
All-Ukrainian Collegiate Programming Contest, II stage

Задача A. Adjacent Button Characters

У вас є стандартна QWERTY клавiатура i двi лiтери. Визначте, чи знаходяться вони у одному
рядку. Якщо у вас немає стандартної клавiатури, от вам її зображення.

Якщо у вас є сумнiви стосовно розташування якихось лiтер – дивiться зображення клавiатури.

Формат вхiдних даних
Перший рядок входу мiстить одне число t (1 6 t 6 1000) — кiлькiсть тестiв.
Потiм iдуть t тестiв. Кожен з тестiв розташовано у окремому рядку i складається з двох малих

латинських лiтер, роздiлених пропуском.

Формат вихiдних даних
Для кожного тесту надрукуйте у новому рядку “Yes” якщо лiтери у тому самому рядку. Iнакше

надрукуйте print “No”.

Приклад
standard input standard output

7
s y
q w
w e
q a
s q
w a
g g

No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
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Задача B. Bad Checker Detected

На вiдомiй системi проведення змагань було знайдено таку задачу:
“"Будемо вважати шести-цифрове цiле число щасливим якщо сума трьох його лiвих цифр дорiв-

нює сумi трьох правих. Маючи шести-цифрове цiле X таке що L 6 X 6 R, знайдiть цiле число,
найближче до X (якщо X щасливе, то вiдповiддю буде X). Зауважте, що вiдповiдь може бути за
межами iнтервалу [L,R]”

Модуль перевiрки приймав вiдповiдь вiд учасника тiльки якщо вiн дорiвнював вiдповiдi, що ви-
давав авторський розв’язок. Маючи L та R визначiть, чи коректно працював цей модуль перевiрки),
або чи iснують якiсь X для яких iснує двi або бiльше вiрних вiдповiдi, надрукуйте найменше таке
X.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить два цiлих L та R (100 000 6 L 6 R 6 999 999) — лiву та праву границi

для X у задачi.

Формат вихiдних даних
Якщо модуль перевiрки працює правильно, для всiх L 6 X 6 R, надрукуйте −1. Iнакше, надру-

куйте мiнiмальне можливе X для якого iснує бiльше одної вiдповiдi.

Приклади
standard input standard output

108008 108036 -1

100000 100050 -1
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Задача C. Conjuring Dark Energy

Маг зi Слiзерiнгу вирiшив отримати додаткову енергiю чаклуючи темну енергiю.
Розглянемо клiтину з цiлими координатами (X,Y ) як множину точок (x, y) таких що

X 6 x 6 X + 1 i Y 6 y 6 Y + 1, (тобто 1× 1 квадрат).
Є три клiтини на площинi з джерелами енергiї, їх пофарбовано червоним. Щоб виконати ритуал,

маг має пофарбувати ще якiсь клiтини у червоний щоб створити з’єднаний набiр червоних клiтин,
що мiстить усi три джерела енергiї.

Множина клiтин вважається з’єднаною, якщо для довiльних двох клiтин з набору iснує послi-
довнiсть клiтин у наборi, що починаючи з одної i завершуючи iншою, кожнi двi з сусiднiх мають
спiльне ребро.

Оскiльки фарбування кожної клiтини коштує магу багато енергiї, вiн просить ваз знайти мiнi-
мальну кiлькiсть клiтин, якi треба пофарбувати для виконання ритуалу.

Формат вхiдних даних
Перший рядок входу мiстить шiсть цiлих чисел x1 , y1, x2, y2, x3, y3 — координати заданих клiтин

(0 6 x1, y1, x2, y2, x3, y3 6 100). Ви можете вважати, що заданi клiтини попарно рiзнi.

Формат вихiдних даних
Надрукуйте одне число — мiнiмальну кiлькiсть клiтин що треба пофарбувати щоб створити

з’єднаний набiр клiтин що мiстить усi джерела енергiї.

Приклад
standard input standard output

1 1 2 2 3 3 2
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Задача D. Digital Evolution Foundation

Фундацiя Цифрової Еволюцiї нарештi вирiшила надати кожнiй людинi у Галактицi iдентифiка-
цiйний номер.

Кожен номер є 15-ти цифровим цiлим числом. Перша цифра не може бути нулем. Однак, у числi
є принаймнi один нуль, але два нулi не йдуть послiдовно.

Усi можливi числа записанi у порядку зростання та видаються людям у порядку надходження
запитiв вiд них. Але деякi люди з далечин галактики запiзнились з реєстрацiєю i зараз хвилюються
що у Фундацiї можуть закiнчитись для них номери.

Чи можете ви знайти число надане n-й людинi що надiслала запит або сказати що усi номери
уже роздали?

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле n (1 6 n 6 1016).

Формат вихiдних даних
Надрукуйте 15-ти цифрове число що видали n-й людинi. Якщо такого числа немає, надрукуйте

−1.

Приклад
standard input standard output

2 101010101010102
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Задача E. Experiments For Generalization

Байтазар дослiджує деяке узагальнення вiдомої проблеми Гольдбаха. Вiн бере два цiлих числа
A та B та рахує кiлькiсть чисел з A 6 X 6 B таких, що X можна подати як суму двох простих (не
обов’язково рiзних). Зауважте, що 1 не вважається простим.

Маючи A та B, допоможiть йому зробити пiдрахунки.

Формат вхiдних даних
Вхiднi данi мiстять два цiлих числа A та B (2 6 A 6 B 6 1012), B −A 6 4 · 104.

Формат вихiдних даних
Надрукуйте одне число — кiлькiсть чисел A 6 X 6 B таких, що X можна подати як суму двох

простих чисел.

Приклади
standard input standard output

10799999 10836006 20223

1302 2021 455
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Задача F. Funny Gnomish Hockey

Гноми, що живуть у темних та холодних печерах, винайшли власну гру на кризi. Її назвали
гномовий хокей.

Однак вiн досить вiдрiзняється вiд вiдомого нам хокею. Гра вiдбувається багатьма шайбами на
кризi H ×W з зовнiшнiми стiнами навколо. I є тiльки одна команда що намагається поцiлити у
ворота.

Деякi клiтини пустi, у деяких є шайби. Шайба бездоганно розмiщується у клiтинi. Гном може
посунути довiльну шайбу у довiльному з чотирьох напрямкiв паралельно осям координат.

Коли шайба б’є щось (або зовнiшню стiну, або iншу шайбу), вона миттєво зупиняється. Коли
у шайбу потрапляє iнша шайба, вона починає рухатись у тому самому напрямку. Це стосується i
випадкiв коли шайба б’є кiлька шайб що стоять одна за одною у напрямку руху: наприклад, нехай
шайба X б’є двi шайби Y та Z що стоять у ряд: тодi X зупиняється, Y починає рух i миттєво
зупиняється у тiй самiй клiтинi, але “передає” рух Z, яка починає рухатись. Зауважте, що шайба не
замiняє iншу у клiтинi, натомiсть, вона зупиняється безпосередньо перед нею.

Рiвно одну клiтину позначено як ворота. Якщо командi вдається зупинити довiльну шайбу у
воротах, вона виграє раунд. Iнакше, програє. Зауважте, що якщо шайба пролiтає через ворота, це
не рахується перемогою.

Вам задано розмiр поля, початкове розташування шайб та ворiт. Перевiрте, чи виграють гноми
якщо будуть грати оптимальним чином.

Формат вхiдних даних
Перший рядок входу мiстить два цiлих H та W (1 6 H,W 6 16). Кожен з наступних H рядкiв

мiстить рiвно W символiв. Символ ’p’ позначає шайбу, символ ’g’ — ворота, символ ’.’ — iншi клiтинi
на кризi. Ви можете вважати що є тiльки однi ворота та принаймнi одна шайба.

Формат вихiдних даних
Надрукуйте “yes” якщо гноми можуть зупинити шайбу у воротах, або “no” у противному випадку.

Приклади
standard input standard output

1 10
g........p

yes

3 6
......
.p..g.
......

no

6 4
....
.pp.
.pp.
....
.g..
....

yes
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Задача G. General Highway Inspection

У Intland є тiльки три великих мiста — Doublein, Longdon та Longlongdon.
Iснує a двонаправлених магiстралей мiж Doublein та Longdon, b — мiж Doublein та Longlongdon,

та c — мiж Longdon та Longlongdon.
Мiнiстерство транспорту Intland планує Глобальну Iнспекцiю магiстралей. Iнспектори плану-

ють почати у Doublein, де розташовано мiнiстерство, проїхати по кожнiй дорозi рiвно один раз, та
повернутись назад у Doublein.

Очевидно, що iснує багато планiв подорожi. Вони хочуть знайти кiлькiсть рiзних планiв за мо-
дулем (109 + 7).

Два плани A та B вважаються рiзними тiльки якщо iснує i де i-та дорога у планi A вiдрiзняється
вiд i-ї дороги у планi B.

Формат вхiдних даних
Перший рядок входу мiстить 3 цiлих числа a, b, c (1 6 a, b, c 6 105).

Формат вихiдних даних
Виведiть єдине цiле число — кiлькiсть рiзних планiв за модулем (109 + 7).

Приклади
standard input standard output

1 1 3 12

1 3 1 24
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Задача H. Hunter In Jury

ICPC суддя Антон отримав на день народження лук та стрiли.
Пiсля останнього ICPC змагання у залi змагань залишилось N кульок. Кульки розташованi у

лiнiю так що i-th та кулька розташована у точцi з координатами (i, 0, hi), де hi є додатнiм цiлим
числом.

Антон вирiшив використати цi кульки щоб потренувати свої мисливськi здiбностi.
Антон розташувався у точцi (0, 0, 0), та може стрiляти з довiльної цiлої висоти, тобто з точки

(0, 0, hj). Коли вiн вистрiлює, стрiла починає рухатись з (0, 0, hj) горизонтально у напрямку зрос-
тання першої координати. Тобто вона спочатку проходить (1, 0, hj), потiм (2, 0, hj), i так далi.

Коли стрiла потрапляє у кульку, кулька лопається, та висота стрiли зменшується на один. Тобто,
якщо координати були (d, 0, hj), вони стануть (d, 0, hj−1). Стрiла продовжує рухатись горизонтально
на новiй висотi. Якщо висота зменшується до нуля, стрiла падає на пiдлогу.

Звернiть увагу, що друга координата завжди буде 0. Вона задається для кращого розумiння
умови.

Знайдiть мiнiмальну кiлькiсть стрiл необхiдну для того, щоб лопнути усi кульки.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле число N (1 6 N 6 106).
Другий рядок мiстить N цiлих чисел hi (1 6 hi 6 106) — висота i-ої кульки.

Формат вихiдних даних
Виведiть єдине цiле число — мiнiмальну кiлькiсть стрiл необхiдну для того, щоб лопнути усi

кульки.

Приклад
standard input standard output

5
3 2 9 8 7

2
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Задача I. Input Jumbled Key

Цифровий замок, що використовується для доступу до унiверситетського датацентру, складаєть-
ся з п’яти колiс з шiстнадцятковими цифрами на кожному з колiс.

Цифри записанi у порядку “0123456789ABCDEF”, якщо крутити колесо, пiсля ‘F’ з’явиться цифра
‘0’ i так далi.

Новий системний адмiнiстратор з’ясував, що iнформацiя про ключ, що вiдчиняє дверi заплута-
лась. Йому вдалося отримати список можливих паролiв у якому тiльки один є вiрним. Додатково
йому сказали що:

• Пароль мiстив чотири непарних цифри та одну парну (цифри 1,3,5,7,9,B,D,F є непарними,
решта —парними).

• Попереднiй системний адмiнiстратор був такою незвичною людиною, що вiн хакнув замок i
тепер вiн приймає ближню непарну цифру замiсть парної (тобто якщо ключем було 30997,
то довiльний з ключiв 3F997, 30997 та 31997 будуть прийнятi; для ключа FFFFE довiльний з
ключiв FFFFD, FFFFE та FFFFF пiдходить).

Системний адмiнiстратор хоче знайти послiдовнiсть ключiв, щоб вводити у замок один за одним,
що:

1. Може мiстити ключi зi списку або тi, що вiдсутнi у списку.

2. Дозволить вiдкрити замок у кiнцi послiдовностi або ранiше.

3. Мiстить мiнiмальну можливу кiлькiсть ключiв.

4. Є лексикографiчно мiнiмальною серед усiх послiдовностей, що задовольняють 1-3.

Допоможiть йому знайти таку послiдовнiсть.

Формат вхiдних даних
Перший рядок входу мiстить одне цiле N (1 6 N 6 6000). Кожен з наступних N рядкiв мiстить

один ключ — рядок з п’яти щiстнадцяткових цифр (‘0’ - ‘9’ and ‘A’ - ‘F’). Ви можете припускати що
рiвно одна цифра у кожному з ключiв є парною.

Формат вихiдних даних
У першому рядку виводу надрукуйте одне число K — мiнiмальну кiлькiсть ключiв у списку

сiсадмiна. Потiм наступнi K рядкiв мають мiстити ключi що треба ввести у замок. Пам’ятайте, що
ви маєте вивести лексикографiчно мiнiмальний список серед усiх спискiв мiнiмальної довжини.

Приклади
standard input standard output

1
FFFFE

1
FFFFD

3
30997
3E997
0D351

2
0D351
3F997
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Задача J. Jungle Kingdom Laws

Королiвство Джунглiв можна подати як опуклий многокутник з N вершинами. Король Лев
вирiшив подiлити королiвство на два райони та вiддати цi райони у керування двох його друзiв.

Закони королiвства дозволяють таке роздiлення тiльки якщо країну роздiлено якоюсь дiагонал-
лю (вiдрiзком, що з’єднує двi вершини). Король хоче зробити рiзницю у площi районiв якомога
меншою. Маючи координати вершин королiвства, допоможiть йому знайти ту рiзницю.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле N (1 6 N 6 60000) — кiлькiсть вершин у многокутнику, що

задає королiвство. Кожен з наступних N рядкiв мiстить два цiлих числа xi та yi (0 6 xi, yi 6 109)
— координати наступної вершини у многокутнику. Вершини заданi проти годинникової стрiлки. Ви
можете вважати що заданий многокутник є строго опуклим без трьох вершин на однiй прямiй.

Формат вихiдних даних
Надрукуйте одне невiд’ємне число — мiнiмальне абсолютне значення рiзницi площ з абсолютною

або вiдносною похибкою 10−9 або краще.

Приклади
standard input standard output

4
0 0
1 0
1 1
0 1

0.0000000000

4
0 0
1 0
1 2
0 1

0.5000000000
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Задача K. Kinky Letters Movement

Вам задано двi рядка s1 та s2.
На одному кроцi ви можете обрати довiльний пiдрядок з s1 та перевернути його. Наприклад, з

рядка “abcdef” ви можете отримати “aedcbf”.
Чи можна зробити s1 рiвним s2 за чотири такi операцiї тiльки над рядком s1?
Рядок a a є пiдрядком рядка b якщо a можна утворити з bвидаливши кiлька (можливо, нуль або

всi) символiв з початку та кiлька (можливо, нуль або всi) символiв з кiнця.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить рядок s1 (1 6 |s1| 6 50).
Другий рядок мiстить рядок s2 (|s1| = |s2|).
Рядки мiстять тiльки малi латинськi лiтери.

Формат вихiдних даних
Надрукуйте “Yes” якщо можна перетворити s1 у s2 або “No” iнакше.

Приклади
standard input standard output

abcd
dcba

Yes

pushoakisaheavy
youspeakviahash

No
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Задача L. Live Mercurian Navigation

У 2121, на Меркурiю, є n меркурiанських мiст та m направлених дорiг мiж цими мiстами. i-а
дорога йде з ai-го мiста до bi-го мiста. Для кожної пари мiст u та v, є не бiльше одної дороги з u до
v.

Рух на Меркурiї стає важчим, вартiсть дорiг також змiнюється. У момент t треба сплатити
(ci · t+ di) доларiв, щоб проїхати по i-й дорозi.

Bytica живе у 1-му мiстi та хоче поїхати у n-те мiсто, отже вона використовує oo-машину для
цього. Вона хоче знати приблизну кiлькiсть грошей, що вона має витратити, щоб дiстатись з мiста
1 до мiста n у t ∈ [0, T ].

Зауважте, що оскiльки меркурiанськi oo-машини є дуже швидкими, подорож по дорозi є миттє-
вою, тобто не займає час Bytica.

Формально, якщо f(t) це мiнiмальна сума грошей, що вона має витратити, щоб дiстатись з мiста
1 до мiста n у час t, Bytica хоче знайти ∫ T

0 f(t)dt

T
.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить 3 цiлих n,m, T (2 6 n 6 10, 1 6 m 6 n(n− 1), 1 6 T 6 104).
i-й з наступних m рядкiв мiстить 4 цiлих ai, bi, ci, di (1 6 ai, bi 6 n, ai 6= bi, 0 6 ci, di 6 103).
Гарантується, що Bytica може проїхати з мiста 1 до мiста n.

Формат вихiдних даних
Надрукуйте дiйсне число, що є вiдповiддю. Воно буде вважатись вiрним якщо абсолютна або

вiдносна похибка не перевищує 10−6.

Приклади
standard input standard output

3 3 2
1 2 1 0
2 3 1 0
1 3 1 1

1.75000000

3 3 2
1 2 1 0
2 3 1 0
1 3 0 5

2.00000000
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Задача M. Make Necklace Optimal

Bytica має n каменiв розташованих по колу, з вартiстю a1, a2, . . . , an. Вона хоче забрати деякi
з каменiв щоб зробити оптимальне намисто без змiни їх вiдносного порядку.

Зауважте, що оптимальне намисто можна подiлити на 3 послiдовнi частини X, y, Z, де

• X складається з каменiв з незменшуючимися вартостями,

• y це один дiамант. (Дiамант це камiнь з вартiстю 10000)

• Z складається з каменiв з незбiльшуючимися вартостями.

Знайдiть максимальну загальну вартiсть каменiв у оптимальному намистi.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить одне цiле n (1 6 n 6 105).
Другий рядок мiстить n цiлих a1, a2, ..., an — вартостi каменiв (0 6 ai 6 10000,

1 6 кiлькiсть дiамантiв 6 10).

Формат вихiдних даних
Надрукуйте цiле, що задає максимальну вартiсть каменiв у оптимальному намистi.

Приклади
standard input standard output

6
10000 3 2 4 2 3

10010

2
10000 10000

10000
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