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Задача А1. ПЛОВДИВ 

Дени поддържа приятелски отношения с младежи и девойки от много страни в 

Европа. Голяма част от тях имат намерение да посетят Пловдив през 2019 година, 

когато градът ще бъде европейска столица на културата. Като правило те ще влизат в 

България през граничен пункт Калотина. И сега приятелите засипват Дени с въпроси 

как могат да стигнат от Калотина до Пловдив. За да удовлетвори тяхното любопитство, 

Дени е решила да поддържа във фейсбук профила си информация за различните 

възможни маршрути от Калотина до Пловдив. При това тя иска да дава информация за 

такива маршрути, които нямат общи пътни отсечки. Нейната задача се усложнява от 

факта, че, по повод на значимото културно събитие, властите непрекъснато строят нови 

пътища, увеличавайки броя различни маршрути. При поддържането на информацията 

за пътищата, Дени е силно затруднена от факта, че постоянно трябва да съобразява, 

колко маршрута трябва да намерят място в нейния профил. 

Напишете програма Plovdiv, която по дадена пътна мрежа от N населени места 

(номерирани с числата от 1 до N) и M двупосочни пътни отсечки между тях (в началото 

няма повече от една директна пътна отсечка между две населени места), намира 

максималния брой маршрути между населено място с номер 1 (Калотина) и номер N 

(Пловдив), които нямат обща пътна отсечка помежду си. След това програмата трябва 

да обработва Q на брой заявки, всяка от които добавя нова двупосочна пътна отсечка 

между две различни населени места. Възможно е да се добавя пътна отсечка между 

две населени места, които вече са свързани с директен път, като така ще има повече от 

един директен път между тях. За всяка заявка програмата трябва отново да намира 

максималния брой маршрути между населените места с номер 1 и номер N в 

променената пътна мрежа. Гарантирано е, че в първоначалната пътна мрежа има поне 

един маршрут между населените места с номера 1 и N. 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвеждат целите положителни числа N и 

M, разделени с интервал – брой на населените места и брой на директните пътища в 

първоначалната пътна мрежа. От следващите М реда се въвеждат по две цели, 

различни  положителни числа xi и yi – двупосочна пътна връзка между населените 

места с номера xi и yi (1 ≤ i ≤ M). Следва ред, от който се въвежда Q – брой на 

заявките. От последните Q реда се въвеждат по две цели, различни положителни числа 

xi и yi – нова двупосочна пътна връзка между населените места с номера xi и yi (1 ≤ i ≤ 

Q). 

Изход 

На първия ред на стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло 

число – максималния брой маршрути без обща пътна отсечка за началната пътна 

мрежа. За всяка от заявките също трябва да се изведе на отделен ред едно цяло число – 

максималния брой маршрути без обща пътна отсечка за променената пътна мрежа. 

Всички отговори, които се търсят, ще са по-малки от 4000. 

Ограничения 

 3 ≤ N ≤ 100 

 3 ≤ M ≤ 4950 

 0 ≤ Q ≤ 5.10
4
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Подзадачи 

Подзадача Точки N M Q 

1 10 ≤ 5 ≤ 10 0 

2 50 ≤ 100 ≤ 4950 0 

3 20 ≤ 100 ≤ 4950 ≤ 5.10
3
 

4 20 ≤ 100 ≤ 4950 ≤ 5.10
4
 

Точките за дадена подзадача се получават, когато всички тестове за нея 

преминат успешно. 

Примери 

Вход Изход Обяснение на примера 

5 7 

1 2 

3 5 

5 4 

1 5 

3 2 

1 3 

2 5 

0 

3 

 

Максималният брой маршрути между 

град 1 и 5, които нямат обща междинна 

отсечка помежду си, са: 

1 – 5 

1 – 3 – 5 

1 – 2 – 5 

5 4 

1 2 

3 5 

5 4 

1 5 

3 

3 2 

1 3 

2 5 

1 

2 

2 

3 

 

Тук в началната пътна мрежа има само 

един маршрут между градове 1 и 5. При 

добавяне на новите директни пътни 

връзки, след последната заявка се стига 

до пътната мрежа от първия пример. 
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Задача A2. ПЕРМУТАЦИИ 

Дадени са две пермутации на числата 1, 2, 3, …., N: P = {p1, p2, p3,….., pN} и  Q = 

{q1, q2, q3, ….., qN}. Стартирайки от пермутацията P, многократно може да бъде 

изпълнявана следната операция: група от K  (K ≤ N/2) последователни елемента 

разменят местата си със съседната група от K последователни елемента, като вътре в 

групите елементите запазват подредбата си. След всяко изпълнение на операцията се 

получава нова пермутация.  

Пример: Нека след поредното изпълнение на операцията се е получила 

пермутация B = {b1, b2,…, bi, bi+1,…, bi+K-1, bi+K, bi+K+1, …, bi+2K-1 ….., bN}. Следващата 

операция може да размени местата на двете съседни групи от по K последователни 

елемента bi, bi+1,…, bi+K-1 и bi+K, bi+K+1, …, bi+2K-1 , в резултат на което ще се получи нова 

пермутация 

 {b1, b2,…, bi+K, bi+K+1, …, bi+2K-1, bi, bi+1,…, bi+K-1, ….., bN} 

Разбира се, тази операция може да бъде изпълнена само, ако индексът i е такъв, 

че i+2K-1 ≤ N. 

Напишете програма perm, която отговаря на въпроса: може ли, чрез 

многократно, последователно прилагане на гореописаната операция, стартирайки от 

пермутация P, да се получи пермутация Q. 

Вход 
От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цели положителни числа, 

разделени с интервал: N и K. 

От втория ред се въвеждат, разделени с по един интервал, числата на 

пермутацията P. 

От третия ред се въвеждат, разделени с по един интервал, числата на 

пермутацията Q. 

Изход 

На един ред на стандартния изход, програмата трябва да изведе 1 или 0: 1 – ако, 

чрез няколкократно прилагане на операцията по разместване, може да се достигне от 

пермутация P до пермутация Q, и 0 – ако не може. 

Ограничения 

4 ≤ N ≤ 100 000 

2 ≤ K ≤ N/2 

В 50% от тестовете N ≤ 1 000 

Пример 1        Пример 2 

 

 

 

 

Обяснение на пример 1: Първата операция разменя групи (6, 1) и (2, 3), при което се 

получава пермутация {5, 2, 3, 6, 1, 4}; втората операция разменя групи (5, 2) и (3, 6) и 

това води до получаване на крайната пермутация. 

Оценяване: 

Тестовете ще бъдат групирани и точки ще се получават, ако цялата група тестове мине 

успешно. 

Вход Изход 

4 2 

3 4 2 1 

4 3 2 1 

0 
Вход Изход 

6 2 

5 6 1 2 3 4 

3 6 5 2 1 4 

1 



НАЦИОНАЛЕН ЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА 

Пловдив, 8 – 10 юни 2018 г. 

Група A, 11-12 клас 
 

4 
 

Задача A3. ХОРИЗОНТАЛНО-ВЕРТИКАЛНА ИГРА 

Хвърчилко и Вятърко играят следната игра. 

Игралното поле има формата на квадратна решетка от точки с размери N ×N, 

където N е цяло число, не по-малко от 2. Върху една от точките, определена по номер 

на ред R и номер на колонка C (номерата са от 1 до N), е поставена пионка. 

Първи играе Хвърчилко, след което двамата се редуват. На всеки свой ход 

Хвърчилко трябва да премести пионката хоризонтално от текущото място до някоя 

друга точка наляво или надясно (без, разбира се, да напуска очертанията на игралното 

поле). По пътя си пионката, евентуално, преминава през други точки. Аналогично, 

Вятърко пък на всеки свой ход трябва да мести пионката вертикално нагоре или 

надолу. Всички точки, върху които е заставала или през които е преминавала 

пионката, вече са посетени и пионката не може повече да застава върху тях или 

да преминава през тях. 

Губи този, който не може да направи ход. 

Задача 

Напишете функция play(int&, int&), която ще се компилира с програма на 

журито и ще играе срещу нея. Ще имате един инструмент за комуникация – функция 

xbgame за получаване на параметрите на играта: брой редове/стълбове и текущи 

координати на пионката. Чрез play ще правите своите ходове срещу програмата на 

журито. Специален изход на play позволява да изберете като кого ще играете: като 

Хвърчилко или като Вятърко. Ако играта завърши с Ваша победа, Вашата функция play 

ще получи предвидения за теста брой точки. 

Детайли по реализацията 

Функция xbgame има следния прототип: 

void xbgame (int &N, int &R, int &C); 

При всяко обръщение към нея Вашата функция play ще получава стойностите на 

трите параметъра, които определят играта, а именно (в този ред): размер на квадрата в 

брой редове/колонки с точки (тази стойност има смисъл само при първо повикване, 

след това остава една и съща), текущи номер на ред и номер на колонка на пионката.  

Вашата функция play трябва да има следния прототип: 
void play(int &R, int &C); 

С тази функция Вие играете следващия си ход, съобщавайки на противника 

съответно реда и колонката на позицията, на която искате да преместите пионката. Ако 

искате да играете втори (т. е., като Вятърко), на първия ход върнете нули във входно-

изходните параметри R и C. 

Към системата изпратете Ваш файл xbgame.cpp. В него, освен функцията play, 

може да има всякакви инструменти, необходими за решаването на задачата. Той само 

не трябва да съдържа main и трябва да включва библиотеката xbgame.h чрез указание 

към предпроцесора  
#include "xbgame.h"  

в началото си. 

Ограничения 

2 ≤ N ≤ 100, 1 ≤ R,C ≤ N 

В първия тестов набор, за 10% от точките, N ≤ 10. 

Във втория тестов набор, за 20% от точките, началното положение на пионката е 

в някой от ъглите на решетката. 
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В третия тестов набор, за 30% от точките, началното положение на пионката е в 

средата на мрежата (точно в центъра за нечетно N и една от четирите централни за 

четно N). 

В четвъртия тестов набор, за 40% от точките, няма допълнителни ограничения. 

Оценяване 

Всеки от четирите набора с тестове съдържа по десет игри при съответните 

ограничения. Всеки от четирийсетте теста се оценява отделно: Вашата функция play ще 

получи предвидения брой точки, ако играта, описана в него, завърши с Ваша победа. 

Визуализатор 

За по-лесно вникване в логиката на играта, журито Ви предоставя файла 

XBgame.html, в който можете да играете в два варианта:  

- Да изпълнявате ходовете и на двамата играчи. 

- Да играете срещу програмата. В този случай, разбира се, нейните отговори са 

на случаен принцип. 

 

Локално тестване 

За локално тестване журито Ви предоставя програмния файл Lgrader.cpp. 

Запишете го в папката, в която създавате Вашето решение xbgame.cpp, и можете да 

тествате технически работата на Вашата функция play, като компилирате и стартирате 

този Lgrader.cpp. От стандартния вход се въвежда един ред, съдържащ само трите 

цели положителни числа N, R и C, в тази последователност, разделени с интервал. 

Значението им е описано по-горе. Както може да се очаква, ходовете, които прави 

Lgrader от страна на журито, не се подчиняват на никаква стратегия. Можете да 

променяте Lgrader.cpp както Ви е удобно. Журито е предвидило елементарен режим на 

трасиране: за целта можете да премахнете знака за коментар в предпроцесорната 

инструкция #define trace в началото на файла. 

 

Пример 

Журито Ви предоставя примерен файл Jxbgame.cpp, който реализира функция 

play, играеща на случаен принцип. Ако го преименувате като xbgame.cpp или в 

Lgrader.cpp замените #include "xbgame.cpp" с #include "Jxbgame.cpp", 

след компилиране на Lgrader.cpp ще получите работеща програма. Както очаквате, 

обаче, тя няма да играе много умно – това е задача на Вашия xbgame.cpp. 

 


