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Задача 1. Капан 

Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две 

последователни точки от редицата определят единична хоризонтална или вертикална отсечка с дължина 

единица.  Така се получава път от отсечки.  Разглеждаме такива пътища, съставени от n отсечки, които не се 

самопресичат (т.е. отсечките от пътя не пресичат себе си) и не се допират с изключение на две съседни 

отсечки.  Освен това, искаме първата отсечка в пътя да съединява точките с координати (0,0) и (1,0), и 

първата вертикална отсечка да отива нагоре.  

Напишете програма trap, която пресмята броя на всички такива несамопресичащи се пътища в квадратната 

решетка, които са обхванати след n стъпки, т.е. не е възможно да бъдат продължени, защото добавянето 

на следваща (n+1) –ва отсечка ще доведе до самопресичане. 

Вход  

Едно цяло число, задаващо стойността на n 

Изход 

Едно цяло число, равно на търсения брой 

Ограничения:   0 < n < 27 

Пример 

Вход 

8 

Изход 

2 

Пояснение:  Двата търсени пътя са  редиците (0,0) (1,0) (2,0) (2,1) (2,2) (1,2) (0,2) (0,1) (1,1) и (0,0) (1,0) (1,1) 

(2,1) (3,1) (3,0) (3,-1) (2,-1) (2,0), и са изобразени на фигурите:  
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Задача 2. Мажорант 

Мажорант на едно мултимножество наричаме елемент, който се среща по-често от всички останали взети 

заедно. Не всяко мултимножество има мажорант.  

Даден е масив, съдържащ n положителни цели числа a[1], a[2], ..., a[n]. Подмасив на масив a наричаме 

редицата a[l], a[l+1] … a[r], където 1 ≤ l ≤ r ≤ n. 

Разглеждаме m заявки от 2 типа: 

1) Update p q.  Това е заявка, при която а[p] става равно на q. 

2) Query p q, където p ≤ q. Нека означим b[1]=a[p], b[2]=a[p+1], …,  b[q-p+1] = a[q]. За тази заявка трябва да се 

пресметне по модул 998244353 сумата, съставена от събираеми от вида: i*(броя на подмасивите на b, за 

които i е мажорант), за всички различни стойности на i, такива че i е мажорант на подмасив на b. 

Вход 

Първият ред на стандартния вход съдържа числото n. Вторият ред на стандартния вход съдържа n цели 

числа – числата в дадения масив. Третият ред на стандартния вход съдържа числото m. От всеки от 

следващите m реда се прочитат по 3 числа: l, r и t, които задават една заявка в криптиран вид. 

За да декриптирате  заявката:  Нека last_output е последното отпечатано число от вашата програма (или 0, 

ако няма такова). 

Пресмятате type=((t+last_output) mod 2) +1. 

Ако type=1 заявката е тип „Update“ с p=((l+last_output) mod n)+1, q=((r+last_output) mod 100 000 000)+1 

Ако type=2, заявката е тип „Query“ с p=((l+last_output) mod n)+1, q=((r+last_output) mod n)+1 

Изход 

За всяка заявка от тип 2, отпечатайте на стандартния изход един ред с едно цяло число – отговора на 

съответната заявка. 

Ограничения 

1 ≤ n ≤200 000 

За всяко число x от масива a, 1 ≤ x ≤  100 000 000 

1 ≤ m ≤ 100 

1 ≤ l, r, t ≤ 100 000 000 
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Оценяване 

Номер на подзадача Точки Допълнителни ограничения 

1 10 n ≤ 100, m ≤ 50 

2 15 n ≤ 1 000, m ≤ 50 

3 10 n ≤ 10 000, m ≤ 50 

4 10 n ≤ 50 000, m ≤ 5 

5 20 n ≤ 65 000, m ≤ 50 

6 35 Няма допълнителни ограничения 

Точките за дадена подзадача се получават само ако се решат правилно всички тестове за нея. 

Примерен вход 

4 

1 2 2 1 

3 

4 3 1 

2 99999990 2 

4 2 1 

Примерен изход 

12 

6 

Обяснение на тестовия пример 

След декриптиране, първата заявка става: „query, p=1, q=4“. Имаме 2 подмасива с мажорант 1 и 5 с 

мажорант 2, така че отговора за заявката е 2*1+5*2=12. 

Втората заявка става: „update, p=3, q=3“. Масивът става 1, 2, 3, 1. 

Третата заявка става: „query, p=1, q=3“. Имаме 1 подмасив с мажорант 1, 1 с мажорант 2 и 1 с мажорант 3.  
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Задача 3. Триъгълник 

Дадени са N различни точки в равнината с дробни координати. Напишете програма triangle, която 

обработва Q заявки. Всяка заявка се задава с 2 дробни числа x и y. Програмата трябва за всяка заявка да 

пресметне броя на епсилон-равнобедрените триъгълници, които имат връх с координати - точката (x, y), а 

другите два върха са две различни точки измежду дадените N точки. 

За епсилон-равнобедрен триъгълник считаме триъгълник, за който абсолютната стойност на разликата 

между дължините на две от страните му е по-малка от 0.0001 и за който триъгълник не изискваме за някои 

двойки от върховете му да са задължително несъвпадащи точки, и не изискваме трите му върха 

задължително да не лежат на една права. 

Вход 

Първият ред от входа съдържа целите числа N и Q. Следващите N реда от входа съдържат по 2 дробни 

числа, равни съответно на координатите на поредната зададена точка. Следват още Q реда, всеки 

съдържащ по 2 дробни числа - координатите на точка от поредната заявка. 

Изход 

Програмата трябва да изведе Q реда, всеки съдържащ по едно цяло число - отговорите на заявките в реда 

на въвеждането им. 

Ограничения: 

0 < N ≤ 1000;  0 < Q ≤1000. 

Координатите на всички точки са дробни числа в интервала [0, 1 000 000], записани с десетична точка и са с 

най-много 9 цифри в дробната част. 

Тестовете са такива, че не задават триъгълник, такъв, че той да може да се брои за епсилон-равнобедрен 

по повече от един начин, т.е. ако означим дължините на страните на триъгълника с a, b и c, където a ≥ b ≥ c, 

то не е възможно едновременно a-b < 0.0001 и b-c < 0.0001. 

Тестовете са такива, че следните дефиниции за епсилон-равнобедрен триъгълник дават еднакъв резултат: 

 - абсолютната стойност на разликата между дължините на две от страните му е под 0.0001 

 - абсолютната стойност на разликата между дължините на две от страните му е под 0.0003 

 - абсолютната стойност на разликата между дължините на две от страните му е под 0.00003 

В 20% от тестовете N = Q = 200 

В 80% от тестовете N = Q = 1000 
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Пример 

Вход 

  4 3 

  0.0 5.0 

  3.0 4.0 

  4.0 3.0 

  5.0 0.0 

  5.0 5.0 

  0.0 0.0 

  0.0 9.0 

 

Изход 

     2 
  6 

  0 

 

Пояснение: 

За точката (5, 5) епсилон-равнобедрените триъгълници са: 

  - (5, 5), (0, 5), (5, 0) 

  - (5, 5), (3, 4), (4, 3) 

За точката (0, 0) епсилон-равнобедрените триъгълници са: 

  - (0, 0), (0, 5), (3, 4) 

  - (0, 0), (0, 5), (4, 3) 

  - (0, 0), (0, 5), (5, 0) 

  - (0, 0), (3, 4), (4, 3) 

  - (0, 0), (3, 4), (5, 0) 

  - (0, 0), (4, 3), (5, 0) 

 За точката (0, 9) няма епсилон-равнобедрени триъгълници 


