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Задача D1. РАЗСТОЯНИЕ 
 

Дадена е редица, съставен от n  елементa, които са цели числа: a1, a2, …, an. 

Разстояние между елементите ai, aj, където 1 ≤ i ≤ n и 1 ≤ j ≤ n, наричаме абсолютната 

стойност на разликата на индексите им: |i - j|. Нека x и y са две зададени стойности, взети 

измежду елементите на редицата. Те могат да се срещат и повече от веднъж. Напишете 

програма distance,  която намира най-малкото разстояние между два елемента в 

редицата, единият от които има стойност x, a другият елемент – стойност y. 

 

Вход 

На първия ред на стандартния вход са записани стойностите на n, x и y. На втория 

ред са записани стойностите на елементите на дадената редица. Числата във входа са 

разделени с интервали. 

 

Изход 

Едно цяло число, равно на търсеното минимално разстояние. 

 

Ограничения 

1 < n < 500 000; x ≠ y; стойностите в дадената редица са цели положителни числа, 

по-малки от 10 000; стойностите на x и y са измежду стойностите на дадената редица. 

 

Пример 

Вход 
7 3 2 

2 5 3 5 4 2 3 

Изход 
1 
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Задача D2. ГРУПИ 

  

 Днес в час по математика се учи 

делимост.  За да демонстрира свойствата 

на делимост, учителят написва на дъската 

всички цели числа от 1 до N в няколко 

групи. При това, ако едно число се дели на 

друго, то те задължително са в различни 

групи. Например, ако N=10, то се 

получават 4 групи. 

    Първа група: 1. 

    Втора група: 2, 7, 9. 

    Трета група: 3, 4, 10. 

    Четвърта група: 5, 6, 8. 

    Вероятно вече се досетихте, че доколкото всяко число се дели на 1, то първата 

група винаги ще се състои само от числото 1, но в други случаи може да се извърши 

такова разделяне по различни начини.  

 Напишете програма groups, която намира минималния брой групи, на които 

може да се разбият всички числа от 1 до N, като се спазват горните условия. 

 Вход 

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

   Изход 

     На стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло число – търсения 

минимален брой групи, на които се разделят всички числа от 1 до N. 

   Ограничения 

1 ≤ N ≤ 10
9 

 

ПРИМЕР         

Вход         
 10        

Изход         
 4         
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ЗадачаD3.  ДЕЛИМОСТ 

 
Петя вече е състезател по програмиране и старателно изучава двоичната бройна 

система. В една от почивките, след като се справила с подкарването на не лек алгоритъм, 

тя се вгледала в записките си и с учудване забелязала, че ако разгледа двоичното 

представяне на числото 8 – 1000(2) – като число в десетична бройна система, ще се окаже, 

че 8 дели без остатък 1000(10). Пробвала следващото число, но се оказало че при 9 не е 

така – 9 не дели 1001(10). Решила, че случаят с 8 е някакво изключение, но се загледала в 

числото 10. И останала изненадана! Оказало се, че числото 10 дели 1010(10). Същото се 

случило и при 16, тъй като 16 дели без остатък  10000(10). Ама че работа, помислила си 

Петя. Колко ли такива числа има? Искало й се да направи сама това изследване, но 

подготовката й не била достатъчна. Помогнете й. Напишете програма delimost, която 

по зададени две цели числа A и B, в десетичния запис на които има само цифрите 1 и 0, 

проверява за кои десетични числа X от интервала [A,B], също съставени само от цифрите 

1 и 0, е изпълнено, че ако Y е десетичното число, чийто двоичен запис е X, то Y дели X 

без остатък.  

Вход 

На стандартния вход ще бъдат зададени двете цели числа A и B. 

Изход 

На отделни редове на стандартния изход програмата трябва да изведе всички 

десетични числа Y, за които двоичното им представяне X, разгледано като десетично 

число  е в интервала [A,B] и X дели Y. Числата трябва да бъдат изведени в нарастващ ред. 

Ако в зададения интервал няма нито едно такова число, програмата трябва да изведе 

числото  –1. 

 

Ограничения 

0 < A < B < 10
20

 

 
ПРИМЕР 

Вход       
1000 10000 

Изход 
8 

10 

16 

     

               
 


