
Всеукраїнська юнiорська та дiвоча олiмпiади з iнформатики 2023. Перший вiдбiрковий тур
Україна (онлайн), 21 сiчня 2023

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

Дано шахiвниця розмiром n×m. Тобто з n рядками та m стовпчиками.
У цiй шахiвницi є лише одна фiгура — тура. Вона знаходиться у нижньому лiвому кутi. Бiльше

нiяких фiгур немає.
Нагадаємо, що тура за один хiд може перемiститися на будь-яку кiлькiсть клiтин по горизонталi

або вертикалi, але не по дiагоналi.
Знайдiть кiлькiсть клiтин, на якi тура може перемiститися за один хiд.

На малюнку зображена традицiйна шахiвниця розмiру 8× 8. У нiй тура може перемiститися на всi клiтини,
якi помiченi зеленим. Таких всього 14, тому вiдповiдь 14.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число n (1 6 n 6 20).
Другий рядок мiстить одне цiле число m (1 6 m 6 20).

Формат вихiдних даних
Виведiть кiлькiсть клiтин, на якi тура може перемiститися за один хiд.

Приклади
standard input standard output

8
8

14

3
2

3

Зауваження
Пояснення, чому до першого прикладу вiдповiдь 14, можна побачити на малюнку вище.
У другому прикладi вiдповiдь 3, бо тура може перемiститися лише на одну позицiю вгору та на

двi позицiї вправо.
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Задача B. Кiмната
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Дана кiмната розмiром n×m. Знайдiть максимальну кiлькiсть цiлих плиток розмiром k× k, якi
можна помiстити у кiмнатi?

На малюнку зображена одна з можливих максимальних вiдповiдей для n = 5, m = 3, k = 2.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить цiле число n (1 6 n 6 1 000).
Другий рядок мiстить цiле число m (1 6 m 6 1 000).
Третiй рядок мiстить цiле число k (1 6 k 6 1 000).

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

Приклад
standard input standard output

5
3
2

2
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Задача C. Плавний контест
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Андрiй не полюбляє рiзкi перепади, а особливо в контестах. Два числа a i b утворюють рiзкий
перепад, якщо |a − b| > 1. Скажемо, що контест є плавним, якщо нiякi складностi двох сусiднiх
задач не утворюють рiзкий перепад.

Вам дано 5 чисел — складностi задач. Визначте, чи утворюють цi задачi плавний контест.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить п’ять цiлих чисел a, b, c, d, e (1 6 a, b, c, d, e 6 106) — складностi задач.

Формат вихiдних даних
Виведiть «YES», якщо числа утворюють плавний контест, i «NO» в iншому випадку (Перевiряюча

система не чутлива до регiстру, тобто вiдповiдi «Yes» та «yES» будуть також зарахованi).

Приклади
standard input standard output

1 2 2 2 1 Yes

1 2 2 1 3 No

Зауваження
Пояснення до першого прикладу:
|1− 2| = 1, |2− 2| = 0, |2− 2| = 0, |2− 1| = 1.
Жодна з цих пар не утворює рiзкий перепад, тому числа 1, 2, 2, 2, 1 утворюють плавний контест.
Пояснення до другого прикладу: |1− 2| = 1, |2− 2| = 0, |2− 1| = 1, |1− 3| = 2.
Як можна бачити, останнi два числа утворюють рiзкий перепад, тому числа 1, 2, 2, 1, 3 не утво-

рюють плавний контест.
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Задача D. Пограбування масиву
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

В Антона був масив A i вiн його дуже любив. Вiн знає декiлька фактiв про цей масив:

• Сума елементiв даного масиву — парне число

• Для будь-якого i (1 6 i < |A|) виконується Ai 6 Ai+1, де |A| — розмiр масиву A.

• 0 6 Ai 6 1.

• Ai — цiле число.

Один раз, повертаючись додому, Антон помiтив злого Грандi поряд зi своїм масивом. Вiн мiг
вкрасти один елемент з масиву A. Вам дано масив B — масив, який був, коли Антон прийшов
додому. Знайдiть кiлькiсть способiв додати не бiльше одного елементу до масиву B, щоб вийшов
масив, який задовольняє умовам вище.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число n (1 6 n 6 105) — кiлькiсть елементiв масиву B.
Другий рядок мiстить n цiлих чисел Bi (0 6 Bi 6 1).

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

Приклади
standard input standard output

1
0

3

1
1

2

2
1 0

0

5
0 0 0 1 1

5

7
0 0 0 0 1 1 1

4

Зауваження
Пояснення до першого прикладу:
Якщо нiчого не додавати вийде A = [0], що задовольняє умовам.
Якщо додати 0 в початок масиву вийде A = [0, 0], що задовольняє умовам.
Якщо додати 1 в початок масиву вийде A = [1, 0], що не задовольняє умовам.
Якщо додати 0 в кiнець масиву вийде A = [0, 0], що задовольняє умовам.
Якщо додати 1 в кiнець масиву вийде A = [0, 1], що не задовольняє умовам.
Пояснення до п’ятого прикладу:
Умови задовольняють наступнi масиви [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1], [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1], [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1],

[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,1].
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Задача E. Цукеркоман
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Андрiй, як справжнiй цукеркоман, коли приходить в магазин купляє все, що бачить. А саме, у
кожний свiй вiзит вiн купляє цукерки з послiдовними номерами вiд l до r.

Завтра Андрiй вирушає на дуже вiдповiдальний захiд — фiнал ВЮДОI, а тому хоче взяти з
собою як можна бiльше цукерок. Вiн знає, що цукерка з номером i важить i грамiв, а його рюкзак
може витримувати вагу до w грамiв. Всього було n вiзитiв до магазину, в кожен з яких вiн може
придбати цукерки з iнтервалу [li, ri]. Скажiть максимальну кiлькiсть цукерок, яку вiн може взяти
з собою, якщо вiдомо, що вiн може брати не бiльше i цукерок з номером i.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа n (1 6 n 6 106) та w (1 6 w 6 1012) — кiлькiсть вiзитiв до

магазину та максимальна вага, яку може витримати рюкзак Андрiя у грамах.
Наступнi n рядкiв мiстять кожен по два цiлi числа li та ri (1 6 li 6 ri 6 105).

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

Приклади
standard input standard output

3 14
1 4
2 3
4 5

5

3 20
1 10
1 10
1 10

7

Зауваження
Пояснення до першого прикладу:
Список усiх цукерок, якi купив Андрiй — [1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5].
Один з варiантiв взяти 5 цукерок — [2, 3, 4, 3, 2].
Пояснення до другого прикладу:
Один з варiантiв взяти 7 цукерок буде наступним — [1, 2, 2, 3, 3, 4, 5], сумарна вага буде 20 грамiв.
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Задача F. Гра-гра-граф
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1.5 seconds
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Як ми всi знаємо, щоб пройти на фiнальний етап олiмпiади недостатньо здати всi задачi, треба ще
перемогти Антона. Вiн має улюблену гру, в яку грає з кожним. Гра вiдбувається на неорiєнтованому
графi. Гравцi ходять по черзi та Антон ходить першим. На кожному кроцi гравцi можуть зробити
одне з наступного:

• Вибрати двi вершинки u та v, мiж якими є ребро, та видалити його

• Вибрати двi вершинки u та v, мiж якими нема ребра, та додати його

Перший гравець перемагає, якщо в будь-який момент гри не можна бiльше додати ребра в граф.
Другий гравець перемагає, якщо за 10100 ходiв не перемiг перший гравець.

Вам дано неорiєнтований граф на n вершинах з m ребрами. Назвемо пiдгрою на вiдрiзку [l; r]
гру, яка вiдбувається враховуючи тiльки вершини з номерами на вiдрiзку [l; r]. Порахуйте кiлькiсть
пiдiгор де перемагає перший гравець по всiм парам [l; r] (1 6 l 6 r 6 n).

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа n (1 6 n 6 106) та m (1 6 m 6 106) — кiлькiсть вершин та

кiлькiсть ребер вiдповiдно.
Наступнi m рядкiв мiстять два цiлi числа u та v (1 6 u, v 6 n) — опис ребер графа.
Граф не мiстить петлi та кратнi ребра.

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

Приклади
standard input standard output

4 4
1 2
1 3
2 3
2 4

9

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

12

Зауваження
Пояснення до другого прикладу:
Пiдгра на вiдрiзку [1; 1] є виграшною для першого гравця, тому що до першого кроку вже не

можна додати бiльше ребер до графу.
Пiдгра на вiдрiзку [1; 3] є виграшною для першого гравця, тому що до першого кроку вже не

можна додати бiльше ребер до графу.
Пiдгра на вiдрiзку [4; 5] є виграшною для першого гравця, тому що на першому кроцi перший

гравець додає ребро (4; 5) i отримує граф, до якого бiльше не можна додавати ребра.
Можна показати, що пiдгра на вiдрiзку [1; 4] є програшною для першого гравця.

Сторiнка 6 з 11



Всеукраїнська юнiорська та дiвоча олiмпiади з iнформатики 2023. Перший вiдбiрковий тур
Україна (онлайн), 21 сiчня 2023

Граф у другому прикладi
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Задача G. AND-шлях
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Одного разу Андрiй брав участь в олiмпiадi з програмування. За перше мiсце був дуже цiнний
приз — мiшок з цукерками. Проте, скiльки б вiн не намагався розв’язувати останню задачу, в нього
нiчого не виходило, саме тому вiн звертається по допомогу до Вас.

Вам дана матриця розмiрами n×m, де на перетинi i-того рядка та j-того стовпчика знаходиться
елемент ai,j . Рядки нумеруються зверху вниз вiд 1 до n, а стовпчики злiва направо вiд 1 до m. Лiва
верхня клiтинка має координати (1; 1). Треба знайти максимальне значення побiтового AND чисел на
шляху вiн лiвої верхньої до правої нижньої клiтинки матрицi, якщо можна ходити тiльки у праву
або нижню клiтинку (якщо вони iснують).

Через AND позначено побiтове I. Операцiя побiтового I мiж двома числами a i b визначається
на парах вiдповiдних бiтiв чисел: якщо обидва бiти дорiвнюють 1, то у вiдповiдi бiт на цiй позицiї
дорiвнює 1, iнакше — 0. Наприклад, 6 AND 3 = 0110 AND 0011 = 0010 = 2.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа n та m (1 6 n,m 6 103) — кiлькiсть рядкiв та стовпчикiв

вiдповiдно.
Наступнi n рядкiв мiстять m цiлих чисел ai,j (0 6 ai,j < 260) — значення елементiв матрицi.

Формат вихiдних даних
Виведiть одне цiле число — максимальне значення AND елементiв на шляху вiд лiвої верхньої до

правої нижньої клiтинки матрицi.

Система оцiнки
Рiшення, якi правильно працюють при n×m 6 25 набиратимуть принаймнi 15 балiв.
Рiшення, якi правильно працюють при ai,j 6 32 набиратимуть принаймнi 15 балiв.

Приклади
standard input standard output

2 2
7 3
4 2

2

4 4
15 9 24 13
13 14 31 18
31 29 31 4
31 27 20 12

4

4 4
15 16 14 4
31 13 32 14
18 15 31 19
13 25 29 13

13

Зауваження
Детальнiше про побiтове I: http://bit.ly/3Whf2l6
Пояснення до першого прикладу:
З лiвої верхньої клiтинки до правої нижньої iснують два шляхи:
(1; 1), (1; 2), (2; 2) — елементи на цих позицiях мають значення 7, 3 та 2 вiдповiдно. 7 AND 3 AND

2 = 2.

Сторiнка 8 з 11



Всеукраїнська юнiорська та дiвоча олiмпiади з iнформатики 2023. Перший вiдбiрковий тур
Україна (онлайн), 21 сiчня 2023

(1; 1), (2; 1), (2; 2) — елементи на цих позицiях мають значення 7, 4 та 2 вiдповiдно. 7 AND 4 AND
2 = 0.

Пояснення до другого прикладу:
Одним з можливих шляхiв є шлях з видiлених червоним чисел. 15 AND 13 AND 14 AND 31 AND 31

AND 4 AND 12 = 4.

Двiйкова матриця з другого прикладу
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Задача H. Знову запити?...
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 3.5 seconds
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Всi учасники дуже втомилися вiд задач на запити, кожен контест повинен мати хоча б одну таку
задачу. Ось i вона...

Вам дано масив цiлих чисел A довжини n. Вам треба обробляти наступнi запити:

• l r x — присвоїти кожному елементу на вiдрiзку [l; r] значення ai := ai & x, де & — знак
побiтового I (AND).

• ? — вивести максимальне значення gcd(ai, aj) по всiм парам 1 6 i < j 6 n та min(ai, aj) > 0.
Якщо такої пари нема — виведiть 0.

У вхiдних даних будуть лише запити першого типу. Вважайте, що пiсля кожного запиту першого
типу йде запит другого типу. Також до першого запита першого типу треба вивести вiдповiдь на
запит другого типу.

Через gcd(a, b) тут позначено найбiльший спiльний дiльник чисел a i b. Наприклад, gcd(12, 16)
= 4, а gcd(15, 31) = 1.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлi числа n (1 6 n 6 2 · 105) та q (1 6 q 6 2 · 105) — кiлькiсть

елементiв масиву та кiлькiсть запитiв першого типу.
Наступний рядок мiстить n цiлих чисел ai (0 6 ai < 220) — елементи масиву.
Далi йдуть q рядкiв, кожен з яких мiстить три цiлi числа l, r (1 6 l 6 r 6 n) та x (0 6 x < 220)

— опис запита.

Формат вихiдних даних
Виведiть q + 1 рядок — вiдповiдi на запити другого типу.

Система оцiнки
Рiшення, якi правильно працюють для n, q 6 1000, набиратимуть принаймнi 25 балiв.
Рiшення, якi правильно працюють для n, q 6 10000, набиратимуть принаймнi 45 балiв.

Приклади
standard input standard output

3 2
15 16 6
1 3 30
1 2 4

3
2
2

10 7
27 23 6 20 4 7 27 4 21 13
9 10 17
2 9 24
8 8 26
5 5 10
2 5 6
7 10 16
9 9 6

27
27
16
16
16
8
16
1

Зауваження
Пояснення до першого прикладу:
До виконання операцiй першого типу маємо масив [15, 16, 6], максимальне gcd дорiвнює gcd(15, 6)

= 3.
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Пiсля першої операцiї маємо масив [14, 16, 6], максимальне gcd дорiвнює gcd(14, 16) = gcd(14, 6)
= gcd(16, 6) = 2.

Пiсля другої операцiї маємо масив [4, 0, 6], максимальне gcd дорiвнює gcd(4, 6) = 2.
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