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Kolotoč

Strýko Paul vlastní zábavný park, ktorého súčasťou je aj známe ruské kolo. Ktosi strýkovi poradil, aby
omaľoval kabínky kolotoča rôznymi farbami. Časom sa však ukázalo, že nie každá farba u návštevníkov vyvoláva
rovnaké emócie. O niektoré kabínky tak začal byť väčší a o iné menší záujem. V snahe vyrovnať tieto rozdiely
preto strýko Paul určil vstupné pre každú kabínku zvlášť.

N kamarátov sa vybralo do strýkovho zábavného parku. Aj oni by sa chceli povoziť na už spomínanom
ruskom kole. Ako správna partia chcú všetci bezpodmienečne sedieť buď v jednej alebo v niekoľkých po sebe
idúcich susedných kabínkach. Navyše, ako správni žrgloši, by chceli zaplatiť na vstupnom čo najmenej.

Úloha

Daný je počet kamarátov N , kapacita jednej kabínky kolotoča K, počet kabínok M a ceny vstupného
za rezerváciu každej z kabínok (nie je možné si kupovať miesta v kabínke, iba rezervovať celú). Určte minimálne
vstupné pre našich N kamarátov.

Vstup

Vstup bude v prvom riadku obsahovať kladné celé čísla N , K, M oddelené medzerou. Druhý riadok vstupu
obsahuje ceny za jednotlivé kabínky (M kladných celých čísel oddelených medzerou).

Výstup

Výstupom má byť jediný riadok určujúci minimálne vstupné pre našich žrglošov.

Príklad

vstup

7 2 10

80 70 40 90 100 60 70 80 80 50

výstup

240

Potrebujeme kúpiť 4 kabínky. Najlacnejšou voľbou je
kúpiť poslednú a prvé tri.

strana 1 z 6



Olympiáda

v Informatike

2011/12
cvičné krajské kolo
Kysak, 13. 1. 2012

Cudzinci

V rade vedľa seba stojí N ľudí. O každom z nich máte v poli uloženú jeho národnosť. Vašou úlohou je nájsť
ľubovoľnú dvojicu ľudí, ktorí stoja tesne vedľa seba a ktorých národnosť je rôzna.
O tomto rade ľudí navyše viete, že na jeho začiatku stojí Belgičan a na jeho konci stojí Kanaďanka.

Vstup

V tejto úlohe nemusíte načítavať vstup. Môžete predpokladať, že vo vašom programe je automaticky prí-
stupná celočíselná premenná N a pole narodnost veľkosti N , ktoré obsahuje národnosti všetkých ľudí.
Platí narodnost[1] = ’BE’ a narodnost[N] = ’CA’.

Výstup

Výstupom má byť jediný riadok obsahujúci dve po sebe idúce čísla – indexy pozícií, na ktorých stoja ľudia
rôznych národností.

Hint

Skúste vymyslieť riešenie, ktoré sa ani v najhoršom prípade nemusí pozrieť na väčšinu prvkov poľa – teda
s časovou zložitosťou lepšou ako lineárnou od N .

Príklad

vstup

N = 6

narodnost = {’BE’, ’BE’, ’BE’, ’AT’, ’AT’,
’CA’}

Vstup nenačítavajte – uvádzame tu len obsah poľa,
ktorý je vám automaticky prístupný.

výstup

3 4

Priebeh programu mohol byť napríklad takýto: Po-
zrieme sa na hodnotu narodnost[2] a zistíme, že je
’BE’, a teda rovnaká ako narodnost[1]. Ďalej sa po-
zrieme na narodnost[3], ktorá je opäť ’BE’. Ďalej sa
pozrieme na narodnost[4] a zistíme, že táto je ’AT’
– rôzna od predošlej, a teda výsledok môžeme vypísať
a program ukončiť. Upozorňujeme, že takýto postup
síce zaručuje nájdenie riešenia, no nie je optimálny
(museli sme sa pozrieť na takmer všetky prvky poľa,
kým sme našli riešenie).
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Práčovňa

Kleofáš sa rozhodol, že začne vo veľkom podnikať a otvorí si veľkopráčovňu. Každý, kto príde, si bude môcť
prenajať práčku (ak bude nejaká voľná), vyperie si v nej svoje prádlo a spokojne sa vráti domov.
Po čase však zistil, že ak chce dosiahnuť čo najväčší zisk s minimálnymi nákladmi, musí sa zamerať najmä

na bohatších zákazníkov. Bohatší zákazníci sú však veľmi malicherní a vyhovieť im nie je vždy ľahké. Napríklad
ak nejaký zo zákazníkov uvidí dvoch rôznych ľudí používať rovnakú práčku, nebude už túto práčovňu ďalej
navštevovať – povie si: „Pochopte predsa, že nebudem prať bielizeň s ľuďmi, ktorí nemajú na to, aby si zaplatili
práčku sami pre seba!“

Úloha

Na vstupe dostanete N – počet zákazníkov, ktorí navštívia Kleofášovu práčovňu počas jedného dňa. Pre
každého zákazníka je zadaný čas jeho príchodu a doba, na akú si chce prenajať práčku. Požiadavky zákazníkov
nie sú uvedené v žiadnom konkrétnom poradí.
Vašou úlohou je zistiť, koľko najmenej práčok Kleofáš potrebuje, aby všetci jeho zákazníci boli úplne spokojní.

Zákazník bude spokojný, ak si bude môcť prenajať práčku od okamihu príchodu na dobu, ktorú požaduje (je
samozrejmé, že jednu práčku nemôžu používať dvaja rôzni zákazníci súčasne), a naviac počas doby, kedy bude
prať, nebude žiadnu práčku postupne využívať viac zákazníkov.

Vstup

Vstup bude v prvom riadku obsahovať kladné celé číslo N – počet zákazníkov, ktorých Kleofáš očakáva.
Každý z ďalších N riadkov obsahuje 2 celé čísla – čas príchodu zákazníka a doba, na ktorú si chce prenajať
práčku.

Výstup

Výstupom má byť jediný riadok určujúci minimálny počet práčok potrebný na uspokojenie všetkých zákaz-
níkov.

Príklad

vstup

5

1000 1000

3000 2000

4500 500

1500 500

2000 2000

výstup

3

Zákazníkom môžeme (v poradí, ako sú uvedení
na vstupe), priradiť napríklad práčky 2, 3, 1, 3, 2.
Všimnite si, že zákazníci 3 a 5 nemôžu dostať tú
istú práčku, pretože by ich videl zákazník 2 pracovať
pri rovnakej práčke.

strana 3 z 6



Olympiáda

v Informatike

2011/12
cvičné krajské kolo
Kysak, 13. 1. 2012

Predaj starého vína

Jedna nemenovaná francúzska grófska rodina sa v poslednej dobe dostala do finančných ťažkostí. Na ich
zmiernenie sa gróf rozhodol urobiť drastické opatrenie – začať predávať nejaké fľaše vín z rodinného vinohradu.
Fľaše, ktoré plánuje predať, sú momentálne uložené v jednom rade na polici vo vinnej pivnici. Uskladňovanie
kvalitného vína je veľmi chúlostivá vec. Napríklad by nemali byť žiadne medzery v rade vín – toto by porušilo
prúdenie vzduchu v pivnici, čo má vplyv na zmeny teploty vzduchu. Preto fľaše môžu byť odoberané iba z krajov
radu. Víno je pre grófa veľmi cenné, a preto sa rozhodol, že jeho rodina predá iba jednu fľašu vína ročne. Fľaše
na jeho polici sú rôznych druhov. Ak by predal všetky tento rok, cena i-tej fľaše by bola wi. Naštastie pre grófa,
kvalitné vína získavajú na cene s rastúcim vekom. Pre jednoduchosť predpokladajme, že cena i-tej fľaše na polici
je v y-tom roku rovná wi · y.

Úloha

Pre dané začiatočné ceny vín a ich usporiadanie na polici nájdite optimálne poradie, v ktorom ich treba
predávať a spočítajte celkovú sumu peňazí, ktoré vie získať gróf pri dodržaní tohto poradia.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje jedno celé číslo N – počet fliaš vína na polici. Druhý riadok obsahuje N celých
čísel oddelených medzerami, wi – začiatočná cena i-tej fľaše zľava.

Výstup

Výstupom je jediný riadok s jedným celým číslom – maximálnou možnou sumou peňazí, čo vie gróf získať
na predaji vín.

Príklad

vstup

5

1 3 1 5 2

výstup

43

Fľaše treba predať v poradí: 1, 5, 2, 3, 4. Ich ceny
budú 1, 4, 9, 4 a 25, čo je dokopy 43.
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Horské cesty

Blíži sa jar – najvyšší čas pootvárať horské cesty. V horách sa nachádza n križovatiek (očíslovaných 1, 2, . . . , n),
pričom každá horská cesta začína aj končí na jednej z týchto križovatiek. Na každej križovatke sa nachádza po-
čítač, ktorý dokáže automaticky otvárať a zatvárať cesty vychádzajúce z tejto križovatky. Nanešťastie, zákerný
bug spôsobil, že tento systém nepracuje úplne podľa plánu. Namiesto toho, ľubovoľný počítač, ktorý dostane
signál, otvorí všetky doteraz zatvorené a zároveň zatvorí všetky otvorené cesty vychádzajúce z danej križovatky.
Na začiatku sú niektoré cesty otvorené a niektoré zatvorené. Vašou úlohou je zistiť, či je možné postupne

poslať signály takej skupine počítačov, aby nakoniec boli všetky cesty otvorené.
Och, a je tu ešte jeden problém: Počítač na križovatke číslo 1 sa úplne pokazil, dôsledkom čoho vôbec

nereaguje na prijaté signály.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje dve celé čísla n,m – počet križovatiek a počet ciest. Nasledujúcich m riadkov
obsahuje popis jednotlivých ciest. Každý riadok obsahuje dve čísla ai, bi (čísla križovatiek, ktoré táto cesta
spája) a jeden znak + (ak je táto cesta na začiatku otvorená) alebo -, ak je na začiatku zatvorená.
Žiadna cesta nespája križovatku samu so sebou. Môžete tiež predpokladať, že sieť horských ciest spája všetky

križovatky (teda ak sú všetky otvorené, dá sa dostať z každej križovatky na každú inú križovatku).

Výstup

Vypíšte jediný riadok obsahujúci zoznam križovatiek (nesmie obsahovať číslo 1), na ktoré je potrebné poslať
signál, aby sa všetky cesty otvorili. Ak to nie je možné, vypíšte text neda sa.

Príklad

vstup

4 4

1 2 -

2 3 +

3 4 -

4 1 +

výstup

2 3

strana 5 z 6



Olympiáda

v Informatike

2011/12
cvičné krajské kolo
Kysak, 13. 1. 2012

Zlomkový program

Na vstupe je číslo n tvaru 2x3y, pričom x ≥ 0, y ≥ 1.
Napíšte program pre zlomkový počítač, ktorý ho prerobí na číslo tvaru 2z, pričom z = 2x+y%3 (% vyjadruje

operáciu zvyšku po celočíselnom delení).
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