: «Vasyl can do it!» або «Petro can do
it!».

Якщо виконати замовлення можливо, але для цього потрiбнi обидвi автiвки, виведiть будь-який
варiант розподiлення вантажiв по автiвках у такому форматi:

1. У першому рядку виведiть «They need to work together!».

2. У другому рядку виведiть iм’я «Vasyl», двокрапка, пробiл, номери вантажiв, якi треба заван-
тажити в першу автiвку.

3. У третьому рядку виведiть iм’я «Petro», двокрапка, пробiл, номери вантажiв, якi треба заван-
тажити в другу автiвку.

Номери вантажiв можна виводити у будь-якому порядку.

Приклади
standard input standard output

10 10 10 10 10
20 20

They can not do it!

5 5 5 5 5
25 30

They both can do it!

5 5 5 5 5
30 20

Vasyl can do it!

5 5 5 5 5
10 25

Petro can do it!

7 8 9 10 11
30 30

They need to work together!
Vasyl: 1 2
Petro: 3 4 5

7 8 9 10 11
30 31

They need to work together!
Vasyl: 1 2
Petro: 5 3 4

Сторiнка 2 з 9



Всеукраїнська олiмпiада з iнформатики 2022-2023, III етап, I тур
Україна, 28 сiчня 2023

Задача C. Тренування пам’ятi
Обмеження часу: 1 second
Обмеження використання пам’ятi: 256 megabytes

Василь та Петро тренують пам’ять. Для цього вони беруть масив A[1..n] iз n елементiв та вико-
нують такi дiї:

• спочатку Василь забирає собi будь-яке число з цього масиву та називає в довiльному порядку
всi iншi елементи масиву;

• потiм Петро робить аналогiчнi дiї з масивом, елементи якого назвав Василь, тобто забирає собi
будь-яке число з цього масиву та називає в довiльному порядку всi iншi елементи масиву;

• потiм свiй хiд знову робить Василь;

• потiм знову Петро;

• i так далi.

Очевидно, що пiсля n ходiв усi елементи масиву A будуть розподiленi мiж Василем та Петром.
Розглянемо на прикладi, як вiдбувається тренування пам’ятi. Нехай початковий масив

A = [1 2 3 4 5 6].

• Першу дiю виконує Василь: [3 6 1 2 4]. Вiн забрав собi число 5 та назвав у довiльному порядку
всi iншi елементи масиву A.

• Далi Петро називає такий масив: [2 6 3 4]. Вiн забрав собi число 1.

• Далi Василь називає такий масив: [3 4 6]. Вiн забрав собi число 2.

• Далi Петро називає такий масив: [4 3]. Вiн забрав собi число 6.

• Далi Василь називає такий масив: [3]. Вiн забрав собi число 4.

• Петро забирає собi останнє число 3.

• Отже, у Василя опинилися числа [2 4 5], а в Петра [1 3 6].

Напишiть програму, яка за заданим масивом та перебiгом подiй з’ясує, хто якi елементи забрав
собi.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число n (2 6 n 6 1 000) — кiлькiсть елементiв у масивi A.
Другий рядок мiстить n цiлих чисел a1, a2, . . . , an (−109 6 ai 6 109).
Кожен з наступних (n− 1) рядкiв мiстить масив, який називав Василь або Петро. Гарантується,

що масиви правильнi, тобто кожен такий масив можна отримати з попереднього.

Формат вихiдних даних
У першому рядку виведiть у порядку неспадання елементи, якi забрав собi Василь.
У другому рядку виведiть у порядку неспадання елементи, якi забрав собi Петро.

Система оцiнювання
У цiй задачi кожен тест оцiнюється окремо. Проте також:

1. У 22% тестiв у початковому масивi A кожне цiле число вiд 1 до n трапляється рiвно один раз.

2. У 35% тестiв n 6 10.
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Приклади
standard input standard output

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

2 4 5
1 3 6

5
1 8 4 2 100
2 4 100 8
100 2 8
2 8
2

1 2 100
4 8
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Задача D. Дiлянки
Обмеження часу: 1 second
Обмеження використання пам’ятi: 256 megabytes

Вимiрювання земельної дiлянки − важлива геодезична процедура. Щоб отримати точнi числовi
показники, процедуру вимiрювання повиннi виконувати професiйнi геодезисти.

Розглянемо таку задачу. Нехай є квадратна дiлянка, яку геодезисти роздiлили на n2 прямокут-
них дiлянок, провiвши (n − 1) вертикальних лiнiй та (n − 1) горизонтальних лiнiй. Пронумеруємо
стовпчики та рядки дiляночок так, як вказано на малюнку (масштабу не дотримано). Тобто рядки
нумеруються знизу вгору цiлими числами вiд 1 до n; а стовпчики нумеруються злiва направо цiлими
числами вiд 1 до n.

Дiлянки, якi знаходяться на перетинi i-го стовпчика та i-го рядка (1 6 i 6 n), будемо називати
«головною дiагоналлю». Дiлянки, якi знаходяться на перетинi (i + 1)-го стовпчика та i-го рядка
(1 6 i 6 n− 1), будемо називати «побiчною дiагоналлю».

Вам вiдомi площi дiлянок на головнiй та побiчнiй дiагоналях. Обчислiть площу дiлянки, що
знаходиться на перетинi p-го стовпчика та q-го рядка.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число n (2 6 n 6 1 000).
Другий рядок мiстить n цiлих чисел a1, a2, . . . , an (1 6 ai 6 109) — площi дiлянок на головнiй

дiагоналi.
Третiй рядок мiстить n−1 цiлих чисел b1, b2, . . . , bn−1 (1 6 bi 6 109) — площi дiлянок на побiчнiй

дiагоналi.
Четвертий рядок мiстить два цiлi числа p та q (1 6 p, q 6 n) — координати дiлянки, площу якої

треба обчислити.

Формат вихiдних даних
Виведiть площу дiлянки, що знаходиться на перетинi p-го стовпчика та q-го рядка.
Ми хочемо знати точне значення площi, тому вiдповiдь треба виводити у факторизованому

виглядi. Iншими словами, вiдповiдь треба представити як декiлька рядкiв, кожен з яких мiстить
два цiлi числа pi та si: число pi обов’язково просте та всi числа pi рiзнi, а число si — цiле та не
дорiвнює нулю. Шукана площа має дорiвнювати:

S = ps11 · p
s2
2 · p

s3
3 . . . pskk ,
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де k — кiлькiсть рядкiв у вiдповiдi. Рядки треба вiдсортувати за зростанням простих чисел pi.
Нагадаємо, що число X вважається простим, якщо воно має рiвно два цiлi додатнi дiльники: 1 та
X.

Якщо шукана площа дорiвнює 1, то виведiть двi одиницi: «1 1».

Система оцiнювання

1. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок — простi числа до 100 або одиницi. Дiлянка, площу якої
треба обчислити, знаходиться на головнiй або побiчнiй дiагоналi. (p− 1 = q або p = q)

2. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок — простi числа до 100 або одиницi. Дiлянка, площу якої
треба обчислити, знаходиться на перетинi i-го стовпчика та (i+ 1)-го рядка. (p+ 1 = q)

3. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок не перевищують 10 000. Дiлянка, площу якої треба об-
числити, знаходиться на головнiй або побiчнiй дiагоналi. (p− 1 = q або p = q)

4. (5 балiв): Загальнi обмеження на площi всiх вiдомих дiлянок. Дiлянка, площу якої треба об-
числити, знаходиться на головнiй або побiчнiй дiагоналi. (p− 1 = q або p = q)

5. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок не перевищують 10 000. Дiлянка, площу якої треба об-
числити, знаходиться на перетинi i-го стовпчика та (i+ 1)-го рядка. (p+ 1 = q)

6. (5 балiв): Загальнi обмеження на площi всiх вiдомих дiлянок. Дiлянка, площу якої треба об-
числити, знаходиться на перетинi i-го стовпчика та (i+ 1)-го рядка. (p+ 1 = q)

7. (5 балiв): Кiлькiсть дiлянок дорiвнює 25 (n = 5). Площi всiх вiдомих дiлянок не перевищують
100.

8. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок — простi числа до 100 або одиницi. Дiлянка, площу якої
треба обчислити, знаходиться у лiвому верхньому кутi. (p = 1, q = n)

9. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок — простi числа до 100 або одиницi. Дiлянка, площу якої
треба обчислити, знаходиться у правому нижньому кутi. (p = n, q = 1)

10. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок — простi числа до 100 або одиницi. Дiлянка, площу якої
треба обчислити, знаходиться над головною дiагоналлю. (p < q)

11. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок — простi числа до 100 або одиницi. Дiлянка, площу якої
треба обчислити, знаходиться пiд головною дiагоналлю. (p > q)

12. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок не перевищують 100. Дiлянка, площу якої треба обчис-
лити, знаходиться у лiвому верхньому кутi. (p = 1, q = n)

13. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок не перевищують 100. Дiлянка, площу якої треба обчис-
лити, знаходиться у правому нижньому кутi. (p = n, q = 1)

14. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок не перевищують 100. Дiлянка, площу якої треба обчис-
лити, знаходиться над головною дiагоналлю. (p < q)

15. (5 балiв): Площi всiх вiдомих дiлянок не перевищують 100. Дiлянка, площу якої треба обчис-
лити, знаходиться пiд головною дiагоналлю. (p > q)

16. (5 балiв): Загальнi обмеження на площi всiх вiдомих дiлянок. Дiлянка, площу якої треба об-
числити, знаходиться у лiвому верхньому кутi. (p = 1, q = n)

17. (5 балiв): Загальнi обмеження на площi всiх вiдомих дiлянок. Дiлянка, площу якої треба об-
числити, знаходиться у правому нижньому кутi. (p = n, q = 1)

18. (8 балiв): Загальнi обмеження на площi всiх вiдомих дiлянок. Дiлянка, площу якої треба об-
числити, знаходиться над головною дiагоналлю. (p < q)
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19. (7 балiв): Загальнi обмеження на площi всiх вiдомих дiлянок. Дiлянка, площу якої треба об-
числити, знаходиться пiд головною дiагоналлю. (p > q)

Приклади
standard input standard output

5
6 1 3 9 5
3 9 3 6
2 3

3 -1

5
5 2 8 3 5
2 6 8 9
5 2

2 1
3 2

5
6 1 3 9 5
3 9 3 6
2 4

1 1

Примiтка
Дiлянка, що знаходиться на малюнку лiворуч, вiдповiдає першому тесту з умови. Площа дiлянки

на перетинi 2-го стовпчика та 3-го рядка дорiвнює:

S = 3−1 =
1

3

Дiлянка, що знаходиться на малюнку праворуч, вiдповiдає другому тесту з умови. Площа дi-
лянки на перетинi 5-го стовпчика та 2-го рядка дорiвнює:

S = 21 · 32 = 18

Сторiнка 7 з 9



Всеукраїнська олiмпiада з iнформатики 2022-2023, III етап, I тур
Україна, 28 сiчня 2023

Задача E. Квадрат чи прямокутник
Обмеження часу: 0.25 seconds
Обмеження використання пам’ятi: 256 megabytes

Еолiмп пропонує вам зiграти з тестувальною системою в цiкаву iнтерактивну гру «Квадрат чи
прямокутник».

В Еолiмпа є квадратна дошка розмiром 100× 100 клiтинок. Рядки дошки пронумерованi цiлими
числами вiд 1 до 100 зверху донизу, а стовпчики — цiлими числами вiд 1 до 100 злiва направо. Вiд-
повiдно, клiтинка, яка знаходиться у лiвому верхньому кутi дошки, має координати (1, 1); клiтинка,
яка знаходиться у правому нижньому кутi, має координати (100, 100); а клiтинка, яка знаходиться
на перетинi i-го рядка та j-го стовпчика, має координати (i, j).

Еолiмп зафарбовує прямокутну дiлянку дошки, верхнiй лiвий кут якої має координати (x1, y1),
а правий нижнiй — (x2, y2). Цi координати Еолiмп тримає в таємницi. Але вiдомо, що площа зафар-
бованої дiлянки займає не менш нiж 4% вiд площi всiєї дошки.

Про будь-яку клiтинку ви можете спитати в Еолiмпа (чи належить вона зафарбованiй дiлянцi) та
отримати чесну вiдповiдь вiд тестувальної системи. Вам треба з’ясувати, чи є зафарбована дiлянка
квадратом.

Прямокутник та квадрат

Протокол взаємодiї
Щоб дiзнатися, чи належить клiтинка зафарбованiй дiлянцi, треба це спитати у Еолiмпа. Для

цього потрiбно одному рядку вивести символ «?» та два цiлi числа x та y (1 6 x 6 100, 1 6 y 6 100)
— координати точки, яку ви хочете запитати. Пiсля цього вам потрiбно вивести символ нового рядка
та виконати операцiю flush. Пiсля цього потрiбно зчитати рядок. Еолiмп виведе або «inside», якщо
клiтинка зафарбована, або «outside» iнакше.

• fflush(stdout) або cout.flush() в C++;

• System.out.flush() в Java;

• flush(output) в Pascal;

• stdout.flush() в Python;

• для всiх iнших мов вам потрiбно дивитися документацiю самостiйно.
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Ви можете поставити не бiльше 10 000 питань.
Коли ви будете знати вiдповiдь, вам потрiбно вивести символ «!», пробiл, та один з двох варiан-

тiв: або «square» (якщо зафарбована Еолiмпом фiгура — квадрат), або «rectangle» (якщо фiгура
— прямокутник).

Якщо ви не будете дотримувалися формату взаємодiї, то ви можете отримати будь-який вердикт:
Неправильна вiдповiдь, Помилка виконання, Перевищено обмеження часу, тощо.

Система оцiнювання
Ваша програма зiграє з Еолiмпом у цю гру велику кiлькiсть разiв. Нехай q — максимальна

кiлькiсть питань, якi ви поставили у всiх iграх. Тодi ви отримаєте таку кiлькiсть балiв:

1. Якщо у будь-якiй грi ви поставили бiльше 10 000 питань, вивели неправильну вiдповiдь або не
дотримувалися формату взаємодiї, ви отримаєте 0 балiв.

2. Якщо 1 000 < q 6 10 000, ви отримаєте 5 балiв.

3. Якщо 100 < q 6 1 000, ви отримаєте 19 балiв.

4. Якщо 50 < q 6 100, ви отримаєте 20 + b (100−q)·30
50 c балiв.

5. Якщо 33 < q 6 50, ви отримаєте 50 + b (50−q)·50
17 c балiв.

6. Якщо q 6 33, ви отримаєте 100 балiв.

Приклад
standard input standard output

inside
inside
outside
inside
outside
outside
inside
outside
outside

? 50 50
? 75 75
? 10 10
? 20 20
? 19 20
? 20 19
? 80 80
? 81 80
? 80 81
! square

Примiтка
У прикладi Еолiмп зафарбував дiлянку, у якої верхнiй лiвий кут — (20, 20), а правий нижнiй —

(80, 80).
В умовi наведений приклад того, як можна взаємодiяти з Еолiмпом. Вашi запити до Еолiмпа

можуть бути iншими.
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