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ПЕРЕДМОВА 

 
 

Одним із завдань оновлення сучасної національної освіти є цілеспрямоване 
формування інтелектуального потенціалу нації.  

Важливість соціального значення інтелекту зазначена в державних документах 
(Закон України «Про освіту», Указ Президента про затвердження «Національної 
доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті», «Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси з навчальних предметів, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності»), згідно з якими інтелект в Україні повинен стати 
дієвим чинником державо-, культуро- і людинотворення, як того потребує сучасна 
модель цивілізаційного поступу людства.  

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики є 
стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому 

вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння розвитку 
алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до програмування; 
формування команди для участі в Міжнародній олімпіаді з інформатики. 

Учасникам олімпіади 2014-2015 н. р. були запропоновані програми з наступного 
переліку: Pascal, С або С++. Середовища розробки програм  Free Pascal 2.4 (чи 

новішої версії), Codeblocks 10.05 (чи новішої версії). Для перевірки робіт учасників 
будуть використані такі версії компіляторів: РРС 2.4, ОСС 4.6.  

З метою узагальнити нормативно-правової бази, методичного забезпечення, 

систематизації матеріалів спрямованих на допомогу вчителю у підготовці учнів до 
участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики створений 

відповідний Інформаційно-аналітичний бюлетень. 
На допомогу вчителю, у бюлетені зібрані нормативні та аналітичні матеріали з 

питань проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, відомості про 

вчителів, учні яких стали переможцями ІІІ-го етапу олімпіади, протоколи ІІІІ 
(обласного) етапу олімпіади тощо. Найбільшу зацікавленість для вчителів мають 

розділи бюлетеня, у яких висвітлюються  завдання ІІ-го, ІІІ-го та ІV етапів 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики  2014-2015 навчальному року. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ 

Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, їх 

організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі й визначення 

переможців визначає Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності. 

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформатики 2014-2015 н.р. побудовано відповідно до нормативних документів: 

1. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099). 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від  

17 листопада 2011 року за № 1318/20056. 

2. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2014/2015 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 08.08.2014 № 918). 

3. Про проведення IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

(лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 08.12.2014 № 14.1/10-3885).  

4. Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь 

команд учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-

2015 навчальному році (наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 14.11.2014 № 566-ОД). 

 5. Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2014/2015 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 06.03.2015 № 248).  

6. Про участь учнів у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформатики (наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 14.03.2015 № 157-ОД). 
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ І, II, III ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ 

 

Метою проведення І, II та III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
інформатики є сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення 

інтересу до програмування, стимулювання творчого самовдосконалення  учнів, 
зацікавлення їх у якісному поглибленому вивченні інформатики, виявлення та 
розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі фаху.  

Районна (міська) олімпіада з інформатики проводиться в один (практичний) 
тур, який триває 4 астрономічні години, містить 5 завдань (8-9 клас) та 5 завдань                     

(10-11 клас).  
Рекомендується брати участь учням 8-11 класів. В олімпіаді мають право 

брати участь учні 5-7 класів (виступати за старший від фактичного класу навчання), 

якщо рівень їх предметної компетентності відповідає олімпіадному рівню. 
Організаційний комітет заздалегідь має зібрати заявки учасників, у яких мають 

бути відображені не тільки особисті відомості учасника, а також мова програмування, 
яку учасник планує використовувати під час олімпіади. Мова програмування може 
бути обрана з наступного списку: Pascal (Borland, Free), C/C++. Під час олімпіади 

учасник може використовувати програмні середовища та 16/32 бітні компілятори 
вказаних мов. 

Необхідно заздалегідь підготувати і випробувати технічне та програмне 
забезпечення для проведення олімпіади. Бажано відключити мережеве обладнання, 
або закрити доступ до мережі учасника олімпіади. 

Відповідальний за проведення олімпіади повинен заздалегідь ознайомити 
вчителів інформатики з регламентом проведення  районної (міської) олімпіади і 

довести до їх відома рекомендації з підготовки учасників. 
Умови завдань повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на 

початку туру. Не можна ознайомлювати сторонніх осіб з умовами завдань до 

закінчення туру олімпіади.  
Відповідальний, за умов нерозголошення, особисто повинен завчасно 

розкрити конверт і забезпечити розмноження умов завдань для всіх учасників 
олімпіади   (з розрахунку 2 аркуші формату А4 на кожного учня). 

Регламент олімпіади описується в пам'ятці учасника олімпіади. Рекомендуємо 

розмножити пам'ятку і роздати всім учасникам змагань до початку туру.  
Доцільно використовувати комп’ютеризовані робочі місця з операційними 

системами Windows 2000/XP/7.  
Учасникам олімпіади можуть вибирати мову програмування із заданого 

переліку: Pascal, C або C++.  

Мову виконання роботи учасником, необхідно вказати в заявці. Нагадуємо про 
те, що відповідно до п. 3.18 Положення про проведення Всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів, турнірів у разі відсутності заявки, неправильного її оформлення або 
порушення терміна її подання, команда може бути не допущена до олімпіади.  

Просимо довести цю інформацію до відома керівників команд та членів журі  

І-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з інформатики, а також підтвердити участь 
команди та членів журі олімпіади і надати інформацію про мову програмування 

електронною поштою до організаційного комітету І-ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади 
з інформатики. 

На час проведення турів олімпіади виключити можливість взаємодії учасників 

олімпіади з використанням мережених технологій, в тому числі і бездротових.  
Користуватися власною літературою, друкованими або рукописними 

матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони і таке інше) 
заборонено. 
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Журі олімпіади може продовжити час туру у разі виникнення яких − небудь 
непередбачених обставин.  

Всім учасникам олімпіади (в залежності від класу) пропонуються одні і ті ж 

задачі. Число задач, пропонованих учасникам олімпіади на кожному турі, 
визначається журі олімпіади і може складати від 1 − й до 5 − и.  

 
Завдання олімпіади 

Завдання олімпіади мають бути алгоритмічного характеру, тобто основними 

результатами роботи учасника має бути: алгоритм, що правильно та ефективно 
розв’язує поставлену задачу, та програма, що реалізує запропонований алгоритм. 

Запропоновані задачі можуть бути такими: 
1. Розробити програму, що за вхідним файлом визначеної структури буде 

отримувати вихідний, згідно з умовами задачі.  

2. Задачі саме такого типу найчастіше пропонуються на олімпіадах останнім 
часом. 

3. Розробити програму, що отримуватиме вхідні дані та повідомлятиме про 
результати їх обробки, інтерактивно-взаємодіючи з бібліотекою журі.  

Такий підхід зручний тоді, коли необхідно, щоб програма учасника не містила 

на початку роботи всієї інформації, а отримувала її шляхом звертання до бібліотеки.  
1) За відомими вхідними даними отримати результати, що відповідають умові 

задачі.  
У такому випадку необхідно здати не програму, а саме вихідний файл для 

кожного тесту. Звичайно, задача, що задається певними вхідними файлами настільки 

важка, що її розв’язок  важко знайти без комп’ютера.  
Районна олімпіада з інформатики проводиться в один тур, який триває                       

4 астрономічні години. Форма проведення олімпіади (машинний або безмашинний 
тур), а також інші організаційні питання (місце проведення, розподіл учасників за 
робочими місцями, інсталювання необхідних пакетів програмного забезпечення, 

папером для чорнеток та ін.) вирішується заздалегідь оргкомітетом проведення 
олімпіади. Тексти завдань готуються СОІППО та будуть сформульовані для їх 

практичної реалізації за машинним варіантом: умова задачі, приклад вхідних та 
вихідних даних. 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики проводиться в єдиний день для 

всіх районів (міст). 
На районній олімпіаді у 2012/2013 н.р. пропонуються завдання для 8-11 класів, 

які охоплюють розділ “Основи алгоритмізації та програмування” державних програм 
“Інформатика. 10-11 класи” (для загальноосвітніх навчальних закладів) та 
“Інформатика (поглиблений курс). 8-11 класи” (для класів фізико-математичного 

профілю). 
Обов’язковими для участі в олімпіаді є знання з таких тем: 

1. Лінійні програми 2. Програми 

3. Мова програмування 4. Робота з файлами 

5. Вказівки повторення й розгалуження 6. Табличні величини 

7. Рядкові величини 8. Звернення до алгоритмів і 

функцій 

Під час проведення олімпіади в кожній аудиторії повинно знаходитись не менш 
двох членів журі. 

Завдання ІІІ туру мають висвітлювати деякі з наступних тем: робота з 
великими числами; сортування та пошук; метод перебору варіантів, відсікання 
перебору; елементи обчислювальної геометрії; принцип динамічного програмування; 

жадібні алгоритми; алгоритми на графах; елементи лексичного та синтаксичного 
розбору; ефективні структури даних. 
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Не рекомендується пропонувати задачі, розв’язання яких потребує 
використання архітектурних особливостей комп’ютерів, знань з області системного 
програмування, організації складного інтерфейсу користувача, використання 

нестандартних бібліотек. 
При підготовці умов завдань необхідно звертати особливу увагу на обмеження 

вхідних даних; формат вхідних та вихідних даних; імена файлів (назва файлу з 
вихідним текстом програми, який повинен здати учасник; назви вхідного та вихідного 
файлів); приклади вхідних та вихідних даних; описання функцій, що доступні у 

бібліотеці журі (для 3-го типу задач). 
Оцінювання роботи здійснюється за результатами запусків відкомпільованих 

програм − розв’язків учасника на тестових наборах даних. Оцінюється правильність 
та ефективність розв’язків. Текст програм − розв’язків не аналізується. 

Учаснику нараховується певна кількість балів за тест, якщо його програма 

завершила роботу у відведений час, та отримані вихідні дані відповідають умові 
задачі та технічним умовам. 

Для завдань які вимагають здачі набору вихідних файлів (замість програми − 
розв’язку) за наданим набором вхідних бали, нараховуються окремо за кожен 
коректний зданий файл. Додаткові інструкції буде описано в умові завдання такого 

типу. 
Запитання щодо умов завдань 

Учасники олімпіади повинні мати змогу ставити запитання щодо умов задач. 
Як свідчить практика ІІ − IІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, бажано 
надавати цю можливість лише протягом першої години кожного з турів. Якщо за цей 

час учасники знайдуть помилку або двозначність в умові, тоді до умови можна буде 
внести поправку та вчасно оголосити про неї усім учасникам. 

Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». 
У випадках, коли запитання сформульоване так, що на нього не можна відповісти 
«Так» або «Ні» − відповідь на запитання учасника міститься у явному вигляді в умов і 

задачі; стосується розв’язку задачі; вимагає обчислень, що можуть бути проведені 
учасником самостійно, виходячи з умов задачі та загальних знань − член журі 

повинен відповідати: «Не коментую». 
Технічні вимоги 

1. Запишіть програму − розв'язок у текстовий ASCII − файл, що має ім'я, 

вказане в умові, та розширення в залежності від використаної мови програмування.  
2. Ваша програма − розв'язок повинна (якщо інше не зазначено в умові): 

2.1. Прочитати вхідні дані з текстового ASCII − файлу, який має ім’я, вказане 
в умові, розширення *.IN і знаходиться в поточному каталозі; 

2.2. Прочитавши тестовий набір даних, обробити його; 

2.3. Записати результати тесту до текстового ASCII − файлу, який має ім’я, 
указане в умові, розширення *.OUT і знаходиться в поточному каталозі. Структуру 

кожного рядка вихідних даних визначено в умові. Коментувати вихідні дані у файлі не 
можна. 

3. Суворо дотримуйтеся форми введення даних та виведення результатів, 

наведеної в технічних умовах та прикладах! 
4. Кожен рядок вхідного та вихідного файлу закінчується символами 

закінчення рядка (ASCII 13, 10), числа у рядку розділяються одним пропуском, інших 
пропусків немає. 

5. Якщо для тесту існує декілька розв’язків, що задовольняють умовам 

задачі, ваша програма повинна виводити лише один з них, якщо інше не зазначено в 
умові. 

6. Програма − розв’язок повинна виводити тільки кінцеві результати. 
7. Правильність вхідних даних (нецiлiсть чисел, нечислові дані) перевіряти 
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не треба. 
8. По закінченні роботи член журі в присутності учасника копіює його 

роботу на носій наданий оргкомітетом (або на сервер), із зазначенням у відповідному 

протоколі контрольних даних файлів та особистим підписом учасника. 
9. Будь-які зміни в тексті програми після завершення роботи учасників 

забороняються. 
10. Вихідний текст програми − розв’язку повинен містити опис режимів 

трансляції.  

11. У процесі роботи програма повинна обробляти ті файли, які розташовані 
в поточному каталозі. Не вказуйте повний шлях до файлів. 

12. У ході виконання вашої програми гарантований обсяг доступної 
оперативної пам’яті складає 100 Мб. 

13. Забороняється: 

13.1. Реалізовувати в програмі дії, які можуть бути кваліфіковані, як такі, що 
навмисно призводять до нестабільної роботи комп’ютера або перевіряючої системи 

під час перевірки роботи; 
13.2. Двічі зчитувати одні й ті самі вхідні дані; 
13.3. Використовувати допоміжні (проміжні) файли, виводити текстову або 

графічну інформацію на екран і стирати вміст екрану, якщо протилежне не зазначено 
в умові; 

13.4. Тримати в межах робочого місця власні електронні  носії інформації; 
13.5. Користуватись принесеними друкованими та рукописними матеріалами; 
13.6. Використовувати засоби мобільного зв’язку та портативні обчислювальні 

пристрої (мобільні телефони, калькулятори, ноутбуки і таке інше). 
Перевірка завдань 

Програми − розв’язки рекомендується перевіряти за системою тестів. До 
кожної задачі необхідно підготувати набір тестових даних, які б дозволяли розрізнити 
правильні та неправильні розв’язки, а серед правильних − більш та менш ефективні.  

Програму учасника необхідно запустити на кожному тесті окремо. Якщо 
програма видає результат, що задовольняє вимогам задачі та працює не більше, ніж 

час, визначений на цей тест, то учаснику нараховуються бали за цей тест. В останні 
роки практикується нарахування неповної кількості балів за тест, у разі, якщо 
програма видає неоптимальну відповідь (яка повністю задовольняє умовам  задачі та 

якщо час обчислення тесту не перевищує відповідне обмеження). 
Рекомендована кількість тестів у наборі для однієї задачі − 10. Для більш 

складних задач це число можна збільшити до 20. Серед тестів повинні бути: кілька 
тестів невеликого розміру, виконання яких свідчить про правильність 
запропонованого алгоритму; тести, що перевіряють коректність роботи програми у 

спеціальних випадках (вироджені випадки, відсутність розв’язку); тести великого 
розміру, виконання яких свідчить про ефективність запропонованого алгоритму.  

Тести можуть бути поділені на три групи: 
1) тести, які перевіряють правильність роботи програми на простих наборах 

даних; 

2) тести, які перевіряють правильність роботи програми у звичайних випадках; 
3) тести, які перевіряють програму на граничних значеннях та у вироджених 

випадках. 
Якщо задача передбачає заздалегідь відомі варіанти відповіді (наприклад, 

“Так” або “Ні”, «NO SOLUTION» і т.і.), доцільно тричі запускати програму на простому 

тесті, який передбачає таку відповідь, і нараховувати бали за задачу тільки в разі 
однакових відповідей. 

Необхідно звернути особливу увагу щодо суворого дотримання форматів 
введення та виведення даних учасниками олімпіади. У разі порушення таких вимог 
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(наприклад, зайвий пропуск у кінці рядка, зайве переведення рядка в кінці вихідного 
файлу, неправильна назва вхідного або вихідного файлу і таке інше), до учасників 
застосовуються санкції, як то: відсотки штрафних балів або не зарахування тесту чи 

задачі взагалі. 
Визначення переможців здійснюються відповідно до Положення про 

проведення Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін. Переможцем олімпіади (І-
ІІІ місце) може бути учасник, який набрав більше 30% від суми балів за всі 
запропоновані завдання. Підведення підсумків олімпіади проводиться у кожній 

паралелі окремо. Кількість переможців олімпіади не повинна перевищувати 1/2 
кількості учасників.  

Журі розподіляє призові місця у відповідності з рейтингом учасників олімпіади 
окремо по 11-х, по 10-х, по 9-х та по 8-х класах. Рейтинг  
учасника – це сума балів усіх його програм − розв’язків з усіх тестів. 

У заявках на ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики обов’язково 

дотримуватися пропорційності складу команди району (міста) для 8-11 класів, 
обов’язково вказувати мову програмування та її версію. При рівних кількості балів 

та рівні робіт учасників перевагу при формуванні районної (міської) команди 
рекомендовано віддавати учням 9-10 класів.  

Звітну документацію про проведення ІІ етапу олімпіади з інформатики 
оформити згідно встановленої форми та надіслати до СОІППО. 

Журі залишає за собою право переглядати тексти програм − розв’язків на 
предмет виявлення порушень цих правил. 

Учасники, які не дотримуватимуться цих вимог, будуть відсторонені від участі в 

олімпіаді. 
Учасниками першого туру ІІІ етапу є переможці ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики за квотою відповідною до рейтингу района 
(міста) визначеного наказом облУОН.  

Реєстрацію учасників у системі здійснює оргкомітет ІІІ етапу олімпіади за 

заявками поданими районами (міськими) відділами освіти. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ  IІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З ІНФОРМАТИКИ У 2014-2015  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
Метою проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики є 

сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до 
програмування, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у 
якісному поглибленому вивченні інформатики, надання допомоги у виборі фаху, 

виявлення та розвиток обдарованих учнів.  
Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію проведення 

Всеукраїнських олімпіад є «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»  (наказ  

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), яким 
керуються оргкомітети та члени журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики у 2014-2015 навчальному році.  
Районна (міська) олімпіада з інформатики проводиться в один (практичний) 

тур, який триває 4 астрономічні години, містить 5 завдань для 8-11 класів.  

В олімпіаді мають право брати участь учні 5-7 класів, якщо рівень їх 
предметної компетентності відповідає олімпіадному рівню. При цьому вони 

виконуватимуть завдання за клас, старший від фактичного. 
Організаційний комітет заздалегідь збирає заявки учасників. У заявках 

подаються особисті данні, а також мова програмування, яку учасник планує 

використовувати під час олімпіади. Мова програмування може бути обрана з 
наступного списку: Pascal, C/C++. Під час олімпіади учасник може використовувати 

програмні середовища та 16/32 бітні компілятори вказаних мов. 
Необхідно заздалегідь підготувати і випробувати технічне та програмне 

забезпечення для проведення олімпіади. Рекомендується закрити доступ учасникам 

олімпіади до мережі Інтернет. 
Особа, відповідальна за проведення олімпіади, заздалегідь ознайомлює 

учителів інформатики, задіяних в проведенні районної (міської) олімпіади, з 
регламентом проведення і доводить до їх відома рекомендації з підготовки учасників. 

Умови завдань повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на 

початку туру. Не можна ознайомлювати сторонніх осіб з умовами завдань до 
закінчення туру олімпіади.  

Відповідальний повинен особисто заздалегіть розкрити конверт і забезпечити 
розмноження умов завдань для всіх учасників олімпіади (з розрахунку 3 аркуші 
формату А4 на кожного учня); ця ж особа несе відповідальність за збереження 

конфіденційності завдань. 
Регламент олімпіади та Правила проведення змагань описуються в пам'ятці 

учасника олімпіади. Рекомендуємо розмножити пам'ятку і роздати всім учасникам 
змагань до початку туру.  

Під час проведення олімпіади кожному учаснику необхідно надати окремий 

комп'ютер.  
Рекомендуємо за 10-15 хвилин до початку туру надати учасникам можливість 

протестувати визначенні програми комп'ютера. 
Всі умови проведення олімпіади повинні бути оголошені учасникам до початку 

туру, наприклад: час початку і закінчення; коли можна ставити запитання і в якому 

вигляді, чи можна користуватися літературою, флеш-носіями; правила тестування і т. 
ін. 

Під час олімпіади учасникам категорично забороняється користуватися будь -
якими паперовими та електронними джерелами інформації: особистими флеш-
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носіями, CD-дисками, гаджетами, калькуляторами, електронними записниками, 
пейджерами і мобільними телефонами. 

Перед безпосереднім виконанням завдань на дошці записується час початку 

та закінчення олімпіади. 
Питання до умов завдань можна задавати тільки протягом двох годин туру. Їх 

слід ставити тільки письмово на спеціальному бланку для запитань. Учасники 
повинні формулювати питання так, щоб на них можна було відповісти лише одним 
словом: «так» або «ні». У разі некоректного формулювання запитання або не за 

умовою завдання журі дає відповідь «Без коментарів». Кожне запитання повинно 
бути поставлене учасником на окремому бланку. Відповідь повинна бути обов'язково 

підписана членом журі. Всі бланки питань здаються учасником по завершенню 
олімпіади разом із архівним файлом виконаних завдань. 

Усі файли з роботами учасників необхідно зберегти в двох екземплярах. 

Учасник повинен бути присутнім при збереженні, щоб вказати, які файли необхідно 
зберігати. Результати роботи учасник зберігає в каталог olimp2014. У цьому каталозі, 

при здачі роботи члену журі повинен знаходитися файл.  
Основними результатами роботи учасника має бути:  

– алгоритм, що правильно та ефективно розв’язує поставлену задачу;  

– програма, що реалізує запропонований алгоритм.  
Основним критерієм при перевірці робіт є правильність роботи програми у 

різноманітних режимах.  
Журі може використовувати власну систему (методику) тестування розв’язків. 
Критерії оцінювання завдань 

При оцінюванні олімпіадних завдань з інформатики для учнів 8-11 класів за 
перші та друге правильно виконане завдання 10 балів, за трете завдання –  

20 балів;  четверте – 25 балів; п’яте – 35 балів. Максимальна кількість балів, яку 
може отримати учасник ІІ етапу олімпіади з інформатики, – 100. 

У разі, якщо завдання виконано учасником частково, журі нараховує неповну 

кількість балів.  
Завдання для підготовки 

Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади учні 
повинні опрацювати такі розділи програми з інформатики: 

8-9 класи  Основні поняття алгоритмізації. Моделі та моделювання. Мови 

програмування. Основи об’єктно-орієнтованого програмування. 
Робота у середовищі програмування. Лінійні алгоритми. Введення та 

виведення даних. Робота у середовищі програмування у 
консольному режимі. Алгоритми з розгалуженнями. Алгоритми з 
повтореннями. Масиви. Рядкові величини. Підпрограми. Процедури 

та функції. Записи, множини, покажчики. Структури даних. Основи 
теорії графів. Елементи обчислювальної геометрії. Проектування 

об’єктно-орієнтованої архітектури. Проектування поведінки програм. 
Графіка у мові об’єктно-орієнтованого програмування. Мультимедійні 
можливості об’єктно-орієнтованої мови програмування. Довідкова 

система.   
10-11 класи  Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки 

програм (Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод 

дослідження об’єктів. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. 
Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів. Поняття 

мови програмування, програмного коду, середовища розробки 
програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням 

комп’ютера. Поняття програми як автоматизованої системи. Складові 
програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. 



 13 

Властивості об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. 
Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта. 
Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. 

Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття 
програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. 

Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою 
програмування. Редагування коду обробників подій, пов’язаних з 
елементами управління. Створення найпростішого програмного 

проекту. Поняття оператора. Різновиди операторів. Виведення 
даних. Використання вікон повідомлень. Конструювання інтерфейсу 

користувача. Надання значень властивостям елементів управління. 
Відтворення на формах зображень. Поняття змінної. Оголошення 
змінної. Типи даних. Оператор надання значень. Змінювання значень 

властивостей елементів управління в ході виконання проекту. 
Константи. Введення даних. Поняття операції та виразу. Основні 

правила запису, обчислення та використання виразів. Надання 
значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції. 
Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Розробка 

власних програм на обчислення значень виразів. Використання 
налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та 

виправлення. Коментарі у програмному коді). 
Основи структурного програмування (Основні поняття 

математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. 

Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні 
формули. Табличі істинності. Запис логічних виразів мовою 

програмування. Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція 
розгалуження та її графічне подання. Оператори розгалуження. 
Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень  з 

використанням прапорців та груп перемикачів. Поняття підпрограми 
та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і 

фактичні параметри підпрограм. Стандартні підпрограми та 
підпрограми користувача. Створення і виклик підпрограм. 
Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. 

Оператори циклів. Складання та програмна реалізація алгоритмів з 
циклами. Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. 

Індексація елементів масиву. Введення даних у масив та 
відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових 
полів для введення даних у масив та їх відображення. Пошук даних у 

масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. 
Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що 

задовольняють певним властивостям.  Вибирання елементів з 
масиву за певним критерієм. Сортування масивів. Пошук елементів у 
відсортованому масиві). 

 
Підведення підсумків олімпіади для різних класів проводиться окремо.  

Учасники олімпіади мають право на апеляцію. Порядок проведення  апеляції 
зазначено у IV розділі «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»  (наказ  
Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України від 22.09.2011 № 1099).  

У заявках на ІІІ етап обов’язково вказується мова програмування та її версія.  
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Надаємо приклади анкети учасника та бланку запитання. 
 

 
Анкета учасника олімпіади   

                                                   шифр 

ПІБ   
Район (місто)  
Повна назва навчального закладу  

   
Клас (якщо є − профіль)  

Домашня адреса,e-mail  
Контактний телефон   
ПІБ учителя, який готував до олімпіади  

   
Телефон, e-mail учителя, який готував до олімпіади  

 
Бланк запитання 

Код учасника  

Назва задачі   
Запитання   

   
   
   

 
Заповнюється членом журі 

Час подачі запитання  
Відповідь: [] Так [] Ні [] Без коментарів 

Підпис члена журі      
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ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ІНФОРМАТИКИ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
 

8-9 КЛАС 
 

Задача А: Множення (10 балів)  
 

Вхідний файл:  product.in  
Вихідний файл:  product.out 

 
Молодший братик Миколи готується до контрольної роботи з таблиці 

множення, а Микола його перевіряє. Раптом Миколі захотілося змінити 

формулювання зі «скільки буде 3 помножити на 5», на «35», тобто він називає тільки 
двоцифрове число, добуток цифр якого потрібно знайти. Допоможіть молодшому 

братику Миколи швидко й правильно відповісти на ці запитання. 
Вхідні дані 
Дано одне двоцифрове число. 

Вихідні дані 
Вивести добуток цифр цього числа. 

Приклад 
 

Вхідні дані Вихідні дані 

35 15 

 

 

Задача В: Басейн (10 балів) 
 

Вхідний файл:  pool.in 
Вихідний файл:  pool.out 

 

Степан хоче піти в басейн, але дуже боїться далеко запливати від бортика. 
Тому він хоче точно знати відстань до бортика в будь -якому місці басейна. Дайте 

відповідь Степану на його запитання, яка найближча відстань до бортика, що 
складається з двох чисел – відстаней до двох суміжних бортиків, які бачить Степан. 

Вхідні дані 
У першому рядку дано два цілих додатних чисел a і b – ширина й довжина 

басейну. В другому – два цілих числа c і d (0≤с≤а, 0≤d≤b), що показують відстань до 

двох суміжних сторін басейну. 
Вихідні дані 
Вивести одне число – мінімальну відстань, яку потрібно проплисти Степану, 

щоб дістатися «берега». 
Приклад 

Вхідні дані Вихідні дані 

9 20 

7 4  
2 
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Задача С: Ластівки (10 балів) 
 

Вхідний файл:  swallows.in 

Вихідний файл:  swallows.out 

 
На минулому тижні Василю довго не вдавалося заснути, і мама запропонувала 

йому про себе рахувати слоненят: один слоник, два слоники, три слоники і так  поки 
не засне. Але проблема в тому, що Василю не подобаються слони, йому до вподоби 

ластівки. Отже, він вирішив рахувати ластівок: одна ластівка, дві ластівки, три 
ластівки, чотири ластівки, п’ять ластівок, … Зранку мама спитала Василя, скільки 
ластівок він нарахував. Василь відповів: 84, але мама попросила повну відповідь – 84 

ластівки. Допоможіть Василю за даним числом ластівок написати повну правильну 
відповідь. 

Вхідні дані 
Дано одне натуральне число n (n≤100) – кількість ластівок, які нарахував 

Василь. 

Вихідні дані 
Вивести повну відповідь латиницею за зразком у прикладі  

 

Приклад 1. 

Вхідні дані Вихідні дані 

4 4 lastivki 
 

Приклад 2. 

Вхідні дані Вихідні дані 

41 41 lastivka 
 

Приклад 3. 

Вхідні дані Вихідні дані 

38 38 lastivok 

 
 

Задача D: День народження (10 балів)  
 

Вхідний файл:  birthday.in 

Вихідний файл:  birthday.out 
 

На свій День народження Дмитро придбав чудовий торт, який складається  з 
великої кількості маленьких цукерок. У Дмитра багато друзів, яких він бажає 
запросити до себе на свято. При цьому він хоче, щоб всім запрошеним дісталася 

однакова кількість цукерок, але хоча б по одній, і при цьому не залишилося жодної 
зайвої. Він може надіслати запрошення будь-якій кількості своїх знайомих, але не 

знає, скільки різних варіантів може бути. Допоможіть Дмитру за відомою кількістю 
цукерок у торту знайти кількість різних варіантів кількості запрошених гостей. 
Наприклад, коли торт складається з 6 цукерок, то різних варіантів кількості гостей 

може бути : 1, 2, 3, 6. 
Вхідні дані 
Дано одне натуральне число n – кількість цукерок у торті (n≤109). 

Вихідні дані 
Вивести кількість варіантів для кількості гостей. 
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Приклад 

Вхідні дані Вихідні дані 

6 4 

 
 

Задача Е: Чудові пари (10 балів) 
 

Вхідний файл:  couple.in 

Вихідний файл:  couple.out 
 

На кінці весни Іван був присутнім на випускному вечорі й бачив довжелезну 
колону, що складалася з пар випускників: хлопчика й дівчинки. Йому дуже 
подобалися ті пари, у яких хлопчик був не менший по зросту за дівчинку. В 

організаторів свята він дізнався зріст всіх випускників, але в одному списку був 
указаний зріст хлопчика кожної пари, а в другому – зріст дівчинки (звісно, у підборах). 

Дайте відповідь Івану, скільки пар, що йому подобалися, він бачив, та яку 
максимальну кількість пар, що сподобалися б Івану, можна було б скласти. 
 

Вхідні дані 
У першому рядку дано натуральне число n (n≤105) – кількість пар. У другому 

рядку дано n натуральних чисел – зріст кожного хлопчика в парі. 
У третьому рядку дано n натуральних чисел – зріст кожної дівчинки у парі. 
Вихідні дані 

Вивести два цілих числа – кількість пар, що сподобалися Івану та максимально 
можливу кількість таких пар, яких він міг би побачити. 

 
Приклад 

Вхідні дані Вихідні дані 

4 
2 8 14 10 

3 9 13 11 

1 3 

 
 

Пояснення прикладу: тільки одна (третя) пара сподобалася Івану (14≥13), 
але якщо пари сформувати, наприклад, так: 8 – 3, 10 – 9, 14 – 13, 2 – 11, то таких пар 

буде 3. 
 
Загальна кількість: 50 балів 
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10-11 КЛАС 
 

Задача А: Кількість слів (10 балів)  
 

Вхідний файл:  word.in  
Вихідний файл:  word.out 

 

Вчора молодший брат Дмитра готувався до перевірки техніки читання. А 
Дмитро підраховував кількість слів, що прочитав братик. Допоможіть Дмитру 

написати програму, яка для даного фрагмента тексту, записаного латинськими 
літерами, визначить кількість слів у ньому. Цифр, чисел, тире та дефісів текст не 

містить, а довжина його не перевищує 250 символів. 
Вхідні дані 
Заданий непустий рядок, записаний латинськими літерами. 

Вихідні дані 
Вивести число, що відповідає кількості слів у даному рядку. 

 

Приклад 

Вхідні дані Вихідні дані 

Hello Petya! 2 

 
 

Задача В: Ластівки (10 балів) 
 
 

Вхідний файл:  swallows.in 
Вихідний файл:  swallows.out 

 

На минулому тижні Василю довго не вдавалося заснути, і мама запропонувала 
йому про себе рахувати слоненят: один слоник, два слоники, три слоники і так  поки 

не засне. Але проблема в тому, що Василю не подобаються слони, йому до вподоби 
ластівки. Отже, він вирішив рахувати ластівок: одна ластівка, дві ластівки, три 

ластівки, чотири ластівки, п’ять ластівок, … Зранку мама спитала Василя, скільки 
ластівок він нарахував. Василь відповів: 84, але мама попросила повну відповідь – 84 
ластівки. Допоможіть Василю за даним числом ластівок написати повну правильну 

відповідь. 
Вхідні дані 
Дано одне натуральне число n (n≤100) – кількість ластівок, які нарахував 

Василь. 
Вихідні дані 

Вивести повну відповідь латиницею за зразком у прикладі  
 

Приклад 1. 

Вхідні дані Вихідні дані 

4 4 lastivki 
 

 
Приклад 2. 

Вхідні дані Вихідні дані 

41 41 lastivka 
 

 
Приклад 3. 

Вхідні дані Вихідні дані 

38 38 lastivok 
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Задача С: Корабель (10 балів) 
 
 

Вхідний файл:  ship.in 

Вихідний файл:  ship.out 
 

 

Цим літом Василь разом із своїм 
другом Славком відпочивали на морі. 

Одного чудового ранку вони на березі моря 
закріплювали свої практичні знання з 
вимірювання відстаней і кутів. Через деякий 

час Славко побачив далеко в морі корабель 
і запропонував Василю знайти до нього 

відстань. Для цього вони відійшли один від 
одного вздовж берега на відстань d і 
виміряли кути між напрямом на товариша і 

напрямом на корабель (Славко отримав кут 
α, Василь – кут β).  

Допоможіть друзям знайти відстань до корабля від Славка з точністю до 10 -2 м. 
Гарантується, що вхідні дані коректні і однозначна відповідь завжди існує. 

Вхідні дані 
В одному рядку дано три цілих числа d, α і β – відстань між хлопцями та кути в 

градусах між напрямами на товариша і напрямом на корабель (0<d<1000, 0<α, 

β<180). 
Вихідні дані 
Виведіть шукану відстань від корабля до Андрійка з точністю до 10 -2.  

 

Приклад 

Вхідні дані Вихідні дані 

100 90 45 100.00 

 
 

Задача D: Шаховий кінь (10 балів) 
 
 

Вхідний файл:  horse.in 
Вихідний файл:  horse.out 

 

 

Гнат сьогодні вивчав шахову фігуру «кінь». І він помітив, що 

різних шляхів потрапляння у потрібну клітинку існує багато. Тому він 
просить у вас допомоги у розв’язанні такої задачі. На шахівниці 

розміром mn у верхньому лівому куті знаходиться кінь. Він може 

рухатися тільки у таких напрямах, що вказані на малюнку. Скількома 

способами він може потрапити у нижню праву клітинку. 
 

Вхідні дані 
В одному рядку дано два цілих числа m і n (2<m, n≤15).  

Вихідні дані 

Виведіть одне натуральне число – відповідь на задачу. 
 

Приклад 

Вхідні дані Вихідні дані 

4 4 2 

Андрійко Петрик 

α β 

d 
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Задача Е: Площа кімнати (10 балів) 
 
 

Вхідний файл:  room.in 

Вихідний файл:  room.out 
 

 

Минулого місяця Тарас побував на екскурсії у таємничому замку, де сфотогра-
фував старовинну карту. На ній були позначені кімнати, яких було дуже багато. До 

того ж ці кімнати мали різні форми, тому одразу визначити площу будь -якої кімнати 
було важко. Тарас просить вашої допомоги в написанні програми, яка за картою 
замку знайде площу потрібної кімнати. Карта – це поле розміром mn, на якому 

символом «*» показано стіну, а символом «.» частину кімнати. Один символ на карті 

відповідає ділянці розміром 1 м2 у замку. З однієї клітинки в іншу можна переходити 

лише по стороні клітинки. Гарантується, що весь замок обнесений стіною. Нумерація 
рядків і стовпців починається з 1. 

Вхідні дані 
У першому рядку дано два цілих числа n і m (0<m, n≤100) – розміри замку. У 

наступних n рядках дано m символів «*» або «.». 

У третьому два цілих числа х та у – номер рядка та стовпця кімнати, площу 
якої потрібно знайти. 

Вихідні дані 
Виведіть одне натуральне число – відповідь на задачу. 
Приклад 

Вхідні дані Вихідні дані 

6 7 
******* 

*.***.* 
*.***.* 
*..*.** 

*.***.* 
******* 

4 3 

5 

 
 

Загальна кількість: 50 балів 
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Розбір завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформатики 2014/2015 навчального року  

Множення 

 

Для розв’язку задачі достатньо вміти визначати цілу та дробову частину числа. 

var a,x,y:longint; 
f1,f2:text; 
begin 

assign(f1,’product.in’); 
assign(f2,’product.out’); 

reset(f1); 
rewrite(f2); 
read(f1,a); 

x:=a div 10; 
y:=a mod 10; 

write(f2,x*y); 
close(f2); 
end. 

Басейн 

 

Для розв’язку задачі достатньо вміти визначати найменше з чотирьох чисел: c, 
d, a-c, b-d. 

var a,b,c,d:longint; 

f1,f2:text; 
function min(x,y:longint):longint; 
 begin 

  if x<y then min:=x else min:=y; 
 end; 

begin 
 assign(f1,’pool.in’); 
 assign(f2,’pool.out’); 

 reset(f1); 
 rewrite(f2); 

 read(f1,a,b,c,d); 
 write(f2,min(min(c,d),min(a-c,b-d))); 
 close(f2); 

end. 

Ластівки 

 

Для розв’язку задачі достатньо вміти визначити критерій зміни закінчень та 
врахувати часткові випадки(12,13,14). 

var a,x,y:longint; 
f1,f2:text; 

begin 
 assign(f1,’swallows.in’); 
 assign(f2,’ swallows.out’); 

 reset(f1); 
 rewrite(f2); 

 read(f1,a); 



 22 

 if (a mod 10=1) and (a<>11) then write(f2,a,’ lastivka’) else 
 if (a mod 10>=2) and (a mod 10<=4) and ((a<12) or (a>14)) then 

write(f2,a,’lastivki’) else write(f2,a,’ lastivok’); 

 close(f2); 
end. 

День народження 

 

З умови задачі стає зрозумілим, що потрібно знайти кількість дільників даного 

числа. Простий перебір всіх чисел від 1 до n при великих значеннях n займає багато 
часу, тому оптимальним розв’язком буде перебір від 1 до sqrt(n) з подвоєнням 

результатів. Якщо число є повним квадратом, то результат зменшити на 1. 
var s,i,n:longint; 
f1,f2:text; 

begin 
 assign(f1,’birthday.in’); 

 assign(f2,’birthday.out’); 
 reset(f1); 
 rewrite(f2); 

 read(f1,n); 
 for i:=1 to round(sqrt(n)) do 

  if n mod i = 0 then s:=s+2; 
 if sqr(round(sqrt(n)))= n then s:=s-1; 
 write(f2,s); 

 close(f2); 
end. 

Чудові пари 

 

Відповідь на перше питання можна дати одразу, порівнюючи відповідні 

елементи двох масивів. Нехай масив а[ ] – зрости хлопчиків, а масив b[ ] – зрости 
дівчаток. Потім відсортуємо обидва масиви (швидке сортування) за зростанням і 
будемо рухатися по них, шукаючи елементи, що задовольняють умову.  

i=j=1 Якщо a[i]>=b[j], то збільшуємо покажчики і та j на 1.Якщо a[i]<b[j], то 
збільшуємо покажчик і на 1. Повторюємо, поки і<=n. Відповіддю на друге питання 

буде j-1. 
var res1,i,j,n:longint; 
a,b:array[1..100000] of longint; 

f1,f2:text; 
procedure sort1(l,r:longint); 

 var livo,pravo,t,x:longint; 
begin 
 livo:=l; pravo:=r;        {livo – ліва межа, pravo – права межа} 

 x:=a[l+random(r-l)];   {random(x) – випадкове число від 0 до х-1} 
 while livo<=pravo do 

  begin 
   while a[livo]<x do inc(livo); 
   while a[pravo]>x do dec(pravo); 

   if livo<=pravo then 
                  begin 

                   t:=a[livo]; 
                   a[livo]:=a[pravo]; 
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                   a[pravo]:=t; 
                   inc(livo); 
                   dec(pravo); 

                  end; 
  end; 

  if pravo>l then sort1(l,pravo); 
  if livo<r then sort1(livo,r); 
end; 

procedure sort2(l,r:longint); 
 var livo,pravo,t,x:longint; 

begin 
 livo:=l; pravo:=r;        {livo – ліва межа, pravo – права межа} 
 x:=b[l+random(r-l)];   {random(x) – випадкове число від 0 до х-1} 

 while livo<=pravo do 
  begin 

   while b[livo]<x do inc(livo); 
   while b[pravo]>x do dec(pravo); 
   if livo<=pravo then 

                  begin 
                   t:=b[livo]; 

                   b[livo]:=b[pravo]; 
                   b[pravo]:=t; 
                   inc(livo); 

                   dec(pravo); 
                  end; 

  end; 
  if pravo>l then sort2(l,pravo); 
  if livo<r then sort2(livo,r); 

end; 
begin 

 assign(f1,’couple.in’); 
 assign(f2,’couple.out’); 
 reset(f1); 

 rewrite(f2); 
 read(f1,n); 

 for i:=1 to n do 
  read(f1,a[i]); 
for i:=1 to n do 

  begin 
   read(f1,b[i]); 

   if a[i]>=b[i] then inc(res1); 
 end; 
sort1(1,n); 

sort2(1,n); 
i:=1; j:=1; 

while i<=n do 
 begin 
  if a[i]>=b[j] then inc(j); 

  inc(i); 
end;  

write(f2,res1,’ ’,j-1); 
 close(f2); end. 
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Кількість слів 

 

Слова – це набір символів, що відокремлюються пробілами. Тому можна 

спочатку відредактувати даний текст (видалити зайві пробіли), а потім порахувати 
кількість залишених пробілів. Кількість слів буде дорівнювати кількість пробілів + 1. 

Але процес редактування непростий, тому доцільно в тексті шукати два символи, що 
йдуть підряд  – один не пробіл, а інший пробіл. Кількість таких пар і буде відповіддю. 
Але спочатку потрібно вставити один пробіл в кінці, щоб останнє слово гарантовано 

було підраховане. 
var i,k:longint; 

s:string; 
f1,f2:text; 
begin 

 assign(f1,’word.in’); 
 assign(f2,’word.out’); 

 reset(f1); 
 rewrite(f2); 
 readln(f1,s); 

s:=s+’ ’; 
 for i:=1 to length(s)-1 do 

  if (s[i]<>’ ’) and (s[i+1]=’ ’) then inc(k); 
 write(f2,k); 
 close(f2); 

end. 

Корабель 

 

Задача на знаходження елемента трикутника за теоремою синусів. Також слід 
пам’ятати, що аргумент тригонометричної функції повинен бути виражений в 

радіанах. 
var d,alfa,beta,gama:real; 
f1,f2:text; 

begin 
 assign(f1,’ship.in’); 

 assign(f2,’ship.out’); 
 reset(f1); 
 rewrite(f2); 

 read(f1,d,alfa,beta); 
gama:=180-alfa-beta; 

 write(f2,d*sin(gama*pi/180)/sin(beta*pi/180):0:2); 
 close(f2);end. 

Шаховий кінь. 
 

Цю задачу можна розв’язати динамічним програмуванням. Розглянемо 

спочатку простішу задачу, де кінь може ходити тільки так (мал. 1). 
Тоді в клітину [i,j] можна потрапити лише з клітинок [i-1,j-2] та [i-2,j-1]. Якщо нам 

буде відома кількість способів потрапляння в ці клітинки, то відповіддю буде їх сума. 

Тому потрібно пробігти по всіх клітинках і обчислити їх значення за формулою  
a[i,j]= а[i-1,j-2]+а[i-2,j-1]. Якщо пробігати клітинки по рядках, то необхідні для 

обчислення дані у нас вже будуть. 
Для розв’язання потрібної задачі недостатньо змінити формулу на a[i,j]= а[i-1,j-

2]+а[i-2,j-1]+а[i-2,j+1]+а[i+1,j-2]. Якщо пробігати клітинки по рядках, то остання 
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клітинка ще не обрахована, а якщо пробігати по стовпцях, то не буде обрахована 
передостання. Тому потрібно обходити клітинки по діагоналях (мал. 2). 

var a:array [-1..20,-1..20] of longint; 

n,m,i,j:longint; 
f1,f2:text; 

begin 
 assign(f1,’horse.in’); 
 assign(f2,’horse.out’); 

 reset(f1); 
 rewrite(f2); 

 read (f1,n,m); 
a[-1,0]:=1; 
while not((i=n) and (j=m)) do 

begin 
dec(i);inc(j); 

if i<1 then begin i:=j; j:=1; end; 
if i>n then begin j:=i-n+1; i:=n; end; 
if j>m then begin i:=i+j; j:=1; end; 

if i>n then begin j:=i-n+1; i:=n; end; 
a[i,j]:=a[i-1,j-2]+a[i-2,j-1]+a[i-2,j+1]+a[i+1,j-2]; 

end; 
write (f2,a[n,m]); 
close(f2); 

end. 

Площа кімнати 

 

Цю задачу можна розв’язати за допомогою теорії графів, здійснивши обхід в 
глибину. Вершинами графа будемо вважати клітинки, ребрами – сусідні клітинки. Рух 

можливий, якщо сусідня клітинка порожня. 
 
var a:array [1..100,1..100] of longint: 

n,m,i,j,k,x1,y1:longint; 
s:string; 

f1,f2:text; 
procedure dfs(x,y:longint); 
begin 

 a[x,y]:=1; inc(k); 
 if a[x-1,y] =0 then dfs(x-1,y); 

 if a[x+1,y]=0 then dfs(x+1,y); 
 if a[x,y-1] =0 then dfs(x,y-1); 
 if a[x,y+1]=0 then dfs(x,y+1); 

end; 
begin 

 assign(f1,’room.in’); 
 assign(f2,’room.out’); 
 reset(f1); 

 rewrite(f2); 
 read (f1,n,m); 

 

for i:=1 to  n do 

 begin 
  readln(f1,s); 

 for j:=1 to m do 
  if s[j]=’*’ then a[i,j]:=1; 
 end; 

read(f1,x1,y1); 
dfs(x1,y1); 

write (f2,k); 
close(f2); 
end. 

 

 
 

Мал.1 Мал.2 
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ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  
З ІНФОРМАТИКИ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 
І ТУР 

 

Задача А. Випробування автомата 
 

Input file name  testing.in 
Output file name  testing.out 
Time limit  100 ms 
Memory limit  128 M 

 

Фірма Bookface, яка створена в Ужляндії, в якій працює Степан, вирішила 
встановити в своїх офісах автомати з продажу чаю та кави, щоб програмісти під час 

перерви могли з толком провести час. 
Вартість склянки чаю та кави в автоматі передбачається встановити рівній 

п'яти ужикам (така в Ужляндії валюта). Автомати будуть приймати монети по 5 і 10 
ужиків, а також купюри в 10, 50 і 100 ужиків. Коли програмісту потрібно видавати 
здачу (тобто коли програміст кинув у автомат монету в 10 ужиків, або купюру в 10, 50 

або 100 ужиків), автомат видає здачу монетами в п'ять ужиків; якщо ж пасажир кинув 
у автомат монету в п'ять ужиків, то автомат її зберігає і може використовувати для 

здачі наступним програмістам. 
Очевидно, що, щоб забезпечити можливість видачі здачі всім ппрограмістам, 

може знадобитися спочатку завантажити в автомат деяку кількість монет в п'ять 

ужиків. Зараз в офісах фірми проходять  випробування з метою визначити мінімальну 
кількість монет, які треба завантажити в автомат перед робочим днем. 

Вам дано протокол одного з таких випробувань: відомий порядок, в якому 
програмісти оплачували свої покупки різними монетами і купюрами. Визначте, яку 
мінімальну кількість монет в п'ять ужиків, повинно було спочатку перебувати в 

автоматі, щоб усім пасажирам вистачило здачі. 
Вхідні дані 
У першому рядку вхідного файлу знаходиться одне натуральне число N – 

кількість покупок в автоматі, які були здійснені в ході випробування (1 ≤ N ≤ 50 000). У 
другому рядку знаходяться N натуральних чисел, кожне з яких рівне номіналу монети 

або купюри, яку використовував черговий програміст для оплати; кожен номінал 
може приймати одне з чотирьох значень: 5, 10, 50 або 100. 

Вихідні дані 
У вихідний файл виведіть одне число - мінімальну кількість монет в п'ять 

ужиків, які треба було завантажити в автомат спочатку, щоб усім програмістам 

вистачило здачі. 
Приклади вхідних та вихідних даних 

 
testing.in testing.out Пояснення 

3 
10 5 100 

19 У першому прикладі одна монета в п'ять ужиків буде потрібна 
для здачі першому програмісту і 19 монет - третьому, але під 
час здачі третьому можна використовувати ту монету, яку кине 
другий програміст, тому спочатку у автоматі досить 19 монет. 

3 
5 5 10 

0 У другому прикладі здачу третьому програмісту можна видати, 
використовуючи монету першого або другого покупця, і тому не 
потрібно завантажувати монети в автомат спочатку 

4 
50 5 5 5 

9  У третьому прикладі першоve програмісту потрібні дев'ять 
монет здачі, та всі вони повинні спочатку знаходиться в 
автоматі 
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Задача В. Кросворд 
 

Input file name  crossword.in 
Output file name  crossword.out 
Time limit  1200 ms 
Memory limit  128 M 

 
Вам дано квадратний кросворд розміру NxN. Порожні клітини позначені в 

ньому символом '-',зафарбовані - символом '#'. За правилами кросвордів, кожне 

слово має складатися мінімум з 2 букв. Вам потрібно для даного кросворду 
порахувати кількість слів по горизонталі і по вертикалі. 

Вхідні дані 
У першому рядку міститься число N (1 ≤ N ≤ 2000) - розмір кросворду. Наступні 

N рядків містять кросворд. Кожен рядок складається з N символів '-' і '#', описаних 

вище. 
Вихідні дані 
Виведіть два числа - кількість слів по горизонталі і по вертикалі. 
Приклади вхідних та вихідних даних: 
 

crossword.in  crossword.out 

5 5 4 

----#  

--##-  

-----  

-##--  

#----  
 

Задача С. Цікава задача 
 

Input file name  interesting.in 
Output file name  interesting.out 

Time limit  200 ms 
Memory limit  128 M 

 

Арифметична прогресія це послідовність чисел виду 
a1, a1 + d, a1 + 2d, ..., a1 + (n-1)d, ... 
де a1 — це перший член прогресії, d — це фіксована різниця між попереднім та 

наступним. 
Степан, дізнавшись про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики, вирішив запропонувати учасникам непросту, цікаву задачу, на тему 
"Арифметична прогресія". Він бере довільне додатне число А і виписує на дошці 
арифметичну прогресію з першим членом рівним А і різницею, рівною також А, тобто 
маємо послідовність А, А+А, А+2А, А+3А, .... Степана цікавить перше число в даній 

послідовності, яке є повним кубом деякого натурального числа. Степан довів, що для 
любого натурального числа А в описаній вище арифметичній прогресії існує повний 

куб деякого натурального числа. 
Наприклад, перший член арифметичної прогресії 2, тоді маємо виписати на 

дошці послідовність 2, 4, 6, 8, ... Четвертий член цієї арифметичної прогресії є 

повним кубом числа 2 (8 = 23). 
Напишіть програму, яка для заданого числа А, визначає мінімальну кількість 

членів арифметичної прогресії, які потрібно виписати на дошці, щоб серед них був 
повний куб деякого натурального числа. 
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Формат вхідних даних 
 Єдиний рядок вхідного файлу містить одне ціле число А(1 ≤ А ≤ 109). 

Формат вихідних даних 

Вихідний файл має містити одне ціле число - мінімальну кількість членів 
арифметичної прогресії, які потрібно виписати на дошці, щоб серед них був повний 

куб. 
Система оцінювання: 
Рішення, які вірно працюють для A ≤ 10 набиратимуть не менше 20 балів. 

Приклади вхідних та вихідних даних 
 

interesting.in interesting.out Пояснення: 
2 4 четвертий член цієї арифметичної прогресії (2, 4, 6, 8, ...) 

є повним кубом числа 2 (8 = 23). 

4 2 другий член цієї арифметичної прогресії (4, 8, ...) є повним 
кубом числа 2 (8 = 23). 

125  1 перший член цієї арифметичної прогресії (125, ...) є 
повним кубом числа 5 (125 = 53). 

 

Задача D. Увімкніть лампу 
 

Input file name  lamp.in 
Output file name  lamp.out 
Time limit  1000 ms 

Memory limit  128 M 
 

Степан розробляє електронну схему на прямокутній сітці розміром N*M. Усього 

N*M квадратних плиток. Два (з чотирьох) протилежних кута кожної плитки з'єднані 
дротом. Джерело живлення під’єднано до лівого верхнього кута сітки, 
лампа - до правого нижнього. Для того щоб увімкнути лампу можна 

повернути будь-яку плитку на 90 градусів у обох напрямках. На 
зображені лампа вимкнута. Якщо повернути будь-яку плитку у другій 

cправа колонці, то лампа увімкнеться. 
Напишіть програму, яка знаходить мінімальну кількість плиток, що треба 

перевернути для того, щоб увімкнути лампу. 

Вхідні дані 
Перший рядок містить два цілих числа N та M - розміри сітки. Далі слідують N 

рядків по M символів - \ або /, що характеризують напрямлення дроту на даній 

плитці. 
Вихідні дані 

Єдиний рядок вихідного файлу має містити відповідь на задачу, або ж 
повідомлення "NO SOLUTION", в тому випадку, коли увімкнути лампу неможливо. 

Обмеження: 1 ≤ N, M ≤ 500. 
Система оцінювання 
В даній задачі дванадцять блоків. Тести нараховуються окремо за кожен блок, 

при умові проходження усіх тестів блоку. 
40 балів можна отримати, якщо Ваша програма вірно працює при 1 ≤ N ≤ 4 та  

1 ≤ M ≤ 5. 
Приклади вхідних і вихідних даних: 

lamp.in  lamp.out 

3 5 1 

\\/\\  

\\///  

/\\\\  
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Задача Е. Свято в Ужляндії 
 

Input file name  holiday.in 
Output file name  holiday.out 
Time limit  1500 ms 
Memory limit  128 M 

 

В Ужмісті - столиці Ужляндії, планується провести фестиваль Ужляндських 
виробів. Президент Ужляндії розуміє, що гості з усіх куточків Ужляндії приїдуть на цей 

фестиваль і хоче зробити їх подорож як можна менш витратною. 
Ужляндія складається з N міст. Дорожна система Ужляндії не змінювалася з 

давніх пір, і тому вона містить лише N-1 двонапрямлених доріг. По цих дорогах все 

ще можна проїхати з будь-якого міста 
Ужляндії в будь-яке інше (можливо, через проміжні міста). Історично, за проїзд 

по кожній дорозі стягується податок. Він стягується одним з міст, що з'єднуються 
дорогою. Кажуть, що це місто відповідальне за цю дорогу. Величина податку може 
бути різною для різних доріг. 

Для проїзду до столиці деяким жителям Ужляндії необхідно заплатити більше, 
а іншим менше. Цевпливає на атмосферу свята: той, кому довелося заплатити 

занадто багато, приїжджає без настрою. 
Президент хоче мінімізувати суму дорожнього податку, яку потрібно заплатити 

на шляху до столиці з будь-якого міста Ужляндії. Для цього він вирішив наказати усім 

містам скасувати податок на одній з доріг, за які вони відповідальні. Якщо місто не 
відповідальне за жодну дорогу, то і скасовувати податок йому не потрібно. 

Допоможіть визначити, на яких дорогах потрібно скасувати податок, щоб 

вартість подорожі до столиці стала якомога менша. Вартість подорожі до столиці 
визначається як максимальне значення для всіх міст Ужляндії. 

Вхідні дані 
Перший рядок вхідного файлу містить ціле число N (2 ≤ N ≤ 105) - кількість міст 

в Ужляндії. Міста пронумеровані натуральними числами від 1 до N, Ужмісто має 

номер 1. Далі йдуть N-1 рядок. Кожен з цих рядків містить три розділених 
одиночними пробілами цілих числа X, Y, Z: між містами з номерами X і Y є дорога, за 

яку відповідальне місто з номером X, і за проїзд по якій стягується податок рівний Z 
(1 ≤ Z ≤ 104). 

 Вихідні дані 

Єдиний рядок вихідного файлу має містити одне ціле число - мінімально 
можливе значення суми податків на шляху з міста в столицю. 

Система оцінювання: 

N ≤ 10 – не менше 20 балів 
N ≤ 20 – не менше 30 балів 

N ≤ 200 – не менше 50 балів 
N ≤ 2000 – не менше 70 балів 

Приклади вхідних і вихідних даних: 

holiday.in holiday.out 
3 
1 2 2 
1 3 3 

2 

5 
1 2 1 
1 3 1 
3 4 1 
3 5 1 

1 



 30 

ІІ ТУР 
 

Задача А. День іменинника 

 

Inputfilename  birthday.in 
Outputfilename  birthday.out 
Timelimit  200 ms 
Memorylimit  128 M 

 
Під час проведення І Всеукраїнської Зимової Комп'ютерної школи було 

вирішено відсвяткувати -"День іменниника". K учасників святкували свій день 
народження, а інші N вирішили зробити іменинникам солодкий сюрприз і принесли 

кожен по шоколадці і віддали їх старшій вожатій Марині (усі  знають що, для Марини 

головне - чесність), щоб вона поділила їх між іменинниками. Марина хоче роздати 
шоколадки іменинникам так, щоб у кожного з них був однаковий набір шоколадок: 

однакова кількість молочних шоколадок, шоколадок з ізюмом, чорного шоколаду і 
інших. Може вийти так, що усі шоколадки порівну розділити не вийде. У цьому 
випадку їх можна буде використовувати в якості призів на конкурсах. 

Марина хоче роздати якомога більше шоколадок іменинникам, проте вона 
зайнята підготовкою конкурсів. Вона просить Вас визначити оптимальний набір 
шоколадок, який отримає кожен з K іменинників. 

Вхідні дані 
Перший рядок вхідного файлу містить два числа N, K (1 ≤ N, K ≤ 105) – 

кількість шоколадок і кількість іменинників відповідно. Другий рядок вхідного файлу 
містить N цілих чисел ai (1 ≤ ai ≤ 100) –кількість шоколадок кожного типу. 

Вихідні дані 
Перший рядок вихідного файлу має містити число M - максимальна кількість 

шоколадок, яку зможе отримати кожен іменинник. Другий рядок повинен містити M 

цілих чисел bi – типи шоколадок (з урахуванням кількості), які отримає кожен 

іменинник. Дана послідовність має бути виведена в порядку неспадання. 

Система оцінювання: 
N ≤ 100, для усіх i: аi = 1 – не менше 20 балів 
N ≤ 100, для усіх i: аi ≤ 2 – не менше 40 балів 

N ≤ 5000 – не менше 75 балів 

Приклади вхідних і вихідних даних: 

 
birthday.in birthday.out Пояснення: 

7 2 
1 2 1 2 1 2 1 

3 
1 1 2 

Маючи 4 шоколадки першого типу і 3 другого типу, 
обидва іменинника отримають по дві шоколадки 
першого типу і по одній другого. 

5 2  
1 2 3 4 5 

0 Усі шоколадки будуть використані в якості призів. 

 

Задача В. Стрічка 

 
Inputfilename  ribbon.in 
Outputfilename  ribbon.out 
Timelimit  200 ms 
Memorylimit  128 M 

 
У Степана є стрічка довжини N. Він хоче розрізати її так, щоб виконувалися дві 

умови: 
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- Після розрізання, кожна частина стрічки повинна бути довжиною a, b або c. 

- Кількість частин стрічки після розрізання повинна бути якомога більше. 
Допоможіть Cтепану, знайдіть кількість частин стрічки після необхідного 

розрізання. 
Вхідні дані 

У першому рядку записано через пропуск чотири цілих числа N, a, b, c (1 ≤ N, 
a, b, c ≤4000) - довжина заданої стрічки і дозволені довжини частин стрічки після 
розрізання, відповідно.Числа a, b і c можуть збігатися. 

Вихідні дані 
Виведіть одне число - максимально можливу кількість частин стрічки. 

Гарантується, що існує хоча б одне коректне розрізання стрічки. 
Приклад вхідних і вихідних даних: 
 

ribbon.in ribbon.out Пояснення: 

5 5 3 2  2  потрібно розрізати стрічку на дві частини: одна з них 
довжиною 2, друга довжиною 3. 

7 5 5 2 2. потрібно розрізати стрічку на два частини: одна з них 
довжиною 5, друга довжиною 2 

 

Задача С. Заробітна плата 

 
Inputfilename  salary.in 
Outputfilename  salary.out 
Timelimit  300 ms 

Memorylimit  128 M 

 
В деякій компанії працюють три співробітника - Олексій, Віктор і Сергій. Їх 

місячний оклад становить A, B, C грн відповідно. При цьому Олексій працює на повну 

ставку, а Віктор і Сергій – на половину ставки, тобто працюють вдвічі менше, ніж 
Олексій. 

За підсумками місяця директор компанії хоче розподілити між цими 
співробітниками преміальний фонд, який складає N грн. При цьому директор хоче 

розподілити преміальний фонд таким чином, щоб ідсумкова зарплата (сума окладу і 

премії) у цих співробітників виявилася пропорційна проведеним на роботі часу, тобто 
зарплата Олексія повинна виявитися рівно в два рази більше, ніж зарплата Віктора 
та Сергія. Більш формально, якщо премія Олексія складе X грн, премія Віктора - Y 
грн, премія Сергія - Z грн, то A + x = 2(B + y) = 2(C + z), x + y + z ≤ N. При цьому 

бухгалтерія вимагає, щоб розмір премії (як і розмір окладу) була цілим числом грн, а 

директор хоче розподілити якомога більше преміального фонду, тобто сума x + y + z 
повинна бути максимально можливою, не перевищуючи при цьому N. 

Напишіть програму, яка визначить, яку премію потрібно призначити кожному з 
працівників. 

Формат вхідних даних 

Вхідний файл містить чотири цілих числа A, B, С, записані в окремих рядках, - 
розміри окладів Олексія, Віктора та Сергія (A > 0, B > 0, С > 0). У четвертому рядку 

вхідних даних записано одне ціле число N - розмір преміального фонду (N ≥ 0). 
Формат вихідних даних 
 Вихідний файл має містити три числа - розмір премії Олексія, Віктора та 

Сергія. Якщо преміальний фонд не можна розподілити так, щоб виконувалися 
необхідні умови, програма повинна вивести одне число 0. 
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Обмеження і система оцінювання: Рішення, яке виводить правильну 
відповідь тільки на тестах з умови і тих тестах, на яких відповіддю є «0», 
оцінюватиметься в 0 балів. 

Рішення, правильно працююче у випадку, коли всі вхідні числа не 
перевищують 100, буде оцінюватися в 30 балів. 

Рішення, правильно працююче у випадку, коли всі вхідні числа не 
перевищують 105, буде оцінюватися в 60 балів. 

Рішення, правильно працююче у випадку, коли всі вхідні числа не 

перевищують 109, буде оцінюватися в 100 балів. 
Приклад вхідних даних: 

 

salary.in salary.out Пояснення 
7 
3 
4 
12 

5 
3 
2 

З урахуванням премії зарплата Олексія складе 12 грн, Віктора та 
Сергія - 6 грн. 

20 
10 
11 
2 

0 Домогтися потрібного співвідношення преміальних виплат 
неможливо. 

 
Задача D. Поближче до буфету 

 

Inputfilename  secure.in 
Outputfilename  secure.out 
Timelimit  500 ms 
Memorylimit  256 M 

 

Степан нещодавно був студентом, а вже декан. Зараз він навіть розклад 
складає для своєї улюбленої групи. Всім відомо, що після лекції студенти першим 

ділом біжать в буфет, для цього він хоче знайти таку лекційну аудиторію, з якої 
можна найшвидше добратись до буфету. На його факультеті N аудиторій, між 
аудиторіям є швидкі доріжки, по яких можна швидко пересуватись від аудиторії до 

аудиторії в обох напрямках, рух по кожній з яких займає якусь кількість секунд. В  
деяких аудиторіях знаходяться буфети, деякі аудиторії - лекційні. 

Формат вхідних даних 
 В першому рядку знаходяться два числа N і M (2 ≤ N ≤ 5000, 1 ≤ M ≤100000) – 

кількість аудиторій і кількість швидкісних доріжок відповідно. 
В другому рядку знаходиться N цілих чисел ai (0 ≤ ai ≤ 2). Якщо ai = 0, то в цій 

аудиторії не буфет, а також вона не є лекційною. Якщо ai = 1, то ця аудиторія є 

лекційною. Якщо ai = 2, то в цій аудиторії знаходиться буфет. Гарантується, щохоча б 

одне з цих чисел дорівнює одиниці, і хоча б одне дорівнює двійці. 
В кожному з наступних M рядків знаходиться по три числа xi, yi, z i, які 

позначають, що аудиторії xi і yi (1 ≤ xi, yi ≤ n, xi ≠ yi) з'єднані швидкісною доріжкою, 
час руху по якій дорівнює z i секунд. Гарантується, що дві аудиторії не з'єднані більш 

ніж одною доріжкою. 
Формат вихідних даних 
Якщо існує такий шлях, по якому можна добратись з лекційної до буфету 

якнайшвидше, то виведіть три числа: x, y, d, які позначають, що з лекційної x є шлях 
до аудиторії y з сумарним часом d хвилин. Аудиторія x має бути лекційною, в 

аудиторії y має бути буфет. Якщо існує декілька відповідей, виведіть будь-яку з них. 

Якщо такого шляху не існує виведіть -1. 
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Приклад вхідних і вихідних даних: 
 

secure.in secure.out 
6 6 
1 1 0 0 2 2 
1 3 3 
1 2 3 
1 5 6 
3 6 2 
2 3 4 
2 4 5 

1 6 5 

 

Задача Е. Многокутник 

 
Inputfilename:  polygon.in 
Outputfilename:  polygon.out 
Timelimit:  300 ms 
Memorylimit:  128 M 

 
Площину покрили перпендикулярними прямими виду x=a та y=b де a та b – 

цілі числа. В результаті утворилась сітка. Многокутник складається з N вершин, що 

мають цілочисельні координати. Потрібно знайти сумарну довжину відрізків сітки, що 
лежать строго в даному многокутнику (якщо відрізок сітки співпадає з ребром 
многокутника – рахувати не треба). Для наочності можна скористатись малюнком. 

Вхідні дані 
В першому рядку міститься число N (3≤N≤100 000). В кожному із наступних N 

рядків містяться два цілих числа − координати вершини многокутника  
(−5∙108≤x, y≤5∙108). Координати задаються в порядку обходу або за, або проти 

годинникової стрілки. 

Вихідні дані 
Вивести одне єдине число (з точністю до 3 знаків після десяткової крапки) – 

сумарну довжину відрізків сітки, що лежать строго в даному многокутнику. 
Пояснення прикладів. 
Перший тест: 

Сумарна довжина горизонтальних ліній: 4/3 + 8/3 = 4. 
Сумарна довжина вертикальних ліній: 3 + 2 + 1 = 6. 

Тому загальна довжина рівна 4 + 6 = 10 
Другий тест: 
Сумарна довжина горизонтальних ліній: 1+2+4 = 7. 

Сумарна довжина вертикальних ліній: 9/4+3/2+7/4 = 5.5. 
Тому загальна довжина рівна 7 + 5.5 = 12.5. 

Приклади вхідних та вихідних даних: 
 

polygon.in polygon.out 

3 
5 1 

2 4 
1 1 

10.0 

5 
0 0 

-2 2 
-2 -1 
2 -2 

2 0 

12.5 
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Розбір завдань ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформатики 2013/2014 навчального року  
 

Випробування автомата 
 

Для розв'язку задачі зручно зберігати кількість монет які знаходяться в 
автоматі. 

Коли на зчитування приходить наступна купюра - дивимось чи вистачає в 

автоматі монет. Якщо не вистачає, то збільшуємо відповідь на ту кількість, якої не 
вистачає. Якщо монет вистачає, то віднімаємо від теперішньої кількості ту, яку 

необхідно видати. 
var n,a,k,s,i:longint; 
f1,f2:text; 

begin 
assign(f1,’testing.in’); 

assign(f2,’testing.out’); 
reset(f1); 
rewrite(f2); 

read(f1,n); 
for i:=1 to n do 

 begin 
  read(f1,a); 
  if a=5 then inc(k) else 

  if a div 5-1>k then 
                  begin 

                   s:=s+a div 5-1-k; 
                   k:=0; 
                  end 

                  else k:=k-(a div 5) +1; 
 end; 

writeln(f2,s); 
end. 

Кросворд 
 

Для розв'язку задачі зручно зробити два обходи поля(матриці),  але різними 

способами. Також треба зберігати позицію останньої клітинки, в якій не може бути 
букви. Якщо зустрічається зафарбована клітинка (або кінець рядка\стовпчика),  а 
попередня клітинка, в якій не може бути букви, стоїть далі ніж на дві клітинки, то 

збільшуємо відповідь на одиницю. 
var n,k,i,j,fl,p:longint; 

s:ansistring; 
a:array[0..2000,0..2000] of 0..1; 
f1,f2:text; 

begin 
assign(f1,’crossword.in’); 

assign(f2,’crossword.out’); 
reset(f1); 
rewrite(f2); 

readln(f1,n); 
for i:=1 to n do 

 begin 
  readln(f1,s); 
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  for j:=1 to n do 
   if s[j]='#' then a[i,j]:=1; 
 end; 

 for i:=1 to n do 
  begin 

   fl:=0; 
   for j:=1 to n do 
    if a[i,j]=1 then 

                begin 
                  if (j-fl-1>=2) then inc(k); 

                  fl:=j; 
                 end; 
   if n+1 - fl-1>=2 then inc(k); 

 end; 
 for j:=1 to n do 

  begin 
   fl:=0; 
   for i:=1 to n do 

    if a[i,j]=1 then 
                begin 

                  if (i-fl-1>=2) then inc(p); 
                  fl:=i; 
                 end; 

   if n+1 - fl-1>=2 then inc(p); 
 end; 

 writeln(f2,k,' ',p); 
end. 

Цікава задача 
 

Розкладемо число N на прості множники.  

Отримаємо: N = p1
slp2

s2 p1
sl… pk

sk Де pi - просте число. 
Очевидно, що найближчий куб до числа N, це таке число М, яке ми отримали 

як N помножене на відповідне число X. Щоб отримати М, нам потрібно, щоб для всіх 

множників (простих чисел) показники степеня були кратні трьом. Тому будемо робити 
таким чином:  

X=1; 
Для кожного числа рі, якщо si при діленні на 3 дає остачу: 

0 - X змінювати не треба. 
1  - то потрібно X домножити на рi

2, щоб при множенні X * N рi було в степені 
кратній трьом 

2 - то потрібно X домножити на рі. 
var k,i,x,p:int64; 

f1,f2:text; 
begin 
assign(f1,’interesting.in’); 

assign(f2,’interesting.out’); 
reset(f1); 

rewrite(f2); 
read(f1,p); 
i:=2; 

k:=0; 
x:=1; 
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while i<=round(sqrt(p)) do 
 if p mod i=0 then 
                    begin 

                     p:=p div i; 
                     inc(k); 

                    end else 
                    begin 
                     if k mod 3 = 1 then x:=x*i*i; 

                     if k mod 3 = 2 then x:=x*i; 
                     k:=0; 

                     inc(i); 
                    end; 
 if p=i then 

  begin 
   inc(k); 

   if k mod 3 = 1 then x:=x*i*i; 
   if k mod 3 = 2 then x:=x*i; 
  end else 

  begin 
   if k mod 3 = 1 then x:=x*i*i; 

   if k mod 3 = 2 then x:=x*i; 
   x:=x*p*p; 
  end; 

writeln(f2,x); 
end. 

 

Увімкніть лампу 

 

Побудуємо по цій прямокутній сітці граф, де кути плиток будуть вершинами. 
Для кожної плитки ребра будуватимуться таким чином: 

Якщо з лівого верхнього кута можна потрапити в правий нижній не повертаючи 
плитку, то між відповідними вершинами будуємо ребро вартості 0, якщо плитку 
потрібно повертати, то будуємо ребро вартості 1.  

Аналогічно для випадку з правого верхнього в лівий нижній куток.  
Потім на цьому графі знаходимо найкоротший шлях(наприклад алгоритмом 

Дейкстри) з вершини, яка відповідає за джерело живлення, в ту яка відповідає за 
лампочку. 

Вартість цього шляху і буде відповіддю на задачу. 

 
День іменинника 

 

Заведемо допоміжний масив А, в якому зберігатимемо кількість шоколадок 
певного типу. Тобто в ai буде записана кількість шоколадок і-го типу.  

Потім просто пробігаємо по всім елементам цього масиву(в порядку зростання 
індексу i). І виводимо відповідно ai/k раз число i. 

var a:array[1..100] of longint; 

i,n,m,k,j,x,t:longint; 
f1,f2:text; 
begin 

assign(f1,’birthday.in’); 
assign(f2,’ birthday.out’); 

reset(f1); 



 37 

rewrite(f2); 
read(f1,n,k); 
for i:=1 to n do 

 begin 
  read(f1,m); 

  inc(a[m]); 
 end; 
for i:=1 to 100 do 

 t:=t+a[i] div k; 
 writeln(t); 

 for i:=1 to 100 do 
  begin 
   for j:=1 to a[i] div k do 

    write(f2,i,' '); 
  end; 

close(f2); 
end. 
 

Стрічка. 
 

Цю задачу можна розв'язати за допомогою динамічного програмування. Для 
цього заведемо масив d. В di буде зберігатись максимальна кількість стрічок для 
того, щоб їхня сумарна довжина дорівнювала і. Тоді для кожного кроку і результат di 

будемо обчислювати як максимальне з di і di-a+1, якщо звісно di-a≠0, та аналогічних 
виразів для b і с. 

var d:array[-4000..4000] of longint; 
n,a,b,c,i:longint; 
f1,f2:text; 

function max(x,y:longint):longint; 
begin 

 if x>y then max:=x else max:=y; 
end; 
begin 

assign(f1,’ribbon.in’); 
assign(f2,’ribbon.out’); 

reset(f1); 
rewrite(f2); 
read(f1,n,a,b,c); 

d[0]:=1; 
for i:=1 to n do 

 begin 
   if d[i-a]<>0 then d[i]:=max(d[i],d[i-a]+1); 
   if d[i-b]<>0 then d[i]:=max(d[i],d[i-b]+1); 

   if d[i-c]<>0 then d[i]:=max(d[i],d[i-c]+1); 
 end; 

writeln(f2,d[n]-1); 
close(f2);  
end. 
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Заробітна плата 
 

Для розв’язку задачі будемо за допомогою бінарного пошуку перебирати 

скільки грошей в сумі отримає другий або третій працівник.  
Коли ми знаємо про зарплатню другого і третього працівника, легко визначити 

яка премія має бути у всіх працівників. Якщо сума премій більше за N, то в бінарному 

пошуку зменшуємо праву границю(спробуємо суму грошей зробити меншою), в 
іншому випадку збільшуємо ліву границю(заплатимо працівникам більше). 

var n,a,b,c,k1,k2,k3,x,y,z:longint; 
f1,f2:text; 

procedure poshuk(l,r:longint); 
begin 
 if l>r then 

           begin 
            if (k1>n) or(x<0) or (z<0) then writeln(f2,0) else 

             begin 
              writeln(f2,k1); 
              writeln(f2,k2); 

              writeln(f2,k3); 
              close(f2); 

            end; 
            halt; 
           end; 

 y:=(l+r) div 2; 
 z:=b+y-c; 

 x:=2*(b+y)-a; 
 if (x+y+z=n) and (x>0) and (z>0) then 
               begin 

                writeln(f2,x); 
                writeln(f2,y); 

                writeln(f2,z); 
                close(f2); 
                halt; 

               end; 
 if (x+y+z>n) and (x>=0) and (z>=0) then poshuk(l,y-1) else  

                          begin 
                            poshuk(y+1,r); 
                            k1:=x; 

                            k2:=y; 
                            k3:=z; 

                          end; 
end; 
begin 

assign(f1,'salary.in'); 
assign(f2,'salary.out'); 

reset(f1); 
rewrite(f2); 
read(f1,a,b,c,n); 

k1:=n+1; 
poshuk(0,n); 

end. 
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Поближче до буфету. 
 

За допомогою алгоритму Флойда знайдемо найкоротші шляхи між будь якою 

парою аудиторій. Потім переберемо всі пари, і якщо перша вершина це лекційна, а в 
другій - буфет, і відстань між цими вершинами найменша, то відповіддю і буде шлях 

між цими вершинами. Складність 0(N3). 
var a:array[1..5000,1..5000] of longint; 
b:array[1..5000] of longint; 

i,j,k,m,n,min,x,y,z:longint; 
f1,f2:text; 

begin 
assign(f1,'secure.in'); 
assign(f2,'secure.out'); 

reset(f1); 
rewrite(f2); 

read(f1,n,m); 
for i:=1 to n do 
 for j:=1 to n do 

  a[i,j]:=maxlongint div 2; 
for i:=1 to n do 

 read(f1,b[i]); 
for i:=1 to m do 
 begin 

  read(f1,x,y,z); 
  a[x,y]:=z; 

  a[y,x]:=z; 
 end; 
 for k:=1 to n do 

  for i:=1 to n do 
   for j:=1 to n do 

    if a[i,k]+a[k,j]<a[i,j] then a[i,j]:=a[i,k]+a[k,j]; 
 min:=maxlongint; 
  for i:=1 to n do 

   for j:=1 to n do 
    if (a[i,j]<min) and (b[i]=1) and (b[j]=2) then 

        begin 
         min:=a[i,j]; 
         x:=i; 

         y:=j; 
        end; 

 if min<maxlongint div 2 then writeln(f2,x,' ',y,' ',min) else writeln(f2,-1); 
close(f2); 
 end. 
 

Многокутник 

 
Спочатку розглянемо сумарну довжину горизонтальних ліній. 
Якщо провести всі горизонтальні лінії, то многокутник розіб’ється на трапеції з 

висотою 1. Сума площ цих трапецій буде рівна площі многокутника: 
S=∑(TrapBasei1+ TrapBasei2)/2.   (1) 

Деякі лінії трапеції (чи частини лінії) лежать всередині многокутника, а деякі 
лінії трапеції (чи частини лінії) є сторонами многокутника. 
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Ті лінії трапеції (чи частини лінії), які лежать всередині, входять в загальну 
формулу сум площ трапецій два рази, а ті, які є сторонами многокутника – один раз. 
Лінії трапеції (чи частини лінії), які лежать всередині, і є нашими проведеними 

горизонтальними лініями, а інші лінії трапеції (чи частини лінії) є сторонами 
многокутника паралельними осі Ох. 

Позначимо сумарну довжину проведених горизонтальних ліній через A,  а 
сумарну довжину сторін многокутника паралельних осі Ох – B.Тоді, згідно сказаного 
вище, в формулі (1) сумарну довжину проведених горизонтальних ліній будемо брати 

з коефіцієнтом 2, а сумарну довжину сторін многокутника паралельних осі Охз 
коефіцієнтом 1. Отримаємо: 

S=(2A+B)/2.   (2) 

Звідси знайдемо сумарну довжину проведених горизонтальних ліній: 
A=(2S-B)/2.   (3) 

Аналогічно знаходимо довжину вертикальних ліній. 
 

Покажемо на прикладі для наведеного 
многокутника. 

За однією з відомих формул 

знаходимо площу – S=8. Сумарна довжина 
сторін многокутника паралельних осі Ох 

рівна 2. Тому сумарна довжина проведених 
горизонтальних ліній рівна (2*8-2)/2=7.  

var x,y:array[0..100000] of int64; 

i,n:longint; 
s,l1,l2:int64; 

f1,f2:text; 
begin 

 assign(f1,’poligon.in’);  

 assign(f2,’poligon.out’); 
 reset(f1); 

 rewrite(f2); 
 read(n); 
 for i:=1 to n do 

  read(f1,x[i],y[i]); 
 x[0]:=x[n];y[0]:=y[n]; 

 for i:=1 to n do 
  begin 
   if y[i]=y[i-1] then l1:=l1+abs(x[i]-x[i-1]); 

   if x[i]=x[i-1] then l2:=l2+abs(y[i]-y[i-1]); 
  end; 

 for i:=1 to n do 
  s:=s+(x[i]-x[0])*(y[i-1]-y[0])-(y[i]-y[0])*(x[i-1]-x[0]); 
 writeln(f2,abs(s)-(l1+l2)/2:0:1); 

close(f2); 
 end. 

 



 41 

СКЛАД ЖУРІ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

ІНФОРМАТИКИ, 2014-2015 Н.Р. 

 

Голова журі Петрова Лариса Григорівна, завідувач кафедри 

інформаційно-комунікаційних технологій Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат технічних наук, доцент (за згодою); 
Заступник голови журі Петров Сергій Олександрович, асистент кафедри 

комп’ютерних наук Сумського державного університету, 

кандидат технічних наук (за згодою); 
Секретар Ященко Валентина Вікторівна, методист інформатики 

Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Герасименко Наталія 

Вікторівна 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою);  

Лобода  
Вікторія Володимирівна 

– викладач кафедри інформаційно-комунікаційних 
технологій Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 
Шевченко Тетяна 
Олександрівна 

– Старший викладач кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою); 

Експерт-консультант Антонченко Марія Олексіївна, доцент кафедри 
інформаційно-комунікаційних технологій Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат технічних наук, доцент(за згодою); 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 42 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 43 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 44 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 45 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 46 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 47 

 
 



 48 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З ІНФОРМАТИКИ 2014-2015 Н.Р. 

 

У першому та другому етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

інформатики були задіяні учні 7-11 класів. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики взяли участь 260 учнів, з них 136 – з міських 
загальноосвітніх навчальних закладів, 60 – сільських, 64 – зі спеціалізованих 

навчальних закладів. 
ІІІ етап олімпіади відбувся 31січня-2 лютого 2015 року. У ньому взяли участь 

32 учня 8-11 класів з районів та міст області (згідно з рейтингом команд – 39 учнів).  
 

Учасники 
Міських 

загальноосвітніх 
шкіл 

Сільських 
загальноосвітніх 

шкіл 

Спеціалізованих 
навчальних 

закладів 
Усього 

І етапу 835 1135 369 2339 

ІІ етапу 136 60 64 260 

ІІІ етапу 7 2 23 32 

  
В розрізі класів та призерів кількість учасників ІІІ етапу виглядає так: 

 8 клас – 3 учня – 1 (ІІІ) призове місце; 

 9 клас – 8 учнів – 4 (1 – І м; 1 – ІІ м; 2 – ІІІ м) призових місця;  

 10 клас – 7 учнів – 3 призових місця (1 – І м; 1 – ІІ м; 1 – ІІІ м); 

 11 клас – 14 учнів – 7 призових місць (1 – І м; 2 – ІІ м; 4 – ІІІ м). 

У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики  взяли участь 32 учня  з 15 
міст та районів області, які вибороли 15 дипломів І, ІІ, ІІІ ступеня. 

Серед переможців обласної олімпіади 12 представників спеціалізованих 

навчальних закладів з яких: 1 представники навчально-виховного комплексу;  
2 представники гімназії; 2 представники районних спеціалізованих навчальних 

закладів і 7 міських спеціалізованих навчальних закладів; 3 переможця міських 
загальноосвітніх навчальних закладів (2 призери  Кролевецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів  № 2 ім. М.О. Лукаша Кролевецької районної ради Сумської 

області, 1 – Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Середино-
Будської районної ради Сумської області) та жодного переможця сільських 

загальноосвітніх навчальних закладів. Отже, можна зробити висновок про 
недостатню увагу міських  та сільських загальноосвітніх навчальних закладів до 
вивчення напрямку програмування та алгоритмізації, відсутність фахівців 

відповідного спрямування, низький рівень підготовки учнів. У переважній більшості 
закладів освіти  не забезпечується проведення шкільних олімпіад, що позначається 

на кількісних та якісних показниках по відбору дітей. Відсутність таких ефективні 
форми роботи, як факультативи, індивідуальні та групові заняття, спецкурси, гуртки 
за вибором учнів.  

До участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики подали 
заявки 8 районів і 7 міст Сумської області. 

 Найчисельнішими були команди м. Суми (6 осіб), м. Конотоп  (4 осіб), 
Кролевецького району (4 особи), Тростянецького району (3 особи). 
 Не приймали участі у змаганнях команди Білопільського, Буринського, 

Конотопського, Краснопільського, Лебединського, Недригайлівського, Охтирського, 
Путивльського, Шосткинського, Ямпільського районів, Сумського державного ліцею-

інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. 
Харитоненка та Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо 
обдарованих дітей Сумської обласної ради. 
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Найкраще себе показали учасники команди м. Суми  (6 учасників –  
4 призових місця), Тростянецького району (3 учасника – 3 призових місця), м. Ромни 
(2 учасника – 2 призових місця), Кролевецького району, м. Конотоп  

(4 учасника – 2 призових місця у кожному). 
Наймолодший учасник олімпіади була Александрова Дар’я Сергіївна, учениця 

7 класу, Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великописарівської 
районної ради Сумської області, яка серед учнів 9-х класів посіла 5 місце. 
 Висока результативність участі у змаганнях – учнів Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми (2 учасника – 2 диплома) та Тростянацької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької районної ради (2 учасника – 2 

диплома). 
Найнижчі результати показали учні: Глухівського району та м. Лебедин 
Знизили результативність команди з м. Охтирка, м. Конотоп, Роменського 

району 
 Відсутні переможці у Глухівському, Л-Долинському, Роменському,  

В-Писарівському, Сумському районах, м. Лебедин, м. Охтирка і м. Глухів.  
Дані результати свідчать про відсутність системної роботи з обдарованими 

учнями і глибокого розбору завдань та аналізу результатів попередніх олімпіад. 
 

Аналіз олімпіадних завдань 

 

Третій етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики проводилась 
одночасно по всій території України за завданнями, розробленими Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України 
Олімпіадні завдання, запропоновані учням, відповідали сучасним вимогам до 

вивчення предмету інформатика, інтелектуальному потенціалу, відзначались 
неординарність та креативність мислення. 

Над олімпіадними завданнями першого та другого туру учасники працювали по 

чотири години. Учасникам в цьому році було запропоновано виконати в кожному турі 
по п’ять задач (в попередні роки по 4). Завдання мали алгоритмічний характер, тобто 

основними результатами роботи учасника повинно бути: алгоритм, що правильно та 
ефективно розв’язує поставлену задачу, та програма, що реалізує запропонований 
алгоритм. Для кожної задачі були розроблені єдині критерії оцінювання та система 

тестів. 
Задачі III етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики висвітлювали наступні 

теми: робота з великими числами; сортування та пошук; метод перебору варіантів, 
відсікання перебору; елементи обчислювальної геометрії; принцип динамічного 
програмування; жадібні алгоритми; алгоритми на графах; ефективні структури даних. 

Завдання з інформатики були вибудувані за рівнями складності. Особлива 
увага у завданнях зверталась на застосування алгоритму бінарного пошуку, поняття 

графу та його складових, методу динамічного програмування. Завдання І та ІІ туру 
повність не виконав жоден з учасників. Більше ніж на 80% справилися з завданнями 
– 2 учня, на 50%-80% - 8 учнів, 30%-50% - 12 учнів, 10%-30% - 10 учнів.  

З задачею А «Випробування автомата» (І тур) на 100% справилося 11 
учасників, з задачею В «Кросворд» (І тур) – 7, з задачею С «Цікава задача» (І тур) – 2 

учня, з задачею А «День іменинника» (ІІ тур) – 7, з задачею В «Стрічка» (ІІ тур) – 5, з 
задачею С «Заробітна плата» (ІІ тур) – 4 учня. 

Найбільше труднощів викликали задачі D і Е І та ІІ турів. 

Для розв’язання задачі D «Увімкніть лампу» (І тур) треба було застосовувати 
знання по теорії графів і скористатися, наприклад, алгоритмом Дейкстри. (Задачу 

виконав на 50% – 1 учень, інші менше ніж 50% або зовсім не приступили до 
виконання). 
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Задачу Е  «Свято в Ужляндії» (І тур) треба було розв’язувати за допомогою 
динамічного програмування на дереві (з задачею справились на 5%-20% – 5 учнів) 

Задачу D. «Поближче до буфету» (ІІ тур) можна було розв’язати 

використовуючи  алгоритм Флойда, алгоритм Дейкстри (з задачею справилися 
більше ніж на 50% – 2 учня) 

До виконання задачі E «Многокутник» (ІІ тур) приступило тільки 10 учасників 
В обох турах були дані завдання з програмування. Завдання мали 

алгоритмічний характер, тобто основними результатами роботи учасника повинно 

було бути: алгоритм, що правильно та ефективно розв'язує поставлену задачу, та 
програма, що реалізує запропонований алгоритм. Окрім того, завдання були 

зорієнтовані на рівень складності завдань ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики. 

Запропоновані задачі мали таку структуру: 

1) Розробка програми, де за вхідним файлом визначеної структури отримуємо 
вихідні дані, згідно з умовами задачі (задачі саме такого типу найчастіше 

пропонуються в останні роки). 
2) Розробка програми,  що отримує вхідні дані та повідомляє про результати їх 

обробки, інтерактивне взаємодіючи з бібліотекою журі (такий підхід зручний тоді, 

коли необхідно, щоб програма учасника не містила на початку роботи  всієї 
інформації,  а отримувала її шляхом звертання до бібліотеки). 

3) За відомими вхідними даними отримувати результати, що відповідають 
умові задачі (у такому випадку необхідно здати не програму, а саме вихідний файл 
для кожного тесту.  Звичайно, задача, що задається певними вхідними файлами 

настільки важка, що її розв'язок  важко знайти без комп'ютера). 
Для кожної задачі були розроблені єдині критерії оцінювання та система тестів. 

Типові помилки при виконанні завдань І, II турів: 
− невірно надавалася назва файлу; 
− відсутні вміння працювати з файлами; 

− невміння працювати на мові програмування; 
− відсутність алгоритмічного мислення; 

− небачення типових структур задач; 
− відсутність навичок вирішення задач з використанням теорії графів; 
− невміння компілювати задачу. 

Шкільною програмою з інформатики на вивчення програмування відведено 
незначну кількість годин порівняно з іншими темами. Тому у випадку вивчення 

програмування лише на уроках, учень не може показати високі результати на 
олімпіаді. Досвід показує, що розв’язати олімпіадну задачу можуть тільки ті школярі, 
які одержали додаткову підготовку з програмування, яка дозволила опанувати 

матеріал, що значно виходить за рамки стандартної шкільної програми. 
З вище зазначеного можна зробити висновки: 

− учні, які мали додаткові заняття в школі (факультативи, спецкурси, 
індивідуальні, тощо), є не може показати високі результати на олімпіаді з 
інформатики, спираючись тільки на ці знання постійними учасниками інтернет-

олімпіад показали   гарні  результати  (875б., 860б., 712б. з  1000б. можливих); 
− посилити контроль за проведенням олімпіад на місцях; 

− підвищувати якість викладання області предмету учителям загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

− залучати учнів до проведення додаткових занять (де це можливо) з 

викладачами вищих навчальних закладів; 
− учителям загальноосвітніх навчальних закладів знайти підходи зацікавлення 

дітей щодо поглибленого  вивчення предмету (проводити конкурси, турніри, як 
з базового курсу так програмування); 
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− при підготовці учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти таким 
питанням: робота з великими числами, робота з файлами, сортування та 
пошук, метод перебору варіантів, принцип динамічного програмування, 

алгоритми на графах, обчислювальна геометрія, моделювання. 
− під час підготовки учнів до ІІІ етапу слід використовувати такі мови 

програмування: Pascal , С або C++ . Середовища розробки програм Free 
Pascal 2.4, CodeBlocks 10.05 (чи новішої версії). 

− учителям області залучати учнів до участі в інтернет-олімпіадах та 

Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» (проводиться для усіх 
бажаючих учнів загальноосвітніх навчальних закладів). 
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СПИСОК УЧНІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ, 2014-2015 Н.Р. 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я по батькові 

Назва навчального закладу 

1.  Михайленко Денис 
Олександрович  

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 5 Кролевецької районної ради 

Сумської області 

2.  Бондарець Артем 
Павлович 

Кролевецька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  № 2 Кролевецької районної 

ради Сумської області 

3.  КуліковДенис Ігорович Тростянецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької районної 
ради Сумської області 

4.  Трусов Богдан Олексійович Тростянецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької районної 
ради Сумської області 

5.  Котелевський  Кирило 

Володимирович 

 Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 10  ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка,  м. Суми, Сумської області 

6.  Деркач Вячеслав 

Віталійович  

Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради 
Сумської області 

7.  Івницький  Олексій 
Андрійович  

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1   

ім. П.І. Калнишевського Роменської міської 
ради Сумської області 

8.  Якимович Семен 

Ростиславович 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської 

ради Сумської області 

9.  Шипік  
Максим Дмитрович  

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської області 

10.  Московець Наталія 

Сергіївна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф.Йоффе 
Роменської міської ради Сумської області 

11.  Панченко Станіслав 

Валерійович  

Сумська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської області 

12.  Омельченко Віталій 
Вікторович  

Конотопська гімназія Конотопської міської 
ради Сумської області 

13.  Бацман Анна Руславівна   Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 10  ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка,  

м. Суми, Сумської області 

14.  Дієсперов Анатолій 
Валерійович  

Середино-Будська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Середино-Будської 

районної ради Сумської області 

15.  Кірнос Сергій Віталійович  Боромлянський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 
Тростянецької районної ради Сумської 
області 
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СПИСОК УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ, ЯКІ ПІДГОТУВАЛИ  
ПЕРЕМОЖЦІВ ІІІ ЕТАПУ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ІНФОРМАТИКИ, 2014-2015 Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я по батькові 

Назва навчального закладу 

1.  

Яценко 

Станіслав Григорович 

Кролевецька загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  № 2 ім. М.О. Лукаша Кролевецької 
районної ради Сумської області 

2.  
Щербина  
Людмила Петрівна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського 

Роменської міської ради Сумської області 

3.  
Чуланов  
Володимир Іванович 

Роменська спеціалізована загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф.Йоффе Роменської 

міської ради Сумської області 

4.  
Пата  
Олена Іванівна 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 
Сумської області 

5.  
Глазирін Владислав 

Володимирович 

Сумська спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів №17,  

м. Суми, Сумської області 

6.  
Зиміна  
Любов Олександрівна  

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 
ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

7.  
Максименко  
Марина Миколаївна 

Конотопська гімназія Конотопської міської ради 
Сумської області 

8.  
Слєдзєвський  
Юрій Богданович 

Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№5 Тростянецької районної ради Сумської 

області 

9.  
Мерцалова  
Ольга Володимирівна 

Середино-Будська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1 Середино-Будської районної ради 

Сумської області 

10.  

Савочка  
Анатолій Іванович 

Боромлянський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Тростянецької районної ради 

Сумської області 

11.  
Криворучкін  
Микита 

Володимирович 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№12 Конотопської міської ради Сумської області 
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ІV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

ІНФОРМАТИКИ, 2014-2015 Н.Р. 
 

З 30 березня по 03 квітня 2015 року у м. Херсон  успішно пройшов IV етап  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, організатором якого виступило 
Міністерство освіти і науки України. 

31 березня відбувся 1 тур олімпіади , 2 квітня – 2 тур.  

Сумську область представляла команда у складі 5 учнів. Це: 

 Шипік Максим Дмитрович, учень 11 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №17, м. Суми; 

 Панченко Станіслав Валерійович, учень 11 класу Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №17, м. Суми; 

 Деркач Вячеслав Віталійович, учень 10 класу Конотопської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №12 Конотопської міської ради; 

 Івницький Олексій Андрійович, учень 10 класу Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської 

міської ради; 

 Московець Наталія Сергіївна, учениця 11 класу Роменської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. акад. А.Ф.Йоффе Роменської 
міської ради. 

 

 
 

 
 

 
 
За результатами змагань диплом ІІ ступеня одержала Московець Наталія 

Сергіївна, учениця 11 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 ім. акад. А.Ф.Йоффе Роменської міської ради, диплом ІІІ ступеня - Шипік 

Максим Дмитрович, учень 11 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№17, м. Суми 
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Довідка про участь команд Сумської області в ІV етапі Всеукраїнської  
учнівської олімпіади з інформатики 
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ЗАВДАННЯ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ІНФОРМАТИКИ 2013/2014 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
 

Перший тур 
 

1. Мутація (Роман Рубаненко) 

 
Вчені планети Олімпія кожен рік досліджують різноманітні мутації геномів 

примітивних орга- нізмів. Геном таких організмів може бути представлений як 
послідовність 𝑁 невід’ємних цілих чисел, які занумеровані зліва направо від одиниці 

до 𝑁 та не перевищують число 𝑁. Геноми підлягають постійним мутаціям. На 
кожному етапі мутації геном змінюється таким чином:  

– на перше місце записується кількість одиниць у вхідному геномі;  
– на друге місце записується кількість двійок у вхідному геномі;  

– ...,  
– на місце номер 𝑁 записується кількість чисел, які дорівнюють 𝑁, у вхідному 

геномі. Наприклад, геном [1, 2, 3] з трьох чисел після мутації перетвориться 
на [1, 1, 1] — по одній одиниці, двійці та трійці. Інші приклади: 

– [1, 2, 2, 3, 3, 3] → [1, 2, 3, 0, 0, 0].  
– [7, 7, 7, 4, 7, 4, 4] → [0, 0, 0, 3, 0, 0, 4].  

Далі геном продовжує змінюватися за тим самим принципом. 
Напишіть програму mutation, яка за інформацією про початковий вигляд геному 

визначить його стан після 𝐾 мутацій.  

Вхідні дані.  
Перший рядок вхідного файла mutation.dat містить два цілих числа 𝑁 і 𝐾  

(1 ⩽ 𝑁 ⩽ 105, 1 ⩽ 𝐾 ⩽ 109), що задають початковий розмір геному та кількість мутацій, 

які геном переживе. Другий рядок містить 𝑁 невід’ємних цілих чисел, що не 

перевищують 𝑁, — початковий вигляд геному. 

Вихідні дані.  
У вихідний файл mutation.sol слід записати геном після 𝐾 мутацій у тому ж 

форматі, що й у вхідному файлі: 𝑁 чисел, розділені пропуском. 
Оцінювання.  

Набір тестів складається з 3 блоків, для яких додатково виконуються такі 
умови: 

– 40 % балів: 1 ⩽ 𝑁 ⩽ 100, 1 ⩽ 𝐾 ⩽ 100; 

– 30 % балів: 1 ⩽ 𝑁 ⩽ 1000; 
– 30 % балів: 1 ⩽ 𝑁 ⩽ 105.  

Приклад вхідних та вихідних даних. 
 

mutation.dat mutation.sol 

4 2  
1 3 1 4 

2 1 0 0 

 

Пояснення. Спочатку [1, 3, 1, 4] мутує в геном [2, 0, 1, 1], який у свою чергу 

мутує в [2, 1, 0, 0]. 
 

Розв’язання 
Лема. Якщо геном містить принаймні одне додатне число, то через  

0(log log 𝑁) мутацій він набуде вигляду [1, 0, 0, … , 0] та перестане змінюватися. 

Доведення. Розглянемо дві ітерації послідовних мутацій: 𝐴 → 𝐵 → 𝐶. Нехай 
𝑧(𝑋) позначає кількість ненульових елементів у геномі 𝑋. Тоді 𝑧(𝐶) — кількість різних 
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ненульових елементів 𝐵, тобто кількість різних частот ненульових чисел геному 𝐴. 
Щоб отримати 𝑧(𝐶) = 𝑃 різних частот, потрібно мати хоча б 1 + 2+ . . . +𝑃 = 𝑃(𝑃 + 1)⁄2 

ненульових елементів. Таким чином, 𝑧(𝐴) ⩾ 𝑃(𝑃 + 1)⁄2 > 𝑧2(𝐶)⁄2, звідки 𝑧(𝐶) < 2𝑧(𝐴). 

Оскільки 2𝑧(𝐴) ⩽ 𝑧(𝐴) при 𝐴 ⩾ 2, кількість ненульових елементів у геномі кожні дві 

ітерації зменшується, і рано чи пізно в ньому залишиться тільки один ненульовий 

елемент. А тоді вже за два кроки геном набуде вигляду [1, 0, 0, … , 0]. Залишається 
оцінити кількість ітерацій, після яких це станеться.  

Якщо після двох ітерацій кількість ненульових елементів стає меншою за 
2𝑧(𝐴), то після 2𝐾 ітерацій вона стане меншою за 22 … 22𝑧(𝐴), де кількість 

радикалів дорівнює 𝐾. Оскільки 22 … 2√2 < 2 (це нескладно довести за індукцією), 

  

 
 
 

Маємо 𝑧(𝐴) ⩽ 𝑁, тому після 𝐾 = 𝑂(log log 𝑁) ітерацій число 1/ 2𝐾 стане меншим 

за 1/log𝑁’, а логарифм числа  (𝑧(𝐴))1/2𝐾 — меншим за одиницю. Залишається додати 
сталу кількість ітерацій, щоб дійти до фінального вигляду. ∎  

Моделювання однієї ітерації може бути просто реалізовано за лінійну 
складність відносно 𝑁 з використанням допоміжного масиву. Умовна реалізація на 

псевдокоді може виглядати так: 

 b[] = [0, 0, ..., 0]  
for i = 1 to N do  
     b[a[i]] = b[a[i]] + 1  

Після кожної ітерації треба перевірити, чи перетворився геном на [1, 0, 0, … , 
0]. Якщо це так, то подальше виконання програми не має сенсу: геном 
залишатиметься незмінним. В результаті програма виконає О(𝑁 ∙ min(𝐾, log log 𝑁)) 

операцій.  

 
2. Лінія (Данило Мисак) 

 
Орися розставила на аркуші в клітинку 𝑁2 літер у формі квадрата 𝑁 × 𝑁 і хоче 

викреслити однією лінією деякі літери у такий спосіб: вона починає викреслювати 
літери, починаючи з лівої верхньої букви, і веде лінію то праворуч, то вниз; 

останньою літерою вона викреслює праву нижню. Таким чином, дівчина викреслить 
рівно 2𝑁 − 1 літеру. При цьому Орися хоче, щоб уздовж лінії, яку вона проведе, було 

записано певне чарівне слово. 
Напишіть програму line, яка для заданих розташування літер і чарівного слова 

визначить, у скільки різних способів Орися може його викреслити, та виведе 
відповідь за модулем простого числа 1 000 003.  

Вхідні дані.  
У першому рядку вхідного файла line.dat записано натуральне число 𝑁  

(2 ⩽ 𝑁 ⩽ 1000) — довжину сторони квадрата з літер. У наступних 𝑁 рядках записано 

по 𝑁 малих літер латинської абетки (не обов’язково різних), що задають 

розташування літер. Про- білів між літерами немає. Далі записано чарівне слово, що 
складається з 2𝑁 − 1 літери (усі — малі літери латинської абетки, не обов’язково 

різні).  

Вихідні дані.  
Вихідний файл line.sol повинен містити єдине число — остачу від ділення 

кількості способів, у які Орися може викреслити чарівне слово, на число 1000003.  

Оцінювання.  
Набір тестів складається з 3 блоків, для яких додатково виконуються такі 

умови:  
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– 25 % балів: 2 ⩽ 𝑁 ⩽ 10; 
– 30 % балів: 10 < 𝑁 ⩽ 100; 

– 45 % балів: 100 < 𝑁 ⩽ 1000. 

Приклад вхідних та вихідних даних. 
 

line.dat line.sol 

3 

loc 
ogo 

gos 
logos 

5 

 
Пояснення.  

Є рівно 5 способів викреслити слово logos: 
 

 
 

Розв’язання 

Будемо вважати, що літери записано в комірках квадратної таблиці, а замість 
ліній розглядатимемо шляхи з лівої верхньої клітинки, що йдуть праворуч та вниз. 
Гарним шляхом з лівої верхньої клітинки в довільну клітинку з літерою називатимемо 

такий шлях, уздовж якого послідовність літер збігається з початком чарівного слова 
— тобто який теоретично можна продовжити до правильного шляху в праву нижню 

клітинку (але лише теоретично: якщо такого шляху насправді немає, бо внизу і 
справа не знайдеться потрібних літер, шлях з лівої верхньої клітинки в дану все одно 
вважаємо гарним).  

Зауважимо, що якщо клітинка з літерою розташована на перетині 𝑖-го рядка та 
𝑗-го стовпця, то шлях у неї з лівої верхньої клітинки матиме довжину 𝑖 + 𝑗 − 1 

незалежно від того, як саме він проходить. Отже, в послідовності літер ця клітинка 
відповідатиме (𝑖 + 𝑗 − 1)-й літері чарівного слова. Якщо літера, записана в даній 
комірці, відрізняється від літери з цим номером чарівного слова, кількість гарних 

шляхів у дану клітинку нульова, адже остання літера на шляху завжди буде 
неправильною. Якщо натомість літера в даній комірці збігається з (𝑖 + 𝑗 − 1)-ю 
літерою чарівного слова, то кількість гарних шляхів у неї дорівнює сумі кількості 
гарних шляхів у клітинку-сусіда ліворуч від даної і кількості гарних шляхів у клітинку-

сусіда вище від даної. Справді: будь-який гарний шлях входить у дану клітинку або 
зліва, або зверху, причому він мав бути гарним і на попередньому кроці. І навпаки: 

якщо є якийсь гарний шлях, що закінчується в сусідній зліва або зверху клітинці, то 
його можна продовжити на одну літеру вправо або вниз відповідно.  

Окремо слід розглянути випадок клітинок на верхній та лівій межах поля. Для 

клітинок у верхньому рядку кількість гарних шляхів дорівнює просто кількості гарних 
шляхів у клітинку зліва від даної. Аналогічно для комірок лівого стовпця кількість 

гарних шляхів дорівнює кількості таких шляхів у клітинку зверху від даної. Звичайно, 
за умови, що в даній клітинці стоїть літера, яка збігається з відповідною буквою 
чарівного слова.  

Фактично нас цікавить кількість гарних шляхів у праву нижню клітинку. Щоб 
знайти її, послідовно порахуємо цю кількість для всіх клітинок поля, починаючи з 

лівої верхньої та йдучи зліва направо зверху вниз. Для лівої верхньої клітинки 
кількість гарних шляхів дорівнює або 1, якщо літера в ній збігається з першою 
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літерою чарівного слова, або 0, якщо не збігається. Далі кількості шляхів можна 
рахувати за описаною вище схемою, адже на момент, коли ми розглядаємо довільну 
комірку, клітинки зліва та зверху від неї, якщо такі є, вже було розглянуто раніше.  

Таким чином, у задачі застосовано класичний підхід динамічного 
програмування. Щоб уникнути розгляду додаткових випадків — коли клітинка 

розташована у верхньому рядку або лівому стовпці — можна ввести фіктивний 
додатковий рядок зверху та стовпець зліва від поля, для всіх комірок яких кількості 
гарних шляхів покласти рівними нулям.  

Не слід, звичайно, забувати, що всі операції виконуються за модулем числа, 
вказаного в умові. 

 

3. Східний кросворд (Данило Мисак)  
 

Марися любить розв’язувати східні кросворди. Так називається головоломка, в 
якій потрібно зафарбувати деякі клітинки прямокутника 𝑁 × 𝑀  таким чином, щоб на 

кожній з 𝑁 вертикалей і на кожній з 𝑀  горизонталей кількість зафарбованих клітинок 

дорівнювала деякому наперед визначеному записаному на полях для даної 
вертикалі чи горизонталі числу. На жаль, інколи укладачі кросвордів помиляються, і 
кросворд розв’язку не має. Дівчина не хотіла б марнувати свій час, розв’язуючи такі 

кросворди.  
Напишіть програму puzzle, яка для заданих величин 𝑁 та 𝑀 , а також 𝑁 + 𝑀  

чисел, записаних на полях кросворда, визначить, чи є даний кросворд розв’язним. 
Вхідні дані.  

У першому рядку вхідного файла puzzle.dat записано число 𝑇 , 1 ⩽ 𝑇  ⩽ 5, — 

кількість кросвордів для перевірки. Кожен кросворд подається трьома рядками: в 
першому рядку записано натуральні числа 𝑁 та 𝑀 , що не перевищують 105, — 

ширину та висоту кросворда; у другому рядку подано 𝑁 цілих невід’ємних чисел — 

кількість зафарбованих клітинок на першій, другій, ..., 𝑁-й вертикалях відповідно; у 
третьому рядку подано 𝑀 цілих невід’ємних чисел — кількість зафарбованих клітинок 

на першій, другій, ..., 𝑀-й горизонталях відповідно. Жодне з чисел у другому і 

третьому рядках не перевищує загальної кількості клітинок на відповідній вертикалі 
чи горизонталі.  

Вихідні дані.  

Вихідний файл puzzle.sol повинен містити відповідь для кожного з кросвордів 
в окремому рядку: 1, якщо кросворд розв’язний, або 0, якщо ні. Відповіді потрібно 

подати в тому ж порядку, в якому у вхідному файлі подано самі кросворди.  
Оцінювання.  

Набір тестів складається з 3 блоків, для яких додатково виконуються такі 
умови:  

– 15 % балів: жоден з розмірів (ні ширина, ні висота) жодного з кросвордів не 

перевищує 5; 
– 35 % балів: жоден з розмірів жодного з кросвордів не перевищує 1000, 

причому хоча б один з розмірів хоча б одного з кросвордів більший за 5; 
– 50 % балів: хоча б один з розмірів хоча б одного з кросвордів більший за 

1000.  
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Приклад вхідних та вихідних даних.  
 

puzzle.dat puzzle.sol 
2 
3 2  

1 2 1  
2 2  
4 5  

5 5 5 5  
0 0 0 0 0 

1 
0 

Пояснення.  

У першому випадку кросворд має, наприклад, таке розв’язання:  
 
 

 
 

 
 

У другому випадку кросворд нерозв’язний: з одного боку, рядок з п’ятірок 

свідчить, що всі вертикалі повністю зафарбовано; з іншого боку, рядок з нулів 
означає, що жодна з горизонталей не містить жодної зафарбованої клітинки. Такого, 

очевидно, бути не може. 
 

Розв’язання 
 

Замість «кросворда» казатимемо «матриця», замість «зафарбованих клітин» 
— «одиниці», а замість «незафарбованих клітин» — нулі. Позначимо кількість 
одиниць в 𝑖-му стовпці через С𝑖, 1 ⩽ 𝑖 ⩽ 𝑁, а кількість одиниць в 𝑖-му рядку — через r𝑖, 

1 ⩽ 𝑖 ⩽ 𝑀. Уважатимемо, що                       (обидві суми дорівнюють загальній 

кількості одиниць у матриці). Інакше можна відразу стверджувати, що потрібної 

матриці не існує. 
Розглянемо набір з перших 𝐾 стовпців. Для кожного з них ми знаємо, скільки в 

даному стовпці має бути одиниць, а отже, і загальну кількість одиниць у цих 
стовпцях:         .   З іншого боку, в 𝑖-му рядку в цих стовпцях буде не більше ніж 
min(𝑟𝑖,𝐾) одиниць, тому загальна кількість одиниць у цих стовпцях не може 

перевищувати                           . Звідси маємо необхідну умову для існування матриці 
чисел, що задовольняє умову задачі:  

 
 
 

Дану умову позначимо через (*).  
Оскільки завжди без втрати загальності можна переставити будь -які стовпці 

місцями, можемо розставити стовпці в порядку спадання (незростання) кількості 
одиниць у них. Таким чином ми досягнемо того, що для довільного 𝐾  

сума               буде максимально можливою, а виведена вище умова необхідності — 
максимально суворою. При цьому для зручності вважатимемо, що рядки також 
впорядковані, але за зростанням (неспаданням) кількості одиниць, тобто 𝑟𝑀 — 
максимальний рядок, 𝑟𝑀−1 — другий за величиною і т. д.  

Переформулюємо виведену умову без алгебри: для довільного 𝐾, 1 ⩽ 𝐾 ⩽ 𝑁, 

сума 𝐾 найбільших кількостей по стовпцях не перевищує суму всіх кількостей по 

рядках, якщо всі ці кількості попередньо «обрізати» до 𝐾, тобто всі числа, більші за 𝐾, 
зменшити до 𝐾. Покажемо, що ця умова є й достатньою для існування відповідної 

матриці. Для цього заповнимо перший стовпець (у якому має бути найбільша 
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кількість одиниць) так: поставимо одиниці в тих С1 рядках, де загальна кількість 
одиниць має бути найбільшою. По-перше, це зробити можливо, адже якщо в (*) 
підставити 𝐾 = 1, матимемо, що С1 не перевищує кількості ненульових рядків. По-

друге, коли ми це зробимо, то перейдемо до меншої підзадачі: сконструювати 
матрицю вже з 𝑁 − 1 стовпцями з сумами С1′ = С2, С′2 = С3, ..., С′𝑁−1 = С𝑁 і з 𝑀 рядками з 
сумами 𝑟′1  = 𝑟1, 𝑟′2  = 𝑟2, ..., 𝑟′𝑀−С1 = 𝑟′𝑀−С1, 𝑟𝑀−С1+1 ′ = 𝑟𝑀−𝐶1+1 − 1, 𝑟′𝑀−С1+2  = 𝑟𝑀−𝐶1+2 − 1, ..., 

𝑟′𝑀  = 𝑟𝑀 − 1 (при цьому впорядкованість 𝑟′1  , 𝑟′2  , ..., 𝑟′𝑀  за неспаданням може 

порушитись, але це не впливає на правильність розв’язання). Якщо ми покажемо, що 
відповідні числа знову задовольняють (*), такі ж операції можна буде продовжити, 

поки ми не побудуємо матрицю повністю. Отже, нам треба довести таку нерівність: 
 

 
 

Знайдемо таке найменше 𝐶 ⩾ 1, що серед чисел 𝑟1, 𝑟2, ..., 𝑟𝑀 таких, які більші 

або рівні 𝐶, буде не менше за C1, а чисел, які більші або рівні 𝐶 + 1, — не більше за 
C1. Таке 𝐶 обов’язково знайдеться і буде не більшим за 𝑁, адже за умовою (*) при 𝐾 = 

1 чисел, не менших за 1, є не менше за С1, а чисел, більших за 𝑁, бути не може в 

принципі.  
Тоді для 𝐾 < 𝐶 маємо:  

 
 

Водночас для 𝐾 ⩾ 𝐶: 

 

 
Отже, залишається відсортувати підрахунком, а точніше — підрахувати 

індексні масиви для обох послідовностей: кількостей одиниць по стовпцях і по 

рядках. Якщо в масиві кількостей по стовпцях достатньо йти і щораз додавати до 
суми 𝑆𝑐 нові елементи в порядку їх спадання, то для масиву кількостей по рядках 

потрібно зберігати кількість на поточний момент часу чисел, не менших за дане 
(оновлювати його можна, щораз віднімаючи кількість чисел, які дорівнюють даному), 
та на кожному кроці додавати цю кількість до суми 𝑆𝑟. Далі порівнювати 𝑆𝑐 та 𝑆𝑟. 
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4. Дерева (Роман Фурко) 
 

У столиці країни Олімпія було визначено територію для будівництва нового 

Олімпійського парку. Границі території мають форму опуклого багатокутника. Ідея 
дизайнера парку полягає в тому, щоб засадити деревами певну кількість зелених 

зон, які мають на карті форму круга: кожну зелену зону можна задати координатами 
центра та її радіусом. Отже, дизайнер доручив посадити дерева у точках, що мають 
цілі координати та розташовані в межах парку (можливо, на його границі) та хоча б 

однієї з зелених зон (можливо, на межі). Якщо певні зелені зони перетинаються, 
тобто одна й та сама точка на карті належить двом чи більшій кількості зелених зон, 

у цьому місці тим не менш можна посадити лише одне дерево.  
Напишіть програму trees, що за даними про координати вершин многокутника, 

який задає територію парку, а також за даними про координати центрів та радіуси 

зелених зон визначить кількість дерев, які має бути посаджено.  
Вхідні дані.  
У першому рядку вхідного файла trees.dat вказано натуральне число 𝑁  

(3 ⩽ 𝑁 ⩽ 105) — кількість вершин багатокутника, що задає територію парку. Наступні 

𝑁 рядків містять по два цілих числа — відповідно абсциси та ординати вершин у 

порядку обходу за чи проти годинникової стрілки. Наступний рядок містить ціле 
число 𝑀  (1 ⩽ 𝑀  ⩽ 50 000) — кількість зелених зон. Далі йдуть 𝑀  рядків, кожен з яких 

містить по три цілих числа: абсцису та ординату центра зеленої зони, а також її 
радіус. Усі координати, задані у вхідному файлі, є цілими числами в межах від −109 

до 109 включно. Радіуси зелених зон цілі додатні, сума всіх радіусів не перевищує 
105. Зверніть увагу, що деякі зелені зони можуть цілком лежати всередині інших зон; 

крім того, окремі зелені зони можуть лежати поза многокутником. Різні зони можуть 
мати спільні центри або й узагалі збігатися. 

Вихідні дані.  

Єдиний рядок вихідного файла trees.sol повинен містити єдине ціле число — 
кількість дерев, що будуть посаджені за дорученням дизайнера. 

Оцінювання.  
Набір тестів складається з блоків, для яких додатково виконуються такі умови:  
– 60 % балів: 𝑁 ⩽ 100. Зокрема, серед даного набору є такі групи тестів, що 

перетинаються:  

 20 % балів (від загальної кількості): парк має форму прямокутника, 
сторони яко- го паралельні осям координат;  

 30 % балів (від загальної кількості): 𝑁 × 𝑀 × 𝑅2 ⩽ 107, де через 𝑅 

позначено найбільший з радіусів; 

 25 % балів (від загальної кількості): існує квадрат зі сторонами довжини 

2015, паралельними до осей координат, у якому або на межах якого 
повністю лежить територія парку;  

– 40 % балів: на вхідні дані не накладено додаткових обмежень.  
 

Приклад вхідних та вихідних даних. 
 

trees.dat trees.sol 
3 
0 0 

15 0 
15 15 
3 

3 3 4 
5 5 7 
15 15 1 

73 
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Розв’язання 
 

Спочатку розглянемо задачу ефективного знаходження перетину опуклого 

многокутника та вертикальної прямої. Очевидно, що кількість точок перетину не 
перевищує 2, якщо тільки пряма не містить вертикальну сторону многокутника. 

Розіб’ємо многокутник на верхній і нижній ланцюги: знаходимо найлівішу (а з усіх 
таких — найнижчу) та найправішу (з усіх таких — найвищу) вершину многокутника. 
Проводимо пряму між цими точками. Всі вершини многокутника, що лежать вище від 

проведеної прямої, належать верхньому ланцюгу, а решта — нижньому. Після такого 
поділу в кожному ланцюзі вершини впорядковані за абсцисою. Це дозволяє 
знаходити точки перетину вертикальної прямої з опуклим многокутником за 0(log 𝑁) 

операцій за допомогою двійкового пошуку.  
Тепер, оскільки круг довільного натурального радіуса 𝑅 перетинається рівно з 

2𝑅 + 1 цілочисельною вертикальною прямою, загальна кількість таких прямих, що 

перетинаються принаймні з одним кругом, не перевищує 2𝑆 + 𝑀 = 𝑂(𝑆), де 𝑆 — 

сумарний радіус усіх 𝑀 кругів. Розглянемо відповідні 2𝑆 + 𝑀 відрізків перетину та 

розташуємо їх у порядку зростання абсциси, а при однаковій абсцисі — за 
зростанням ординати нижнього кінця. Для кожного відрізка за 0(log 𝑁), 

скориставшись описаним у попередньому абзаці методом, знайдемо кількість цілих 
точок на відрізку, що лежать усередині многокутника. При цьому, щоб не рахувати по 

кілька разів точки, які лежать водночас на кількох відрізках, для кожної нової абсциси 
пам’ятатимемо ординату, на якій закінчився попередній розглянутий відрізок і 

починаючи з якої, відповідно, потрібно продовжувати рахувати точки. Сумарна 
знайдена кількість точок і буде відповіддю.  

Складність алгоритму — 0(𝑆(log𝑆 + log𝑁)+𝑁) або, якщо скористатися 

впорядкованістю відрізків і замість двійкового пошуку йти по ланцюгах лінійно, 
0(𝑆log𝑆+𝑁).  

Альтернативні розв’язання.  
Розв’язок за 0(𝑆(log𝑆+𝑁)) зі знаходженням кількості точок відрізка, що лежать 

усередині многокутника, за лінійний від кількості вершин многокутника час набирає 

60% балів. Якщо перебирати всі точки всередині кругів та наївно перевіряти, чи 
лежать вони в багатокутнику, можна набрати 30% балів. А якщо перебирати всі точки 

всередині многокутника та перевіряти, чи лежать вони в межах принаймні одного 
круга, вдасться заробити лише 20 % балів. 

 

 

Другий тур 
 

1. Шоколад (Віталій Герасимів) 
 

У Марічки та Зеника є прямокутна плитка смачного українського шоколаду. 

Плитка складається з однакових квадратиків, кожен з яких може бути або чорним, 
або білим.  

Марічка проведе довільну (можливо, нульову) кількість повних горизонтальних 
(зліва направо) розрізів плитки, тоді як Зеник — довільну (можливо, нульову) 
кількість повних вертикальних (зверху вниз) розрізів. Зауважте, що розрізи можна 

проводити тільки між квадратиками плитки, а також що Зеник і Марічка можуть 
зробити різну кількість розрізів. Після проведення всіх розрізів плитка розпадеться на 

певну кількість прямокутних шматків, які наші герої певним чином розділять між 
собою. Оскільки Зеник дуже любить чорний шоколад, він хоче, щоб після всіх розрізів 
кількість цілих шматків, які складаються виключно з чорних квадратиків, була якомога 

більшою. Марічка хоче цю саму кількість зробити якомога меншою. Зауважте, що 



 66 

героїв не цікавить, якого саме розміру будуть шматочки: головне — їхня кількість. 
Щоб усе було чесно, Андрій окремо та незалежно запитає Марічку та Зеника, в яких 
саме місцях потрібно провести розрізи, а потім сам замість них проведе ці розрізи. 

Напишіть програму chocolate, яка за заданими розмірами плитки, а також 
типом кожного її одиничного квадратика визначить, скільки після всіх розрізань 

утвориться шматочків, що складаються виключно з чорних квадратиків, — за умови 
оптимальних дій обох героїв.  

Вхідні дані.  
Перший рядок вхідного файла chocolate.dat містить два цілих числа 𝑁 і 𝑀   

(2 ⩽ 𝑁 ⩽ 1000, 2 ⩽ 𝑀  ⩽ 1000): висоту та ширину плитки відповідно. Далі йдуть 𝑁 
рядків по 𝑀  символів у кожному, які позначають тип відповідного одиничного 

квадратика шоколадки. Символ B позначає чорний квадратик, а символ W — білий. 

Вихідні дані.  

Єдиний рядок вихідного файла chocolate.sol повинен містити одне ціле число 
— кількість шматків, які складатимуться виключно з квадратиків чорного шоколаду.  

Оцінювання.  
Набір тестів складається з 2 блоків:  

– 40 % балів: 𝑁 ⩽ 8, 𝑀 ⩽ 8.  

– 60 % балів: на вхідні дані не накладають додаткових обмежень.  

 
Приклад вхідних та вихідних даних. 

 
chocolate.dat chocolate.sol 

3 4 
BWBB 
BBBW 

BBBW 

2 

 
Розв’язання  

 
Зенику вигідно провести всі 𝑀 − 1 вертикальних розрізів, а Марічці — не 

проводити жодного горизонтального, адже додаткові розрізи точно не зменшать 
кількість плиток, що складаються виключно з чорних квадратиків. Отже, відповідь — 

кількість стовпців, що повністю складаються з чорного шоколаду. Її можна знайти за 
один лінійний прохід вхідних даних. 

 

2. Гурток (Сергій Оришич)  
 

У деякій школі країни Олімпія проводиться гурток з інформатики, в якому 
займаються 𝑁 досвідчених програмістів та 𝑁 новачків. Тренер будує заняття, 

орієнтуючись на роботу в парі досвідченого учня та новачка. Провівши тренування, 
тренер визначив ефективність співпраці 𝑖-го досвідченого програміста з 𝑗-м новачком, 
що виражається числом a𝑖j. Загальна ефективність роботи гуртка дорівнює 

сумарному показнику ефективності співпраці для всіх 𝑁 пар за умови, що кожен 

учень працюватиме в парі, причому тільки в одній. Тренер хоче періодично 

проводити ротації пар, тому його цікавить питання: чи при довільному розбитті на 
пари ефективність роботи гуртка буде однаковою. 

Напишіть програму section, що за інформацією про ефективність співпраці 
кожної пари з досвідченого учня та новачка визначатиме, чи ефективність роботи 
гуртка відрізнятиметься залежно від того, як учнів розбито на пари.  
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Вхідні дані.  
Перший рядок вхідного файла section.dat містить єдине натуральне число 𝐾 

(1 ⩽ 𝐾 ⩽ 50) — кількість тестів у файлі. Далі йде опис 𝐾 різних гуртків: в окремому 

рядку записано натуральне число 𝑁 (2 ⩽ 𝑁 ⩽ 100) — кількість досвідчених 
програмістів та новачків у гуртку; потім іде 𝑁 рядків по 𝑁 цілих чисел через пропуск: 𝑗-
те число в 𝑖-му рядку дорівнює a𝑖j (0 ⩽ a𝑖j ⩽ 20 000) — ефективність роботи в парі 𝑖-го 
досвідченого програміста з 𝑗-м новачком.  

 
Вихідні дані.  
Вихідний файл section.sol має містити 𝐾 чисел, записаних по одному в рядку: 

𝑖-те з них (1 ⩽ 𝑖 ⩽ 𝐾) — сумарна ефективність 𝑖-го гуртка, якщо вона не залежить від 

розподілу учнів на пари, або -1 в іншому випадку.  
Оцінювання.  

Набір тестів складається з 3 блоків, для яких додатково виконуються такі 
умови: 

– 30 % балів: 2 ⩽ 𝑁 ⩽ 10 для всіх гуртків; 

– 20 % балів: 10 < 𝑁 ⩽ 50 для всіх гуртків; 

– 50 % балів: 50 < 𝑁 ⩽ 100 для всіх гуртків.  

 
Приклад вхідних та вихідних даних. 

 
section.dat section.sol 

2 
4 
1 2 3 4  

5 6 7 8 
9 10 11 12 
13 14 15 16 

4 
1 2 3 4  
5 6 7 8 

8 10 11 12 
13 14 15 16 

34 
-1 

 
Розв’язання  

 
Віднімемо від кожного числа таблиці 𝑁 × 𝑁 перше число того ж рядка. Після 

таких операцій, наприклад, перший приклад з умови набуде такого вигляду: 
 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

 

Другий приклад з умови стане таким: 
 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

 
Необхідною і достатньою умовою для того, щоб ефективність гуртка завжди 

була однаковою, є збіг усіх рядків отриманої матриці. Справді: якщо всі рядки 
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однакові, сумарна ефективність завжди дорівнюватиме сумі чисел одного рядка 
нової матриці та всіх перших чисел рядків початкової. З іншого боку, нехай деякі два 
числа у різних рядках нової матриці різні. Це не можуть бути числа в першому 
стовпці, адже всі числа в першому стовпці — нулі. Нехай це числа в 𝑗-му стовпці в 
рядках 𝑖1 та 𝑖2. Розіб’ємо учнів на пари довільним чином так, щоб 𝑖1-й досвідчений 
програміст працював у парі з першим новачком, а 𝑖2-й — з 𝑗-м. Запам’ятаємо сумарну 
ефективність гуртка. Тепер перерозіб’ємо ці дві пари: 𝑖1-го досвідченого програміста 
поставимо працювати з 𝑗-м новачком, а 𝑖2-го — з першим новачком. Оскільки 

відповідні числа були різними, сумарна ефективність цих двох пар зміниться, а отже, 
зміниться і загальна ефективність гуртка. Таким чином, вона дійсно залежить від 
розбиття учнів на пари.  

Умову рівності всіх рядків можна перевірити за один лінійний прохід вхідних 
даних: запам’ятовуємо різниці для першого рядка і кожен наступний порівнюємо з 

ним. 
 

3. Перестановка (Данило Мисак)  
 

Уявімо, що на дошці записано деяку перестановку чисел від 1 до 𝑁, а в 
Петриковому зошиті — кілька впорядкованих пар чисел, причому кожне число в 
межах від 1 до 𝑁 і числа в парі не можуть бути однаковими. Якщо на дошці поряд 

стоять два числа, які в тому ж порядку утворюють одну з пар у зошиті, будь -яке з цих 
двох чисел на дошці Петрик може витерти. При цьому Петрик вважає, що чи сла, які 

розділяло витерте число, тепер стоять поряд.  
Напишіть програму permutation, що для заданого набору пар чисел, 

виписаних у Петриковому зошиті, будує приклад початкової перестановки чисел, яку 
хлопець зможе шляхом послідовних витирань звести до єдиного (довільного) числа, 
або встановлює, що такої перестановки не існує.  

Вхідні дані.  
У першому рядку вхідного файла permutation.dat записано натуральні числа 

𝑁 та 𝑀  (2 ⩽ 𝑁 ⩽ 105, 2 ⩽ 𝑀  ⩽ 105), де 𝑀  — кількість упорядкованих пар, записаних у 
зошиті Петрика. Наступні 𝑀 рядків містять по два числа — елементи відповідних пар. 

Кожне число натуральне, не перевищує 𝑁 та відмінне від іншого числа в парі. Серед 

заданих упорядкованих пар немає однакових.  
Вихідні дані.  

У перший рядок вихідного файла permutation.sol слід вивести будь-який 
приклад перестановки чисел від 1 до 𝑁, яку Петрику вдасться звести до одного 
числа, а у другий рядок потрібно вивести послідовність з 𝑁 − 1 числа, які одне за 

одним витиратиме Петрик. У випадку, якщо потрібної перестановки не існує, у 
вихідний файл треба вивести єдине число 0.  

Оцінювання.  

Набір тестів складається з 3 блоків, для яких додатково виконуються такі 
умови:  

– 20 % балів: 2 ⩽ 𝑁 ⩽ 5.  
– 35 % балів: 5 < 𝑁 ⩽ 1000.  

– 45 % балів: 1000 < 𝑁 ⩽ 105.  

Приклад вхідних та вихідних даних. 
 

permutation.dat permutation.sol 

4 4 
1 4 
4 3 

1 2 
3 4 

1 3 4 2 
3 4 1 
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Пояснення. У перестановці 1 3 4 2 можемо витерти трійку, бо маємо пару  
3 4. Далі послідовність чисел на дошці стає такою: 1 4 2. Тепер можемо витерти 
четвірку, бо маємо пару 1 4. На дошці залишається пара чисел 1 2. Оскільки ця пара 

також є в Петриковому зошиті, можемо витерти, наприклад, одиницю, залишивши на 
дошці єдине число (в даному випадку — 2) 

 
Розв’язання 

 
Розглядатимемо неорієнтований граф на 𝑁 вершинах, ребро між вершинами 𝑣 

та 𝑤 якого проведено тоді й лише тоді, коли серед записаних у вхідному файлі пар є 
або (𝑣, 𝑤), або (𝑤, 𝑣), або обидві. Задачу можна розв’язати, скориставшись пошуком у 

ширину чи пошуком у глибину на такому графі. При цьому можна використати два 
підходи: або жадібний (з пошуком у ширину чи в глибину), або рекурсивний (тут 

підійде лише пошук у глибину).  
Розв’язання за допомогою жадібного підходу таке: спочатку маємо 

послідовність з одного єдиного (довільного) числа a, після чого додаємо до неї числа 
в тому порядку, в якому проходимо їх пошуком у ширину чи в глибину (початкова 
вершина пошуку — число a). Кожне нове число ми відразу ж розміщуємо в 

послідовності або безпосередньо зліва, або безпосередньо справа від «суміжного» 
числа, з якого ми до даного числа дійшли. Зліва чи справа розміщувати число, 

визначається тим, у якому порядку дані два числа утворювали пару у вхідному 
файлі. Якщо граф зв’язний, утворена в кінці послідовність буде перестановкою чисел 
від 1 до 𝑁 і, здійснивши операції у зворотному порядку, зможемо витерти з неї всі 

числа, крім останнього (числа a). А якщо граф незв’язний, то потрібної перестановки 
існувати не може. У цьому випадку утворена послідовність міститиме менше за  𝑁 

елементів, що означатиме, що у вихідний файл слід вивести нуль.  

Якщо при додаванні кожного нового числа перебудовувати всю послідовність 
(принаймні з місця, куди додано число), матимемо складність 𝑂(𝑁2). Замість цього 

можна зберігати не саму поточну послідовність, а індексний масив, у якому для 
кожного числа вказано число зліва від нього та справа від нього (або індикатор того, 

що зліва чи справа від числа немає іншого числа). Така структура подібна до 
двозв’язного списку. Для того щоб її модифікувати, додаючи нове число, не потрібно 

робити пошук: достатньо взяти інформацію з комірки індексного масиву, що 
відповідає числу, поряд з яким буде додано нове. Залежно від реалізації цей підхід 
вимагає 𝑂(𝑁 + 𝑀) або 𝑂(𝑀) часу.  

Інший спосіб розв’язати задачу полягає в рекурсивному нарощуванні масивів 
з перестановкою та порядком витирання чисел для піддерев. Почавши з довільної 

вершини-числа, робимо дії в такому порядку: рекурсивно заглиблюємось в усі 
вершини, що відповідають числам, які стоять у парах ліворуч від даного; додаємо до 

порядку витирання чисел усі ті дочірні вершини, в які ми заглиблювались, але в 
зворотному порядку; додаємо до перестановки-результату поточне число; 
рекурсивно заглиблюємось в усі вершини, що відповідають числам, які стоять у 

парах праворуч від даного, і відразу після заглиблення в кожну нову вершину і 
повернення звідти додаємо цю вершину до порядку витирання чисел. Якщо в 
результаті до перестановки додано всі 𝑁 чисел, маємо відповідь. Інакше граф 

незв’язний, а у вихідний файл треба вивести нуль. Як і у випадку з жадібним 
підходом, час виконання алгоритму складає 𝑂(𝑁 + 𝑀) або 𝑂(𝑀).  

Зауважимо, що через обмеження, яке накладає компілятор GCC на деяких 
архітектурах, програма, що використовує рекурсію, може не витримати великого  
рівня заглиблення на одному-двох тестах. Це стосується як рекурсивного підходу, 

так і жадібного з використанням пошуку в глибину.  
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Насамкінець пропонуємо читачу самостійно розв’язати пов’язану задачу, з 
якою довелося зіткнутися автору при підготовці чекера: перевірити правильність 
виведення програми учасника за час 𝑂(𝑀) 

 

4. Рядковий автомат (Данило Мисак)  
 

Рядковий автомат «Гомер-2015» приймає на вхід рядок символів і повертає 

деякий рядок як результат. В автомата є певний набір інструкцій — список правил 
заміни. Кожне правило складається з підрядка, який потрібно замінити, і рядка, на 

який цей підрядок потрібно замінити. Автомат послідовно робить такі операції: шукає 
першу в списку заміну таку, що поточ ний рядок містить відповідний підрядок, міняє 
перше входження цього підрядка на відповідний рядок-заміну і повторює все 

спочатку. Коли жоден підрядок у поточному рядку не міститься, автомат повертає 
цей рядок як результат. Список замін автомата називається програмою. Кількість 

правил замін називається розміром програми. Кількість зроблених замін на 
конкретних вхідних даних називається кількістю операцій.  

Розглянемо приклад, коли на вхід автомат приймає рядок abcbca, а його 

програма розміру 2 має такий вигляд: 1) bac → c і 2) bc → cba. Порядок дій автомата 
такий:  

1. Поточним рядком є abcbca.  
2. Оскільки abcbca не містить підрядка bac з першого правила, автомат 

переходить до другого правила.  

3. Оскільки abcbca містить підрядок bc з другого правила, автомат заміняє 
перше входження цього підрядка на cba і повертається на початок.  

4. Поточним рядком є acbabca.  
5. Оскільки acbabca не містить підрядка bac з першого правила, автомат 

переходить до другого правила.  

6. Оскільки acbabca містить підрядок bc з другого правила, автомат заміняє 
перше (і єдине) входження цього підрядка на cba і повертається на початок.  

7. Поточним рядком є acbacbaa.  
8. Оскільки acbacbaa містить підрядок bac з першого правила, автомат 

заміняє перше (і єдине) входження цього підрядка на c і повертається на початок.  

9. Поточним рядком є accbaa.  
10. Оскільки accbaa не містить підрядка bac з першого правила, автомат 

переходить до другого правила.  
11. Оскільки accbaa не містить підрядка bc з другого правила, автомат 

намагається перейти до наступного правила.  

12. Оскільки правила закінчилися, автомат повертає рядок accbaa як 
результат.  

Таким чином, з рядка abcbca автомат утворив accbaa. Кількість операцій у 

даному випадку дорівнює 3: замінили bc на cba, потім ще раз bc на cba, далі bac на c. 
Напишіть набір програм для рядкового автомата, що вирішують різноманітні 

задачі перетворення рядків (див. нижче). Для кожної підзадачі ви здаєте лише текст 
програми рядкового автомата. За кожну підзадачу ви отримуєте або повний бал за 
відповідну підзадачу, якщо програма пройшла всі її тести, або нуль, якщо хоча б 

один тест даної підзадачі не пройдено. 
Формат програми.  

У кожному рядку файла міститься відповідне правило заміни: спочатку 
підрядок, який треба знайти, потім один пробіл, потім рядок, на який потрібно 
замінити підрядок. Якщо рядок заміни порожній, пробіл необов’язковий (інакше 

кажучи, у відповідному правилі можна вказати лише рядок, який потрібно видалити, і 
після нього пробіл не ставити). Між будь-якими двома сусідніми правилами для 
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читабельності за бажанням можна вставити один порожній рядок. Після останнього 
правила можна як ставити, так і не ставити перенесення рядка. 

Обмеження.  

У кожному правилі довжина як підрядка пошуку, так і рядка заміни не повинна 
перевищувати 10 символів (але в сумі вони можуть бути довшими); при цьому рядок 

заміни може бути порожнім, а підрядок пошуку — ні. Автомат завжди може оперувати 
такими символами: цифри, малі та великі латинські літери (причому малі та великі 
літери в розумінні автомата — різні символи), а також символ «плюс» (+). Ви можете 

користуватися всіма цими символами як у підрядках пошуку, так і в рядках заміни в 
усіх підзадачах. Розмір однієї програми не може перевищувати 100. Для жодних 

вхідних даних кількість операцій не повинна перевищувати 1000. Означення розміру 
програми та кількості операцій див. вище.  

Перевірка за допомогою емулятора.  

Ви можете завантажити та скомпілювати спеціальну утиліту, що емулює 
рядковий автомат та надає допоміжну інформацію про перебіг виконання вашої 

програми. Щоб використати емулятор, розташуйте його в окремому каталозі , ство- 
ріть у цьому каталозі файл program.txt з текстом програми, а також файл input.txt, у 
який введіть вхідний рядок для вашої програми (можна додати або не додавати 

перенесення рядка в кінці файла), та запустіть програму-емулятор. Вона створить 
такі файли:  

!output.txt: вихідний рядок автомата (якщо програма чи вхідні дані некоректні 
або кількість операцій перевищує обмеження, файл не буде створено / буде 
видалено). 

!debug.txt: у кожному рядку цього файла вказано стан рядка після відповідної 
кількості операцій (якщо програма чи вхідні дані некоректні, цей файл не буде 

створено / буде видалено; якщо кількість операцій перевищує обмеження, файл 
міститиме стан рядка тільки до моменту, коли було перевищено обмеження). 

!info.txt: у першому рядку цього файла вказано, чи є коректними програма та 

вхідні дані (а якщо вони некоректні, то чому); якщо програма та вхідні дані коректні, у 
другому рядку вказано кількість операцій виконаної програми; у третьому рядку 

вказано розмір програми; у четвертому рядку вказано довжину найдовшого рядка 
пошуку та довжину найдовшого рядка заміни.  

Додатково емулятору можна передавати до чотирьох параметрів командного 

рядка: обмеження на кількість операцій, на розмір програми, на довжину рядка 
пошуку та на довжину рядка заміни. Наприклад, якщо запустити емулятор командою 

auto 2000 100 15, обмеженням на кількість операцій буде встановлено 2000 (замість 
1000); обмеження на розмір програми буде стандартним (100); обмеження на 
довжину рядка пошуку — 15; невказане в параметрах командного рядка обмеження 

на довжину рядка заміни також залишиться стандартним (10).  
Підзадача 1 (5 балів). На вході — рядок з цифр довжини від 1 до 20 включно. 

На виході — рядок із тих самих цифр у порядку від найменших до найбільших. 
Приклад: 9101 → 0119.  

Підзадача 2 (15 балів). На вході — рядок з 𝑁 символів I (велика латинська 

літера «i»), 1 ⩽ 𝑁 < 1000. На виході — десятковий запис числа 𝑁. Приклад: IIIIIIIIIIII → 

12. Відомо, що число 𝑁 не містить у своєму десятковому записі нулів.  

Підзадача 3 (10 балів). На вході — рядок з 𝑁 символів I (велика латинська 
літера «i»), 1 ⩽ 𝑁 ⩽ 1000. На виході — десятковий запис числа 𝑁. Приклад: IIIIIIIIII → 

10.  
Підзадача 4 (20 балів). На вході — десятковий запис числа 𝑁, 1 ⩽ 𝑁 ⩽ 1000. 

На виході — рядок з 𝑁 символів I (велика латинська літера «i»). Приклад: 10 → 

IIIIIIIIII.  



 72 

Підзадача 5 (20 балів). На вході — рядок з малих літер a, b та c довжини від 1 
до 20 включно. На виході — рядок з тих же літер, але великих і записаних у 
зворотному порядку. Приклад: abac → CABA.  

Підзадача 6 (15 балів). На вході — десятковий запис двох натуральних чисел, 
що не перевищують 100; числа розділено символом +. На виході — десятковий запис 

суми відповідних чисел. Приклад: 4+19 → 23.  
Підзадача 7 (15 балів). На вході — десятковий запис двох натуральних чисел, 

що не переви- щують 1000; числа розділено символом +. На виході — десятковий 

запис суми відповідних чисел. Приклад: 204+119 → 323. 
 

Розв’язання 
 

Зауважимо, що, як і в більшості інших задач, подані тут ідеї не є єдино 

правильним підходом до відповідних підзадач. Усі або майже всі підзадачі мають 
багато різних розв’язків.  

Підзадача 1. Слід узяти всі пари сусідніх цифр, що йдуть у порядку 
зменшення, та поміняти їх порядок на протилежний: 10 міняємо на 01, 20 на 02, ..., 98 
— на 89. Порядок, у якому запи- сано правила, ролі не грає.  

Підзадача 2. Заміняємо блоки по 10 літер I на деяку іншу літеру: скажімо, J. 
Після таких замін у кінці рядка залишиться така кількість літер I, що дорівнює 

останній цифрі шуканого числа. Відповідно, заміняємо дев’ять літер I на дев’ятку, 
вісім — на вісімку, ..., одну — на одиницю. Отримали правильну останню цифру, 
зліва від якої кількість літер J дорівнює кількості повних десятків у шуканому числі. 

Тоді можна з літерами J провести ту саму операцію: замінити блоки з 10 таких літер, 
скажімо, на K та «згорнути» ті літери J, що залишилися, у цифру. Ця цифра і є 

розрядом десятків шуканого числа. Залишається «згорнути» сотні: їх (тобто літер K) 
може залишитися не більше за 9.  

Підзадача 3. Дещо модифікуємо попередній алгоритм: замінятимемо блоки по 

10 літер І на J0, після чого відразу 0J та 0I — на J та I відповідно. Таким чином 
дістанемо лише один нуль у кінці рядка, причому тоді й лише тоді, коли всі літери I 

розбилися на групи по 10 без залишку. Крім того, як і раніше, дев’ять I замінимо на 
дев’ятку, вісім I на вісімку і т. д. Далі десять J замінимо на K0, проведемо аналогічні 
операції з J і K. Нарешті, десять K замінимо на десятку, дев’ять K на дев’ятку, ..., 

одну K — на одиницю.  
Підзадача 4. Замінимо цифру 0 на A, 1 — на AI, 2 — на AII, ..., 9 — на A і 

дев’ять літер I. Тепер якщо після деякої літери I стоїть у сумі n літер A, то дана літера 
позначає розряд 10n. Тому, замінюючи послідовно фрагмент IA на A і десять літер I, у 
підсумку отримаємо якраз таку кількість літер I, яка дорівнює початковому числу . 

При цьому зліва від них стоятимуть усі наявні літери A. Залишається замінити A на 
порожній рядок. Єдине: замінити IA на A і десять I нам не дозволяють обмеження на 

розмір рядка заміни. Але з цієї ситуації нескладно вийти, замінивши натомість IA на 
AB, а першим правилом у програмі — B на десять I.  

Підзадача 5. Спочатку встановимо індикатор початку рядка: замінимо всі a на 

0a, b на 0b, c на 0c, а всі a0 на a, b0 на b, а c0 — на c. Після таких операцій у нас 
залишиться єдиний нуль на першій позиції. Тепер будемо робити великими літери, 

що опинилися на початку рядка, тобто замінювати 0a на 0A, 0b на 0B, 0c на 0C. 
Водночас будемо переставляти всі 9 пар з великих та малих літер, коли велика 
стоїть перед малою. Так ми спочатку пересунемо першу літеру в кінець, потім друга 

літера стане на передостаннє місце і т. д. Насамкінець лишається замінити 0 на 
порожній рядок. Єдина проблема тут така, що при початковій зміні, наприклад, 

символу a на 0a послідовність операцій буде зациклюватися. Тому мінятимемо a на 
0x, b на 0y, c на 0z, після чого ототожнюватимемо x із a, y із b, а z — із c. 
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Підзадачі 6 і 7. Ідея базується на розкладі обох доданків у відповідну кількість 
літер I, після чого літери (яких тепер якраз сумарна кількість) збираються назад у 
число. Основна проблема полягає в тому, що після того, як ми зберемо остаточне 

число, рядковий автомат знов захоче розкладати числа в літери I. Щоб цього не 
сталося, ми маємо використати єдину відмінність між вхідними та потенційними 

вихідними даними: наявність плюса. Локальність цього плюса можна побороти таким 
чином: замінюватимемо, скажімо, не 4 на AIIII, а 4+ на pAIIII+ та аналогічно +4 на 
+AIIIIp. Тоді за допомогою символу p ми зможемо пропагувати зміни (а точніше, 

уникати зайвих змін) також і значно лівіше та правіше від плюса. Після цього плюс та 
символ p прибираються та йде зворотний процес. Проблеми з розміром рядка заміни 

вирішуємо так само, як і в четвертому пункті. Цілком імовірно, що кількість 
виконуваних операцій при цьому вийде за допустиму межу. Тоді можна оптимізувати 
програму: додатково до заміни IA на AB (див. четверту підзадачу) введемо заміни IIA 

на ABB, IIIA на ABBB і т. д. Щоб перша частина алгоритму (зведення до одиниць) не 
конфліктувала з другою (зведення до десяткового запису), можемо в першій частині 

за одиниці брати літери I, далі міняти їх на J, а в другій частині одиницями вважати 
вже літери J, а I ніяк не зачіпати. Щоб оптимізувати кількість операцій, потрібно 
ввести не лише заміну I на J, але й, наприклад, II на JJ, III на JJJ і т. д. Насамкінець 

зауважимо, що в третьому пункті ми працювали лише з числами в межах до 1000, а в 
даній підзадачі сума може вийти більшою. Отже, потрібно доповнити відповідні 

правила для коректної роботи з числами до 2000. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 74 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО 
ОЛІМПІАДИ 

 
Керівникам районних (міських) методичних об’єднань:  

 

1. Проаналізувати результати виступу учнівських команд у ІІ та ІІІ (обласному) 

етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. 

2. Провести в межах Р(М)МО обмін ефективним досвідом з організації підготовки 

школярів до виступу в учнівській олімпіаді з інформатики. 

3. Проводити заходи для педагогів (тренінги, консультації), спрямовані на 

підвищення фахової майстерності вчителів інформатики з питань якісної 

підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. 

 
Учителям інформатики загальноосвітніх навчальних закладів:  

 

1. Здійснювати цілеспрямовану роботу з обдарованими та здібними учнями на 

уроках і в позаурочний час. 

2. При  підготовці учнів до участі в учнівській олімпіаді з інформатики врахувати 

типові помилки, які допустили учні на ІІ та ІІІ етапах олімпіади. 

3. Знайти підходи зацікавлення дітей щодо поглибленого  вивчення предмету 

(проводити конкурси, турніри, як з базового курсу так програмування); 

4. Приділяти значну увагу тим розділам програми, які є складними для вивчення  

та потребують  відповідного пояснення.  

5. При підготовці учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти таким 

питанням: робота з великими числами, робота з файлами, сортування та 

пошук, метод перебору варіантів, принцип динамічного програмування, 

алгоритми на графах, обчислювальна геометрія, моделювання 

6. Залучати учнів до участі в інтернет-олімпіадах та Міжнародному конкурсі з 

інформатики «Бобер» (проводиться для усіх бажаючих учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів).  

7. Під час підготовки учнів до ІІІ етапу використовувати такі мови програмування: 

Pascal, С або C++ . Середовища розробки програм Free Pascal 2.4, CodeBlocks 

10.05 (чи новішої версії). 
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