
1 Cvičné krajské kolo

1.1 Kolotoč

Zdroj: https://palma.strom.sk/02D1/A/
Vzorové riešenie: https://palma.strom.sk/?sub=29&cont=17&id=122

1.2 Cudzinci

Riešenie určite existuje (niekde v intervale 1..N) vďaka tomu, že narodnost[1]
!= narodnost[N]. Ak by sa nám podarilo nájsť ľubovoľný podinterval l..r, kde
narodnost[l] != narodnost[r], vieme s istotou povedať, že (aspoň jedno)
riešenie existuje v tomto podintervale1.

Pozrime sa na prostredný prvok narodnost[N/2]. Tento bude určite rôzny
od narodnost[1] alebo od narodnost[N] (keďže tieto dva sú navzájom rôzne),
teda žiadaná podmienka bude splnená pre aspoň jeden z intervalov 1..N/2
a N/2..N. Stačí teda ďalej hľadať v tomto podintervale.

Interval, v ktorom treba hľadať, ďalej delíme na polovice, až kým neskončíme
s intervalom veľkosti 2 (teda hľadanou dvojicou cudzincov stojacich vedľa seba).
Budeme na to potrebovať O(log2N) krokov.

Táto technika sa nazýva binárne vyhľadávanie. Viac o ňom v tejto prezen-
tácii: http://s.ics.upjs.sk/~jjergus/psinf2010.pdf

int l = 1, r = N;
/* v každom momente platí, že narodnost[l] != narodnost[r] */
while (l+1 != r) {

int c = (l+r)/2;
if (narodnost[l] != narodnost[c]) {

r = c;
} else {

l = c;
}

}
printf("%d %d\n", l, r);

1.3 Práčovňa

Úloha je z krajského kola 20. ročníka Olympiády v informatike. Táto úloha
nadväzuje na jej jednoduchšiu verziu z domáceho kola, odporúčame teda pre-
študovať postupne riešenia oboch verzií.

Zadania a riešenia oboch kôl: http://oi.sk/archive.php?year=2004

1.4 Predaj starého vína

Zdroj: Výberové sústredenie 22. ročníka Olympiády v informatike
Riešenie (prezentácia): http://s.ics.upjs.sk/~jjergus/vino.pdf

1môže existovať jedno alebo viac riešení aj mimo tohto podintervalu, no to nás netrápi
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1.5 Horské cesty

Riešenie tejto úlohy vyžaduje znalosť nejakého algoritmu na prehľadávanie grafu
(do hĺbky alebo do šírky). V prípade, že vám to nič nehovorí, veľmi stručný úvod
nájdete napríklad tu:
http://kruzok.d42.sk/index.php?section=programovanie&page=grafy

Na začiatok je dobré si uvedomiť, že nemá zmysel žiadnemu počítaču poslať
signál viac ako raz – poslanie dvoch signálov má rovnaký efekt ako poslanie 0
signálov. Taktiež nezáleží na poradí, v akom počítačom pošleme signály – každá
cesta sa „preklopí“ presne toľkokrát, koľko signálov dostanú dokopy počítače
na jej koncoch, nezávisle na poradí týchto signálov. Našou úlohou je teda len
zistiť, ktorým počítačom máme poslať signál a ktorým nie.

Kľúčovou informáciou v zadaní bolo, že počítaču na križovatke 1 nie je možné
poslať signál. Pre všetky cesty vychádzajúce z križovatky 1 potom platí, že ak sú
zatvorené, musíme poslať signál počítaču na ich druhom konci (iná možnosť, ako
ich otvoriť, už nie je), a naopak, ak sú otvorené, počítaču na ich druhom konci
nesmieme poslať signál (inak by sme ich už navždy zatvorili). Pre všetky vrcholy
susediace s vrcholom 1 teda vieme jednoznačne určiť, či im máme poslať signál
alebo nie. Všetky cesty vychádzajúce z križovatiek, ktorým posielame signál,
preklopíme. Potom pokračujeme v algoritme rovnakým spôsobom, vychádzajúc
vždy z ľubovoľného vrcholu, o ktorom sme už jednoznačne určili, či dostane
signál alebo nie. Keďže cestná sieť je spojitá, algoritmus skončí, až keď bude
jednoznačne určený každý vrchol.

Nakoniec ešte musíme overiť, či všetky cesty sú otvorené. Toto sa dá robiť
aj priebežne, spolu s preklápaním ciest – viď vzorová implementácia nižšie.

Naivná implementácia tohto algoritmu by bežala v čase O(N2), keďže v kaž-
dom z O(N) krokov musíme prejsť v najhoršom prípade až N vrcholov, kým
nájdeme taký, ktorý je už jednoznačne určený a môžeme z neho pokračovať. Po-
užitím prehľadávania do hĺbky alebo do šírky zložitosť vylepšíme na lineárnu,
O(N + M).

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>
using namespace std;

#define MAX N 100000

vector< pair<int, bool> > cesty[MAX N+1];
int sig[MAX N+1];

bool dfs(int v, bool chcem sig) {
if (sig[v] != −1) return sig[v] == chcem sig;
sig[v] = chcem sig;
for (int i = 0; i < cesty[v].size(); ++i) {

if (!dfs(cesty[v][i].first, cesty[v][i].second ^ sig[v]))
return false;

}
return true;

}

2

http://kruzok.d42.sk/index.php?section=programovanie&page=grafy


int main() {
int n, m;
scanf("%d %d", &n, &m);
while (m−−) {

int a, b;
char stav;
scanf("%d %d %c", &a, &b, &stav);
cesty[a].push back(make pair(b, stav == ’-’));
cesty[b].push back(make pair(a, stav == ’-’));

}

memset(sig, −1, sizeof(sig));

if (dfs(1, false)) {
for (int i = 1; i <= n; ++i)

if (sig[i]) printf("%d ", i);
printf("\n");

} else {
printf("neda sa\n");

}
}

1.6 Zlomkový program

1. Z hodnoty x vypočítame 2x, teda vstup prevedieme na číslo tvaru 3y52x

– na to použijeme zlomok 52/2 = 25/2.

2. 3y prevedieme na 3y%3 pomocou zlomku 1/33 = 1/27.

3. Zostávajúce trojky prevedieme na päťky (teda číslo tvaru 3a5b prevedieme
na 5a+b) pomocou zlomku 5/3.

4. Teraz už poznáme hodnotu z, výsledné číslo však je v tvare 5z. Na 2z ho
prevedieme pomocou zlomku 2/5.

Celý program je teda zatiaľ tvorený zlomkami 25/2, 1/27, 5/3, 2/5. Vynásobenie
posledným zlomkom však spôsobí, že prvý zlomok 25/2 bude opäť aplikova-
teľný, a teda sa počítač zacyklí. Riešením je zlomok 25/2 upraviť tak, aby bol
aplikovateľný len vtedy, ak číslo ešte obsahuje nejakú mocninu 3 – zmeníme ho
na 25·72·3 = 175/6, ktorý jednu trojku zmení na sedmičku. Vzniknuvšiu sedmičku
však musíme previesť späť na trojku skôr, než sa na rad dostane zlomok 1/27,
a teda ako druhý krok programu pridáme zlomok 3/7.

Hotový zlomkový program teda je 175/6, 3/7, 1/27, 5/3, 2/5.

2 Súťaž družstiev

2.1 Guličky

Zdroj: https://palma.strom.sk/08F2/E2/

Spájanie guličiek budeme simulovať, až kým nám nezostane len jediná (ktorej
hodnotu vypíšeme), alebo kým sa „nezasekneme“ (vtedy vypíšeme text „neda
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sa“). Musíme si však dať pozor, aby sme neurobili chybný krok, ktorý by spô-
sobil, že sa zasekneme aj v prípade, keď úloha má riešenie (napríklad pri vstupe
1 1 2 2 1 1 nesmieme ako prvé spojiť guličky 2 2).

Ako teda postupovať? Platí, že ak nájdeme prvú (zľava) dvojicu spojiteľných
guličiek (ľubovoľnej hodnoty) a tieto dve guličky spojíme, určite tým nič nepo-
kazíme – teda ak existovalo riešenie pred spojením, musí existovať aj potom.

Prečo? Stačí si uvedomiť, že keďže chceme všetky guličky spojiť do jedinej,
každá gulička sa musí niekedy spojiť s inou guličkou (rovnakej hodnoty). Vez-
mime si teraz najľavejšiu spojiteľnú dvojicu guličiek (označme si ich G a H),
a z tejto dvojice ľavú guličku (G). Rovnako ako všetky ostatné, aj gulička G sa
v niektorom kroku musí spojiť s guličkou naľavo od nej alebo s guličkou napravo
od nej. Rozoberme obidve možnosti:

• Môže sa gulička G v niektorom kroku spojiť s guličkou vľavo od nej?
V prvom kroku zjavne nie, keďže pracujeme s ľavou guličkou z najľavejšej
spojiteľnej dvojice. Ostáva nám teda možnosť, že v ľavej časti v priebehu
niekoľkých krokov vznikne nová gulička rovnakej hodnoty ako G, s kto-
rou sa gulička G potom spojí. Keďže však v ľavej časti nie je ani jedna
spojiteľná dvojica, v tejto časti (bez pomoci guličky G) nemôže vzniknúť
žiadna nová gulička.

• Gulička G sa teda v niektorom kroku bude musieť spojiť s guličkou napravo
od nej. Bude to však gulička H, alebo nejaká nová gulička, ktorá z nej
vznikne? Ak by sme guličku H spojili s nejakou guličkou inou ako G,
nová gulička, ktorá by zaujala jej miesto, by mala hodnotu väčšiu ako G
a H, a teda by ju už nebolo možné spojiť s G – gulička G by sa teda už
nikdy nemohla spojiť so žiadnou inou. Ak teda úloha má riešenie, musí sa
v tomto riešení spojiť gulička G s guličkou H.

Teraz je už jednoduché simulovať spájanie guličiek v čase O(N). Stačí použiť je-
den zásobník, do ktorého budeme postupne pridávať hodnoty guličiek zo vstupu
a vždy, keď navrchu zásobníka budú dve rovnaké hodnoty, spojíme ich do jed-
nej. Všimnite si, že táto situácia sa môže zopakovať aj viackrát za sebou, bez
pridania novej guličky do zásobníka (napríklad pre vstup 3 2 1 1)!

#include <cstdio>

int main() {
int n, top = 0;
scanf("%d", &n);
int stack[n];
while (n−−) {

scanf("%d", &stack[top++]);
while (top >= 2 && stack[top−1] == stack[top−2]) {
++stack[top−2];
−−top;

}
}
if (top == 1) printf("%d\n", stack[0]);
else printf("neda sa\n");

}
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2.2 Mnohouholník

Zdroj: https://palma.strom.sk/08F1/B2/

Označme da,b vzájomnú vzdialenosť a-teho a b-teho bodu:

da,b =
√

(cosϕa − cosϕb)2 + (sinϕa − sinϕb)2

Ak si definujeme Ma,b,k ako maximálnu dĺžku lomenej úsečky (časti obvodu
mnohouholníka), ktorá začína v a-tom bode, končí v b-tom bode a obsahuje
presne k ďalších bodov medzi nimi, vieme odvodiť nasledujúci rekurentný vzťah:

Ma,b,k =

{
da,b ak k = 0

max
{
da,c + Mc,b,k−1 : c ∈ {a + 1, . . . , b− 1}

}
ak k > 0

Riešením úlohy je potom najväčšia z hodnôt Mi,i,K−1 pre i ∈ {1, . . . , N}.
V programe takýto vzťah ľahko zapíšeme rekurzívnou funkciou, v ktorej

pomocou cyklu skúšame všetky body c z intervalu {a+ 1, . . . , b− 1} (nesmieme
zabudnúť, že body sú na kružnici, teda z N -tého bodu vieme cyklicky prejsť
opäť na prvý) a pre každý rekurzívne spočítame hodnotu da,c+Mc,b,k−1 (funkcia
nakoniec vráti najväčší nájdený výsledok).

Toto riešenie ale vyskúša postupne všetky možnosti, a teda má časovú zlo-

žitosť O
((

N
K

))
. Uvedomme si však, že táto funkcia bude veľakrát volaná s tými

istými argumentmi a, b, k. Vzorové riešenie teda spočíva v tom, že keď už raz
spočítame hodnotu Ma,b,k pre nejakú trojicu a, b, k, výsledok si uložíme do poľa
a pri ďalšom volaní funkcie s tými istými argumentmi ho nepočítame znova, ale
len vrátime uloženú hodnotu. Táto technika sa nazýva memoizácia.

Na uloženie všetkých možných hodnôt Ma,b,k potrebujeme trojrozmerné pole
veľkosti N×N×K, pamäťová zložitosť algoritmu teda bude O(N2K). Hodnotu
Ma,b,k pre každú trojicu a, b, k budeme počítať najviac raz, celkovo bude teda
táto funkcia zavolaná O(N2K)-krát. Výpočet jednej hodnoty však zaberie čas
O(N) (keďže musíme vyskúšať v najhoršom prípade až N − 1 rôznych bodov c)
– a teda celková časová zložitosť algoritmu je O(N3K).

Alternatívou k memoizácii je dynamické programovanie. Pri dynamickom
programovaní by sme vypĺňali hodnoty v takom istom trojrozmernom poli, no
nepočítali by sme ich rekurzívne, ale zaradom, od k = 0 postupne až po k = K.

Oproti uvedenému riešeniu existujú ešte dve vylepšenia:

• Ak si vopred napevno určíme, že mnohouholník bude začínať a končiť
napríklad v bode 1 (teda zafixujeme b = 1), rôznych hodnôt Ma,b,k =
Ma,1,k bude už len O(NK) – na memoizáciu nám teda stačí pole veľkosti
O(NK), čo nám zlepší pamäťovú zložitosť. Keďže však nevieme s istotou
povedať, že bod 1 patrí optimálnemu mnohouholníku, musíme výpočet
zopakovať pre všetky možné hodnoty b – časová zložitosť sa teda nezmení.

• Ak hodnotu Ma,b,k vyjadríme ako max
{
Ma,c,dk/2e + Mc,b,bk/2c : c ∈

{a + 1, . . . , b − 1}
}

(teda v cykle budeme namiesto najbližšieho nasle-
dujúceho bodu vyberať „prostredný“ bod), postačí nám hodnoty Ma,b,k

vypočítať len pre niektoré hodnoty k. Napríklad pre K = 16 by nám posta-
čili hodnoty Ma,b,k pre k ∈ {16, 8, 4, 2, 1}2. Časová zložitosť sa teda zníži

2v prípade, že K nie je mocninou dvojky, je to trochu zložitejšie – môžete si ho rozobrať
na domácu úlohu
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na O(N3 log2K) a pamäťová na O(N2 logK). Autorom tohto vylepšenia
je Eduard Batmendijn – ďakujeme!

#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <algorithm>
using namespace std;

#define PI (4*atanl(1))
#define RAD(a) ((a)*PI/180)
#define SQR(a) ((a)*(a))

#define MAX N 50
#define MAX K 50

int n, k;
long double pts[MAX N]
long double mem[MAX N][MAX N][MAX K];

long double d(int a, int b) {
return sqrtl(SQR(cosl(pts[a])−cosl(pts[b]))

+ SQR(sinl(pts[a])−sinl(pts[b])));
}

long double m(int a, int b, int cnt) {
if (mem[a][b][cnt] == 0) {

if (cnt == 0) {
mem[a][b][cnt] = d(a, b);

} else {
long double res = 0;
for (int c = (a+1)%n; c != b; c = (c+1)%n)

res = max(res, d(a, c) + m(c, b, cnt−1));
mem[a][b][cnt] = res;

}
}
return mem[a][b][cnt];

}

int main() {
scanf("%d %d", &n, &k);
for (int i = 0; i < n; ++i) {

scanf("%Lf", &pts[i]);
pts[i] = RAD(pts[i]);

}

sort(pts, pts+n);

long double best = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i)

best = max(best, m(i, i, k−1));

printf("%.8Lf\n", best);
}
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2.3 Zo sveta motovodu

Zdroj: http://www.ksp.sk/zadania/ps214z.php#prikl3
Vzorové riešenie: http://www.ksp.sk/wiki/uploads/Zadania/vzor214z.pdf

2.4 Zozolvár najväčší v okolí

Zdroj: http://www.ksp.sk/zadania/ps213z.php#prikl1
Vzorové riešenie: http://www.ksp.sk/wiki/uploads/Zadania/vzor213z.pdf
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