
НАЦИОНАЛЕН ЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА 

Пловдив,  8 – 10 юни 2018 г. 

Група E, 4 – 5  клас 

Задача Е1.  ИГРА НА КЛЕТЪЧНО ПОЛЕ 

Двама ученици се забавляват със следната игра. Има 

клетъчно поле с размери M на N  клетки. В началото всички 

клетки са празни. На всеки ход играчът избира ред или колона, 

съдържащи поне една празна клетка, и оцветява всички празни 

клетки в този ред или в тази колона. Побеждава този играч, 

който е оцветил последната празна клетка.  

  Напишете програма  game, която определя, кой от 

двамата ще победи, ако и двамата винаги правят възможно 

най-добрите (печеливши) ходове. Ако победи първият играч, 

то посочете също, колко различни варианта има той за първия 

ход, гарантирано водещи към победа. 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цели числа M и N, разделени 

с един интервал – размери на клетъчното поле. 

Изход 

На първия ред на стандартния изход програмата трябва да изведе цифрата 1, ако 

побеждава първият играч (този, който започва играта), и цифрата 2, ако побеждава 

вторият играч.  Ако победи първият играч, то на втория ред програмата трябва да изведе 

едно цяло число – брой на различните варианти на неговия първи ход, водещи до 

победата. 

Ограничения 

1 ≤ M , N ≤ 10
6 

ПРИМЕРИ 

Пример 1 Пример 2 

Вход Вход 
2 2 3 2 

Изход Изход 
2 1 

3 
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Задача E2. НАЙ-ДЪЛЪГ ПОДНИЗ 

Дадено е цяло положително число k и един низ, съставен от малки латински 

букви.    

Напишете програма longest, която намира най-дългия негов подниз, такъв че 

измежду елементите на подниза да се среща поне веднъж само една от първите k букви 

на латинската азбука. 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число k.  

От втория ред се въвежда дадения низ. 

Изход 

На първия ред на стандартния изход програмата трябва да изведе дължината на 

намерения подниз.  

На втория ред на стандартния изход програмата трябва да изведе намерения 

подниз. Ако съществуват няколко такива подниза, вашата програма трябва да изведе 

този, чийто първи елемент има най-малък индекс в дадения низ.  

Ако не съществува подниз с търсеното свойство, вашата програма трябва да 

изведе само един ред на изхода, съдържащ числото 0.  

Ограничения 

0 < k < 26 

0 < Брой  символи в дадения низ ≤ 1 000 000 

ПРИМЕРИ 

Пример 1 Пример 2 

Вход Вход 
3 

abgsacdafwasb 

2 

xyz 

Изход Изход 
6 

dafwas 

 

0 

 

 

Обяснение на примера: Поднизът, отбелязан с подчертаните букви:  

abgsacdafwasb съдържа само една от първите 3 букви на азбуката (a, b, c), а 

именно буквата a. Той е най-дългият подниз със свойството да съдържа само една буква, 

измежду първите 3 букви в азбуката.   
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Задача Е3. РЕДИЦА            

Крис научил от часовете по информатика за числа, съставени само от нули и 

единици (числа, записани в двоична бройна система). 

Той написал една дълга редица от нули и единици, и се интересува  колко на брой 

са подредиците на тази редица, които съдържат точно k на брой нули. Подредиците се 

състоят от последователни елементи на дадената редица. 

Помогнете на Крис, като напишете програма row, която намира броя на всички 

такива подредици. 

Вход  

От първия ред на стандартния вход се въвежда редица от нули и единици. Между 

отделните символи няма интервали. 

От втория ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число k. 

Изход 

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

число, равно на броя на всички подредици, съдържащи k на брой нули . 

Ограничения 

           1 ≤ брой символи в редицата  ≤ 10
3
 

           1 ≤ k ≤ брой  символи в редицата  

ПРИМЕР 

Вход 

     1010 

1 

Изход 
 6 

Обяснение на примера: Всички подредици на редицата 1010, които съдържат 

една нула са:  10, 101, 01, 0, 10, 0. 

 

 


