ПРОЛЕТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА
Велико Търново, 19 - 21 април 2019 г.
Група E, 4 – 5 клас
Задача Е1. ПЪРВОКЛАСНИ ЧИСЛА
Ако вземем едно естествено число и намерим
сумата от квадратите на неговите цифри, след това
сумата от квадратите на цифрите на резултата, и т.н.,
то след няколко стъпки за някои числа получаваме
числото 1. Такива числа ще наричаме първокласни.
Например, първокласно е числото 19, защото 12 + 92
=82, 82 + 22 =68, 62 + 82 =100, 12 + 02 + 02 =1. А числата 2
и 5 не се явяват първокласни.
Напишете програма first, която проверява
дали дадено число N е първокласно.
Вход
На първия ред на стандартния вход е записано едно цяло число N.
Изход
На първия ред на стандартния изход програмата трябва да изведе "YES", ако
числото N се явява първокласно, в противен случай - съобщение "NO".
Описание на подзадачите и система за оценяване
Подзадача 1 (17 точки)
1 ≤ N ≤ 10
В тази подзадача има 10 теста. Точки за подзадачата се начисляват, ако всички
тестове за тази подзадача, са минали успешно.
Подзадача 2 (29 точки)
10 < N ≤ 1000
В тази подзадача има 5 теста. Точки за подзадачата се начисляват, ако всички
тестове за тази подзадача, са минали успешно.
Подзадача 3 (31 точки)
1000 < N ≤ 109
В тази подзадача има 5 теста. Точки за подзадачата се начисляват, ако всички
тестове за тази подзадача, са минали успешно.
Подзадача 4 (23 точки)
109 < N ≤ 10100
В тази подзадача има 5 теста. Точки за подзадачата се начисляват, ако всички
тестове за тази подзадача, са минали успешно.
ПРИМЕРИ
Пример 1

Пример 2

Вход
19

Вход
5

Изход
YES

Изход
NO
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Задача Е2. СТАРИЯТ УЧИТЕЛ
В дълга класна стая, N чина са подредени в една колона. На всеки
чин седят по двама ученици. Учениците са раздразнителни, защото
предстои да имат час по изобразително изкуство, а техният учител
планира да ги изпитва.
Тъй като учителят е художник, той обича да използва различен
цвят за всяка оценка. За съжаление този ден той е взел само един молив
и с него може да напише оценка само на част от учениците. За да бъдат
оценени повече ученици, учителят решил да избере по един ученик от
няколко съседни чина, които заслужават еднакви оценки и на тях да напише оценките с
този молив.
Учителят иска да знае максималния брой ученици, които може да оцени по този
начин, както и каква оценка ще получат тези ученици. Вашата задача е да помогнете на
стария учител като напишете програма teacher, която определя максималния брой
ученици, които той може да оцени по описания начин, както и каква оценка ще получат
тези ученици.
Вход
От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число N – брой чинове.
Всеки от следващите N реда съдържа по две цели числа - Ai и Bi, оценките, които
заслужават учениците, които седят на i – тия чин. Числата са разделени с един интервал.
Изход
На единствения ред на стандартния изход програмата трябва да изведе две цели
числа, разделени с един интервал - максималния брой ученици, които учителят може да
оцени, и оценката, която ще получат учениците.
Ако има няколко възможности, изведете тази, при която учениците ще получат
най-ниската оценка.
Ограничения
1 ≤ N ≤ 105
1 ≤ Ai, Bi ≤ 5
ПРИМЕРИ
Пример 1

Пример 2

Вход
1
1 5

Вход
3
3 5
4 5
3 4

Изход
1 1

Изход
2 4

Обяснение на пример 2: Оценка 5 могат да получат вторият ученик от първия
чин и вторият ученик от втория чин. Оценка 4 могат да получат първият ученик от
втория чин и вторият ученик от третия чин. Оценка 3 може да получи или само първият
ученик от първия чин, или първият ученик от третия чин.
Ние търсим колко най-много ученици от съседни чинове заслужават еднакви
оценки и ако има няколко възможности, както е в този случай, да се избере най-ниската
оценка, избираме оценка 4.
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Задача E3. ДВУГЪРБА КАМИЛА
Нека а[0], a[1],….., a[N−1] е масив с N елемента, номерирани с числата от 0 до
N − 1. Такъв масив ще наричаме „двугърба камила“, ако съществуват индекси 0 < p < q <
m < N-1, такива че са изпълнени следните подреждания на елементите:
а[0] < a[1] < … < a[p],
а[p] > a[p+1] >…> a[q],
а[q] < a[q+1] <…< a[m],
а[m] > a[m+1] >…> a[N − 1].
С други думи, ако изобразим елементите на масива с техните стойности, получаваме
следната картинка:

a[0] a[1] a[2]……… a[p]…………………. a[q]………………… a[m]…………………… a[N − 1]

Ще казваме, че p е индекс на елемента – връх на първата гърбица, q е индекс на
елемента – най-ниска точка между двете гърбици и m е индекс на елемента – връх на
втората гърбица.
Напишете програма bactian, която определя дали даден масив е „двугърба
камила“ или не. Ако масивът е „двугърба камила“, програмата да намира и извежда
стойностите на p, q и m.
Вход
От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число N – брой на
елементите в масива. От втория ред се въвеждат N цели положителни числа, разделени с
по един интервал – елементите на масива.
Изход
Ако масивът е „двугърба камила“, на един ред на стандартния изход изведете
трите цели числа p, q и m, разделени с по един интервал. Ако масивът не е „двугърба
камила“, то изведете само числото 0.
Внимание: Извеждат се индексите, а не стойностите на елементите.
Индексирането започва от 0.
Ограничения
5 ≤ N ≤ 100 000
1 ≤ a[i] ≤ 1 000 000 000
Оценяване
Тестовете ще бъдат групирани по двойки – първи с втори, трети с четвърти и т.н.
Точките за дадена двойка тестове ще получите само в случай, че и двата теста от групата
преминат успешно.
Пример 1
Вход
8
1 3 10 9 6 15 3 2
Изход
2 4 5

Пример 2
Вход
7
2 4 4 9 8 10 12
Изход
0

