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 Задача E1.  МАКСИМАЛНА РАЗЛИКА 

 Петокласникът Алекс продължава да изучава многоцифрени 

числа. Днес той е решил да анализира сумата от цифрите на числата.  

Оказва се, че числа с еднаква сума на цифрите си, могат много силно да 

се различават едно от друго. Например, числата  9 и 111111111 имат 

еднакви суми от цифрите, но се различават с 111111102. 

 Освен това, ако се разглеждат числа с еднакъв брой цифри, няма 

много да се промени ситуацията. Например, шестцифрените числа 

123456 и 909 030 имат еднаква сума на цифрите си, но се различават 

доста същестствено. 

Алекс си задал въпроса: колко най-много могат да се различават две n-цифрени 

числа с еднаква сума на цифрите си? 

Напишете програма differnce, която намира максималната разлика между две 

n-цифрени числа с еднаква сума на цифрите си. 

Вход 

    На първия ред на стандартния вход е записано едно цяло число n.  

 Изход 

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

неотрицателно число, равно на максималната разлика между две n-цифрени числа с 

еднаква сума на цифрите си. 

          Ограничения 

1 ≤ n ≤ 18
 

  ПРИМЕР          

     Вход          
2           

Изход          

72          

 

Обяснение на примера: най-голямата разлика се достига при числата 19 и 91. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА 

Национален кръг 

Стара Загора, 17 - 18 март  2018 г. 

Група E, 4-5 клас, ден 1 

Задача Е2. СПЕЦИАЛНИ ЧИСЛА 

За защита на информацията в системите за предаване на 

данни в Интернет, програмистите от една софтуерна фирма 

разработили свой собствен алгоритъм. Главното му 

преимущество било, че в качеството на ключ трябва да се 

използват специални числа, за които програмистите въвели 

характеристиката „тривиалност на естествено число“: 

Тривиалност на естественото число N ще наричаме 

отношението на сумата от всички делители на числото N (без 

самото число N) към самото число N. Например, тривиалността на числото 20 е равна на 

1.1, защото 1.1= (1+2+4+5+10)/20. Да припомним, че делители на едно естествено число 

са всички естествени числа, които са по-малки или равни на него и се съдържат в него 

цяло число пъти. 

Напишете програма trivial, която намира в даден интервал число с най-малка 

тривиалност и число с най-голяма тривиалност.  Ако има няколко такива числа, 

програмата да изведе първото число, което има най-малка тривиалност  и първото число, 

което има най-голяма тривиалност, обхождайки интервала от ляво надясно. 

Вход 

От единствения ред на стандартния вход се въвеждат две естествени числа a и b, 

границите на зададения интервал. 

Изход 

На единствения ред на стандартния изход да се изведат две естествени числа  - 

намерените числа съответно с най-малка и най-голяма тривиалност. Числата да са 

разделени точно с един интервал. 

Ограничения 

1 ≤ a < b ≤ 10
4
 

ПРИМЕРИ 

Пример 1 Пример 2 

Вход Вход 
24 28 12 453 

Изход Изход 
25 24 449 360 
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Задача Е3.  ДВУЦВЕТНА ЛЕНТА 

 Тодор изрязал от тетрадката си лента с широчина една клетка и дължина n клетки. 

Всяка клетка оцветил с някой от цветните моливи, които имал.  

   

Ч С С Ч Ч З З З Ч С З З Ч Ч 
 

Неговият по-голям брат Борис решил да намери най-дългата последователност в 

тази лента, която се състои от клетки, оцветени с не повече от два цвята. 

Вие може да му помогнете, като напишете програма strip, която намира най-

дългата последователност, оцветена най-много с два цвята. 

Вход 

На първия ред на стандартния вход е записано едно цяло число  n  – дължина на 

лентата.  

На втория ред са записани n цели числа – номера на цветовете. 

Числата са разделени с по един интервал. 

Изход 

На първия  ред на стандартния изход програмата трябва да изведе две цели числа, 

разделени с един интервал – начало на последователността (номер на клетката от левия 

край на лентата)  и брой клетки в най-дългата последователност в лентата, състояща се 

от клетки, оцветени в не повече от два различни цвята.  Ако има няколко такива 

последователности, да се изведе тази, чието начало е най-малкото число. Клетките в 

лентата се номерират отляво надясно, започвайки от 1. 

Ограничения 

1 ≤ n ≤ 100000 

1  номера на цветовете  10 000 

ПРИМЕРИ 

Пример 1  

 

Пример 2  

 

Пример 3  

   

Вход Вход Вход    

 5 

1 1 1 1 1 

  7 
1 1 1 3 2 2 2 

  9 
1 2 2 1 1 3 3 3 1 

   

Изход Изход Изход    

1 5 

 

 1 4 

 

4 6 

 

   

 Обяснение на пример 2: Има две последователности от търсения вид с дължина 

4 клетки:  1 1 1 3 и 3 2 2 2. Началото на първата е 1, а на втората – 4. Решение е 

първата последователност  1 1 1 3, защото 1 < 4. 

Обяснение на пример 3: В лентата има две последователности на клетки от 

търсения вид:  1 2 2 1 1 (състои се от 5 клетки) и 1 1 3 3 3 1 (състои се от 6 

клетки). Решение е втората, защото е по-дълга. Номерът на клетката, която е начало на 

тази последователност е 4. 


