
НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА 

Шумен, 23 – 25 ноември 2018 г. 

Група С,  7 - 8 клас 

Задача C1. ОТЧЕТ 

Предприемачът Петко съхранява на компютъра си сведения за доходите на своята 

фирма за всеки ден от нейната работа от момента на основаването и. Тъй като в последно 

време нещата при него не вървят добре, за повдигане на настроението, Петко решил да 

направи следния отчет: за всеки ден намира най-близкия предшестващ ден, в който 

доходът е бил още по-малък, отколкото в сегашния ден.  

Напишете програма report, която ще помогне на Петко да сформира този 

доклад. 

Вход 

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

дните. 

На следващия  ред са записани N цели числа p1, p2, ..., pN – доход на фирмата в 1-я, 

2-рия, ..., N-тия ден.  Числата са разделени с по един интервал. 

Изход 

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе N цели числа, 

където i-тото число е най-големият номер на ден, по-малък от i, в който доходът е бил 

по-малък, отколкото в деня i. Числата са разделени с по един интервал. След последното 

изведено число също има интервал. 

Ако такъв ден не съществува, да се изведе 0.  

Ограничения 

1 ≤ N ≤ 10
5 

1 ≤ pi ≤ 10
6
 

В 40% от тестовете 1 ≤ N ≤ 10
3
.  

ПРИМЕР 

Вход 
   5 

2 5 3 4 5 

Изход 
0 1 1 3 4 

        

Обяснение на примера 
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Задача C2. ЧАСОВНИК 

Като е добре известно, часовникът с циферблат има стрелка за часове, минути и 

секунди. За половин денонощие, в което има 12 часа, стрелката за часовете извършва 

един пълен оборот. Периодът от всеки час е разделен на 60 минути, а всяка минута е 

разделена на 60 секунди. При движението си стрелките в някои моменти застават точно 

една над друга. 

Науката за извънземните цивилизации установила, че всички те използват 

часовници като нашите, обаче разделят равномерно половината от денонощието на a 

часа (а може да не е 12), 1 час разделят равномерно на b минути (b може да не е 60) и 

една минута разделят равномерно на c секунди (c може да не е 60). При интервала от 

време, равен на половин денонощие, който ние разглеждаме, в началото и в края на този 

интервал и трите стрелки (за часовете, за минутите и за секундите) са точно една върху 

друга и сочат точно вертикално нагоре. 

Напишете програма clock, която пресмята колко пъти през този интервал от 

време за половин денонощие трите стрелки на часовника ще бъдат точно една върху 

друга. Не броим случаите в самото начало и в самия край на интервала от време. 

Приемаме, че стрелките се въртят плавно и равномерно без скокове. 

Вход 

Три цели положителни числа a, b и c, разделени с интервали. 

Изход 

Едно цяло положително число, равно на търсения брой пъти, когато и трите 

стрелки застават една върху друга. 

Ограничения 

Стойностите на a, b и c са цели числа, по-големи от 1 и по-малки от 400. 

ПРИМЕР 

Вход 
3 11 60 

Изход 
1 

Пояснение 

Има само един момент, когато трите стрелки 

съвпадат (освен в началото и в края на полу-

денонощието). Това е когато и трите сочат вертикално 

точно надолу.  В този момент изтеклото време изразено 

в "часове" като десетична дроб е 1.5; същото време 

изразено в "минути" като десетична дроб  е 16.5, което е 

1 пълен оборот на "минутната стрелка" (11 деления)  

плюс още придвижване на 5.5 деления. На рисунката 

означенията за "часовете" (0, 1, 2) са показани във 

вътрешната страна на окръжността, а за "минутите" (0, 1, 

..., 10) – във външната. 
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Задача C3. УСТОЙЧИВОСТ 

Както може би знаете от предни задачи, когато скучае, Ели взима някакво 

неотрицателно цяло число, разбива го на цифри, умножава цифрите и получава ново 

такова число. Например, избирайки 42, тя получава 8, избирайки 666 тя получава 216, и 

избирайки 1337 тя получава 63. 

Момичето забеляза, че може да направи същото върху резултата от числото, което 

е избрала, Например, започвайки с 1337, тя получава 63, на което също може да умножи 

цифрите, получавайки 6 * 3 = 18. Тя може да продължи дори още, получавайки 1 * 8 = 8. 

Когато стигне до едноцифрено число, момичето спира, тъй като няма какво повече да 

направи. 

Ели нарича „устойчивост“ на числото броя на итерациите за прилагане на горната 

процедура, необходими за да се достигне до едноцифрено число. Например, 

устойчивостта на 3 е нула (то вече е едноцифрено), устойчивостта на 42 е 1 (след една 

итерация то става 8), а устойчивостта на 666 и 1337 е 3 (666  216  12  2 и 1337  

63  18  8). 

Изведнъж Ели се зачуди кое е най-малкото число с дадена устойчивост? 

Например, макар и 666 и 1337 да имат устойчивост 3, най-малкото число с тази 

устойчивост всъщност е едва 39 (39  27  14  4). Сега момичето ви моли да 

намерите най-малкото число, имащо дадена устойчивост P. 

Вход 

На единствен ред на стандартния вход ще бъде зададено едно цяло число P – 

устойчивостта, която интересува Ели. 

Изход 

На единствен ред на стандартния изход изведете едно неотрицателно цяло число – 

минималното, което има устойчивост P. 

Ограничения 

0  P  11 

Гарантирано е, че отговорът ще е по-малък от 10
18

. 

ПРИМЕРИ 

ПРИМЕР 1   ПРИМЕР 2   ПРИМЕР 3 

Вход    Вход    Вход 
0    3    7 

Изход    Изход    Изход 
0    39    68889 

Всички естествени числа, по-малки от 68889, имат устойчивост 6 или по-малка. 
 

 

 

 

 

 


