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Задача AB1. Снеговалеж 
 

Зима e. Ели иска да участва във всичко, свързано с нея. Едно от тези неща е изчистването на 

снега от републиканските пътища и градските улици. 

В зависимост от това, колко е падналият сняг, някои от пътищата между градовете стават 

непроходими. За всеки път Ели знае колко сняг трябва да падне, за да бъде блокиран. В градовете нещата 

са по-сложни. Дори едва да ръсне снежец, всички изведнъж почват да карат като обезумели, вследствие 

на което стават много катастрофи и се получават огромни задръствания, което блокира движението в 

града. За щастие, градовете биват чистени по-старателно от снега и това се случва рядко. 

Някои от снегорините са стари и е възможно съвсем скоро да се развалят. Ако това стане, градът, 

където се е случило, ще остане неизчистен и, съответно, блокиран. Нещо повече, управниците на 

държавата са установили, че ако определен град стане непроходим, е възможно хора от някой 

неблокиран град да не могат да стигнат до близките си за Коледа в друг неблокиран град, само и 

единствено защото не могат да минат през блокирания такъв. В този случай гражданите ще бъдат много 

ядосани и това води до риск управниците да не бъдат избрани на следващите избори. 

Управниците дефинират град X като "опасен" след падането на определено количество сняг, при 

положение, че: 

 ако никой град не е блокиран, всички градове са достижими един от друг. 

 ако град X е блокиран, има поне една двойка градове, които не са достижими един от друг. 

Забележете, че по горната дефиниция ако два града са недостижими един от друг, понеже снегът 

е блокирал пътища по всички възможни трасета от единия до другия, то тогава НИКОЙ град не е 

"опасен". 

Да се обнови техниката за чистене на снега е много скъпо начинание и управниците ще се 

съгласят да го направят само, ако K или повече от градовете станат "опасни". Сега Ели се чуди какво е 

минималното количество сняг, което трябва да падне, за да се случи това. 

Считаме, че когато вали, едно и също количество сняг пада навсякъде в държавата. Когато не е 

паднал сняг, всички градове са достижими един от друг. Възможно е да има пътища от град до самия 

себе си (например, околовръстен път), както и няколко пътя между двойка градове (например, 

магистрала и "стар път"). Всички пътища са двупосочни. 

 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвеждат трите цели числа N, M, и K, разделени с 

интервали – съответно брой градове, брой пътища и минимален брой "опасни" градове, които ще доведат 

до закупуване на ново оборудване. Градовете са номерирани с числата от 1 до N. От всеки от следващите 

M реда се въвеждат три цели числа Ai Bi Si, указващи, че има двупосочен път между градовете Ai и Bi, 

който ще се блокира, ако паднат Si или повече сантиметра сняг. 

 

Изход 

На първия ред на стандартния изход изведете две цели числа X и Y, разделени с интервал – 

минималното количество сняг, което трябва да падне, за да станат "опасни" поне K града, и колко 

всъщност града са "опасни" при това количество сняг. На следващия ред изведете Y цели числа, 

сортирани в нарастващ ред – номерата на градовете, които са опасни при X сантиметра сняг. Ако никакво 

количество сняг не води до K или повече опасни града, изведете X = -1 и Y = 0. 

 

Ограничения 

 2 ≤ N ≤ 50 000 

 1 ≤ M ≤ 200 000 

 1 ≤ K ≤ N 
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 1 ≤ Ai, Bi ≤ N 

 1 ≤ Si ≤ 1 000 000 000 

В 20% от тестовете N, M ≤ 50, Si ≤ 1 000 

В други 30% от тестовете N ≤ 1 000, M ≤ 5 000, Si ≤ 1 000 000 

 

Примери 

Вход Изход 

8 13 3 

1 2 19 

1 3 13 

2 3 5 

4 2 9 

2 5 7 

3 5 17 

6 3 8 

3 8 12 

4 7 11 

5 7 5 

7 2 10 

7 6 13 

8 5 16 

8 4 

1 2 3 7 

3 3 1 

1 2 42 

2 3 42 

1 3 666 

-1 0 

 

Обяснение на примерите: В първия пример има 8 града, свързани чрез 13 пътя. Управниците на 

страната ще подновят оборудването ако се получат 3 или повече опасни града. Първият блокиран път 

се получава с 5 сантиметра сняг, но дори без него все още няма "опасни" градове. Със 7 сантиметра 

сняг още един път става неизползваем, и с това се появява и първият "опасен" град – град 3. Ако той 

стане блокиран, градовете 5 и 8 вече не могат да бъдат достигнати от останалите. Управниците на 

държавата не ги трогва наличието на само един опасен град, така че трябва да падне още сняг. 

Следващият блокиран път се случва при 8 сантиметра сняг. Това променя нещата драстично, като 

така градовете 1, 2, 3, и 7 са "опасни". Това вече е доста над максимума от 2 града, които те считат 

за приемлива бройка, затова те трябва да купят новото оборудване. 

 

Във втория пример при каквото и да е количество сняг по-малко от 42 никой град няма да бъде опасен. 

С 42 или повече пък град 2 става изолиран от останалите, което означава, че ще има двойка 

недостижими един от друг градове независимо дали някой от градовете е блокиран или не. 
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Задача AB2. Ловец 
 

X и Y играят следната игра върху таблица N x M (N реда на M стълба). Горният ляв ъгъл 

на таблицата има координати (0,0). Първоначално в някои клетки на таблицата има капани. 

Винаги X започва първи. Играчите се редуват да правят ходове с пионка (ловец) по следния 

начин: 

 1) На първия ход X поставя ловеца в някоя клетка. 

 2) На всеки следващ ход играчът, който е на ход, премества ловеца в клетка, съседна по 

страна на тази, в която се намира и в която няма капан. При това преместване, ловецът 

поставя капан в клетката, в която е бил до момента (по този начин, капани се появяват във 

всички клетки, на които ловецът е стъпвал). 

Губи играчът, който не може да направи ход. 

Задача 

Напишете функция play(), която ще се компилира с програма на журито и ще играе 

срещу нея. Тази функция ще получи таблица с първоначално разположение на капани. Тя трябва 

да избере дали да играе от името на X или Y и да се постарае да спечели играта. Ако спечели, то 

получава точките за съответния тест; ако загуби, получава 0 точки за съответния тест. 

 

Детайли по реализацията 

Функцията play()трябва да има следния формат: 

void play(int n, int m, const vector<vector<char>> &table); 

Тя се вика веднъж от програмата на журито с аргументи N и M - размерите на таблицата 

и двумерен масив table, задаващ първоначалното разположение на капаните:  table[i][j] = '#', 

когато на позиция i, j има капан и table[i][j] = '.', когато клетката е празна. 

За комуникация с програмата на журито Ви е предоставена фунцкията: 

pair<int, int> makeMove(int i, int j); 

Трябва да викате тази функция, за да играете поредния си ход (преместване на ловеца на 

позиция i, j). Ако ходът Ви е валиден (в рамките на таблицата и на съседна клетка, в която няма 

капан), функцията връща позицията, на която журито премества пионката (това задължително е 

валиден ход) или двойката числа (-1, -1), ако сте победили и програмата на журито „се предава“. 

В този случай функцията play()трябва да прекрати изпълнението си. Ако направите 

невалиден ход или програмата на журито победи, то тя прекратява изпълнението на грейдъра и 

получавате 0 точки за този тест. 

Ако искате първият ход да е на журито, извикайте в началото makeMove(-1, -1).  

Вие трябва да предадете към системата файл hunter.cpp, който съдържа функция play(). 

Той може да съдържа и друг код, необходим за работата на функция play, но не трябва да 

съдържа main(). 
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В началото си Вашият файл трябва да съдържа #include "hunter.h". 

 

Примерна комуникация с програмата на журито: 

Текущо 

състояние 

на терена 

Ход на програмата 

Върнат 

резултат 

от 

журито 

Пояснение 

... 

... 

... 

makeMove(1, 1) (1, 2) Програмата ви играе първия си ход в 

средната клетка и като отговор журито 

играе вдясно. 

... 

.#* 

... 

makeMove(0, 2) (0, 1) Ходът на програмата е нагоре, а на 

журито наляво. 

.*# 

.## 

... 

makeMove(0, 0) (1, 0) Ходът на програмата е наляво, отговорът 

на журито е надолу. 

### 

*## 

... 

makeMove(2, 0) (2, 1) Надолу и надясно. 

### 

### 

#*. 

makeMove(2, 2) (-1, -1) Програмата играе надясно и това не 

оставя възможен ход на журито и 

журито се предава като връща резултат 

(-1, -1). При това положение функцията 

play трябва да приключи изпълнение. 

Забележка: С '*' се отбелязва текущата позиция на ловеца. 

Ограничения 

1 ≤ N, M ≤ 100 
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Подзадачи: 

Подзадача 1 (10 точки): N=1 

Подзадача 2 (20 точки): Първоначално таблицата е празна (без нито един капан) 

Подзадача 3 (30 точки): N<=10 

Подзадача 4 (40точки): без допълнителни ограничения 

 

Точките за дадена подзадача се получават, ако спечелите всички игри от тестовете, 

предвидени за тази подзадача. 

Локално тестване 

За локално тестване е предоставен файл Lgrader.cpp. Сложете го в същата папка, в която 

е Вашият файл hunter.cpp и го компилирайте. Ще получите програма, която Ви позволява да 

въведете начална таблица и после да въвеждате ходовете от името на програмата на журито, 

докато програмата Ви се тества. 

Входът на локалния грейдър е: от първия ред се въвеждат N и M – размерите на 

таблицата. Следват N реда, всеки от които съдържа по M символа, задаващи първоначалното 

разположение на капаните - '#' означава, че в съответната клетка има капан, а '.' - че няма. 

Предаване на тестове към системата 

 Можете да предавате тестове към системата. Форматът на входните данни е същия както 

за локалния грейдър. Ако на изход получите число, по-голямо от 0, то Вашата програма е 

спечелила; ако получите 0, то е спечелила програмата на журито. 
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Задача AB3. Сума на две числа 

 „От стандартния вход се въвеждат две неотрицателни числа. Запишете на стандартния изход 

един ред, чието съдържание е тяхната сума.“ 

Познато ли ви е? Тривиално до втръсване, казвате. Нека, все пак, да доуточним задачата. 

Става дума за неотрицателни рационални числа, представени в бройна система с основа b. Всяко 

такова число ще свързваме със запис от вида  

𝑖𝑛−1𝑖𝑛−2𝑖𝑛−3⋯𝑖0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅⏟          .
𝐼: цяла част

𝑓−1𝑓−2𝑓−3⋯𝑓−𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⏟          
𝐹:крайна дробна част

(𝑝−𝑘−1𝑝−𝑘−2𝑝−𝑘−3⋯𝑝−𝑘−𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)⏟                  
𝑃:период

⏞                              
дробна част

 

В тази формула всички n+k+m букви представят цифри в b-ична бройна система. Броят на 

цифрите в цялата част е цяло положително число (n>0), т. е., цялата част I не може да липсва. 

Напротив, частите F и P могат да липсват както поотделно, така и едновременно. Ако дробната част 

липсва, няма и нужда от разделител между цяла и дробна част, в противен случай за разделител 

използваме точка (наричаме я „b-ична точка“). Единствените два други символа, които може има, са 

отварящата и затварящата скоба на периода P, в случай, че той присъства в записа. Това, впрочем, са 

познати правила за записване на рационално число в b-ична бройна система. Варианти има при 

записването на периода: вместо в скоби, той, например, да се записва под горна черта. В нашия случай, 

обаче, горната черта означава, че символите се разглеждат като последователен запис, а не като 

произведение. 

Както е известно, този запис страда от несъвършенството да не е уникален. Примери в десетична 

бройна система: 4=4.0, 0.(3)=0.(33), 5=004.(9) и т. н. 

Ще наречем „нормален“ един запис на неотрицателно рационално число в описания формат, ако 

той съдържа минимален брой символи. В горните примери левите части на равенството са нормални 

записи, а десните – не, макар и да са коректни. 

И така, имате две неотрицателни рационални числа с коректен (но не задължително нормален!) 

b-ичен запис. Напишете програма ratsum, която намира тяхната сума в нормален b-ичен запис. 

Вход. От стандартния вход се въвеждат: 

- ред 1: цяло положително число в нормален десетичен запис, задаващо основата на бройната 

система b; 

- редове 2 и 3: по едно неотрицателно рационално число, коректно представени в описания 

стандартен (но не непременно нормален) формат в b-ична бройна система. 

Изход. На стандартния изход програмата трябва да извежда един ред, който съдържа само  нормалния b-

ичен запис на сумата на числата, въведени на втори и трети ред от входа. 

Ограничения 

 2 ≤ b ≤ 36 

 Броят на символите във втори и трети ред на входа не надвишава 1000. 

Забележка: 

Както обикновено, цифрите със стойности от 0 до 9 се записват с познатите цифрови символи. За 

цифрови символи със стойности, по-големи от 9, използваме последователно главните латински букви: A 

със стойност 10, B със стойност 11, C със стойност 12 и т. н. 

Пример 

Вход Изход Обяснение 
5 1300 1242.1(2)5 = 197.3 

1242.1(2)  002.322(22)5 = 2.7 

002.322(22)  197.3 + 2.7 = 200 = 13005 
 


