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Guličky

Malý Imhotep dostal od svojho otca (šamana klanu) zázračnú šnúrku. Na tejto šnúrke sú navlečené farebné
guličky, z ktorých každá má na sebe napísané jedno číslo. Ak sa vedľa seba nachádzajú dve guličky s rovnakými
číslami, pošúchaním týchto guličiek o seba sa spoja do jednej guličky, ktorej hodnota bude vždy o 1 väčšia, ako
bola hodnota pôvodných guličiek. Imhotepovi sa to tak zapáčilo, že guličky hneď začal spájať a neprestal, až
kým mu neostala na celej šnúrke len jediná.
Keďže však šamanovi pre nás už žiadne zázračné šnúrky neostali, budeme sa musieť uspokojiť s programom,

ktorý nám zo zadaných hodnôt guličiek na šnúrke zistí, aké číslo by bolo napísané na poslednej zostávajúcej
guličke.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje prirodzené číslo N určujúce počet guličiek na šnúrke. Druhý riadok obsahuje
N medzerou oddelených kladných celých čísel – hodnoty jednotlivých guličiek.

Výstup

Výstupom má byť jediný riadok s číslom vyjadrujúcim hodnotu poslednej guličky, ktorá na šnúrke ostane,
prípadne riadok obsahujúci text „neda saÿ, ak sa nedajú všetky guličky spojiť do jedinej.

Príklad

vstup

6

1 1 2 2 1 1

výstup

4

vstup

4

1 1 2 2

výstup

neda sa
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Mnohouholník

Na kružnici s polomerom 1 je daných N bodov. Vyberte presne K z nich tak, aby K-uholník určený týmito
bodmi mal čo najväčsí obvod.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje kladné celé čísla N , K. Každý z nasledujúcich N riadkov určuje jeden bod
na kružnici – uhol vyjadrený v stupňoch z intervalu 0 až 360.

Výstup

Výstupom má byť jediné číslo určujúce maximálny obvod (konvexného) K-uholníka s vrcholmi v niektorých
zo zadaných bodov.

Príklad

vstup

4 4

0.00

90.00

180.00

270.00

výstup

5.65685425

vstup

4 3

0.00

90.00

180.00

270.00

výstup

4.82842712
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Zo sveta motovodu

Motovod je ekologický dopravný prostriedok. Nechodí na benzín, ani na uhlie, ale energiu načerpá vždy,
keď prejde po moste. Preto ho Dopravný podnik využije, iba ak môže pri každej svojej ceste prejsť po moste.
Motovod teda zjavne nemôže využívať ľubovoľné mesto. Môže ho využívať len také, ktoré má rieku a každá
cesta medzi dvoma zastávkami vedie krížom cez rieku. Dopravný podnik poslal mapu dopravnej siete, ale nie
je tam zakreslená rieka. Dodávateľ motovodov si už-už chcel kúpiť mapu s riekou, keď tu dostal nápad. Čo ak
už z tejto mapy je jasné, že niektoré dve susedné zastávky musia ležať na tom istom brehu? V takom prípade
môže na toto mesto rovno zabudnúť.

Úloha

Je dané číslo N = počet rôznych zastávok a M = počet ciest. Nasleduje M dvojíc čísel, ktoré predstavujú
cesty. Vašou úlohou je napísať program, ktorý zistí, či má zmysel kupovať mapu s riekou.

Vstup

Prvý riadok vstupu obsahuje dve prirodzené čísla N ,M . NasledujúcichM riadkov obsahuje po 2 prirodzené
čísla z intervalu 1 až N určujúce dvojicu zastávok, medzi ktorými má motovod premávať.

Výstup

Vypíšte jediný riadok obsahujúci text „ANOÿ, ak má zmysel kupovať mapu s riekou, alebo „NIEÿ v opačnom
prípade.

Príklad

vstup

7 8

1 4

1 7

2 3

2 4

3 5

3 6

4 5

6 7

výstup

ANO

Možno sú na ľavom brehu práve zastávky 1, 2, 5, 6.

vstup

3 3

1 2

2 3

3 1

výstup

NIE

Niektoré dve susedné zastávky určite ležia na tom is-

tom brehu.
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Zozolvár najväčší v okolí

Kde bolo, tam bolo, stál raz jeden hrad. Ten hrad mal vežu a nádvorie. Na nádvorí stálo v radeN bohatierov,
ktorých výšky boli navzájom rôzne reálne čísla. Hovoríme, že bohatier sa hrozivo týči, ak je vyšší od všetkých
(tj. jedného (ak stojí na niektorom konci radu) alebo dvoch (inak)) svojich susedov.
Princezná (ktorá celé dni sedí vo veži a zúfalo sa nudí) často hrávala so svojou komornou nasledovnú hru:

Komorná sa nesmie pozerať z okna, môže sa iba pýtať na výšky jednotlivých bohatierov. Jej úlohou je zistiť
o aspoň jednom bohatierovi, že sa hrozivo týči.

Úloha

Komorná však dnes má voľno a tak by sa princezná chcela zahrať svoju obľúbenú hru aspoň s dvorným
počítačom. Napíšte program, ktorý načíta číslo N (počet bohatierov) a následne sa bude princeznej pýtať
na výšky niektorých bohatierov. Úlohou programu je na čo najmenej otázok nájsť nejakého bohatiera, ktorý sa
hrozivo týči.
Komorná sa za dlhé roky hrania tak vypracovala, že aj pre 1000 bohatierov jej vždy stačilo menej ako 20

otázok. Vyrovná sa jej váš program?

Príklad

priebeh programu

Princezná: N = 10

Počítač: Aká je výška 3. bohatiera?

Princezná: 190

Počítač: Aká je výška 5. bohatiera?

Princezná: 140

Počítač: Aká je výška 7. bohatiera?

Princezná: 147

Počítač: Aká je výška 6. bohatiera?

Princezná: 175

Počítač: Bohatier 6 sa hrozivo týči.
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