
НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА 

Шумен, 22 – 24 ноември 2019 г. 

Група С,  7 - 8 клас 

Задача C1. НАЙ-МНОГО ЕДНАКВИ 

Дадена е последователност от N низа S1, S2, ..., SN, съставени от първите M малки 

латински букви. Низовете са с дължина, по-малка от L. От няколко от низовете Si 

вземаме от всеки по K негови елемента (незадължително последователни в низа Si), 

които са различни букви и запазвайки наредбата им, съставяме съответно нови низове Pi. 

От колко най-много низове Si може да вземем елементи така, че всичките 

новообразувани низове Pi  да са еднакви? За да отговорите на този въпрос, напишете 

програма long. 

Вход 

На първия ред са записани стойностите на N, M, и K, отделени с интервал. На 

следващите редове на входа са записани дадените низове, всеки на отделен ред. 

Изход 

На първия ред на изхода вашата програма трябва да изведе едно цяло число, 

равно на максималната търсена дължина на редицата еднакви новообразувани низове. На 

втория ред на изхода вашата програма трябва да изведе един низ от търсената редица 

новообразувани низове.  Ако има повече от един такъв низ, да се изведе този, който е 

най-малък в лексикографската подредба от всички възможни. На третия ред на изхода 

вашата програма трябва да изведе едно цяло число, равно на броя на всички различни 

редици от търсените еднакви новообразувани низове. Когато задачата няма решение, 

вашата програма трябва да изведе един ред с едно цяло число, равно на 0. 

Ограничения 

Първа група тестове: N < 10 000, M < 27, K = 1, L = 99; (15%  от тестовете) 

Втора група тестове: N < 1500, M < 20, K<4, L = 99; (35% от тестовете) 

Трета група тестове: N < 500; M < 18; K < 5; L = 39; (25% от тестовете) 

Четвърта група тестове: N < 100, K < М < 9; L = 19; (25% от тестовете) 

Всеки тест се оценява поотделно. 

Ограничение за памет 32 MB. 

Пример 

Вход 
5 7 2 

fagcbdaga 

dcdfb 

acfebdc 

cfc 

cegdb 

Изход 
4 

cb 

2 

Пояснение 

Най-големият брой низове, в които се среща наредената двойка букви  cb е 4. Има 

още една двойка  букви, а именно cd, която също се среща в 4 низа от дадените, но 

низът cd е след низа cb в лексикографската подредба. 
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Задача C2. ДЪЖД 

През 1 см по дължината на една правоъгълна кутия са поставени напречни 

прегради с различни височини. Кутията е без капак и когато отгоре вали достатъчно 

много дъжд, тя се запълва с възможно най-голямо количество вода.  За някои прегради 

ние можем да увеличим височините им с целочислени стойности, не по-големи от 

предварително зададени. На колко най-малко на брой прегради трябва да увеличим 

височините, така че в кутията да се събере максимално количество вода? Напишете 

програма rain, която да намери отговора. 

Вход  

На първия ред на стандартния вход е записан броят N на преградите. Следва ред, 

съдържащ височините в сантиметри на преградите последователно от ляво надясно. На 

следващия ред е записан броят K на преградите, на които може да увеличаваме 

височините.  Следват толкова реда, колкото са тези прегради. Всеки ред съдържа номер 

на преграда и разрешеното максимално увеличение на височината ѝ в сантиметри. 

Номерата на преградите започват от номер нула. 

Изход  

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

отделени с точно един интервал, равни съответно на намерения минимален брой 

прегради, на които увеличаваме височините и на максималното количество вода, което 

кутията може да събере след увеличаване на височините на преградите. 

Забележка: Количеството вода пресмятаме в кубически сантиметри, понеже 

приемаме ширината на кутията за един сантиметър. Предната и задната стени на кутията 

(тази, която е към нас и тази, която е отзад) считаме за по-високи от височината на всяка 

преграда заедно с евентуалното увеличение на височината. Лявата и дясната стена на 

кутията съвпадат съответно с най-лявата и с най-дясната преграда и съответно с 

преградите след увеличението на височините. 

Ограничения  

1 < N < 1 000 000;  0 < K ≤ N; Началната височина на всяка преграда е цяло 

положително число, по-малко от 1 000 000; Разрешеното максимално увеличение на 

височина на преграда е цяло положително число, по-малко от 1 000 000. 

Пример  

Вход 
6  

2 4 2 4 2 1 

2 

2 1 

4 1 

Изход 
1 14 

 

Пояснение към примера: Височината на преградата на позиция 2 не 

увеличаваме, защото това няма да промени количеството вода. Увеличаваме с 

1 сантиметър височината на преградата на позиция 4. Това увеличава количеството вода 

с 1 кубически сантиметър.  
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Задача C3. МАКСИМАЛНА СУМА 

Върху дъска са записани последователно N цели числа. Имаме два пула, които 

първоначално са поставени върху най-лявото и най-дясното число (т.е. върху числата с 

индекси 1 и N). Имаме право да местим кой да е от двата пула, спазвайки следните 

правила: 
− левият пул (този, който първоначално е на индекс 1) може да бъде местен само 

надясно (т.е. на индекси, които са по-големи от текущия му) 
− десният пул (този, който първоначално е на индекс N) може да бъде местен само 

наляво (т.е. на индекси, които са по-малки от текущия му) 
− пуловете могат да бъдат местени с по една от K на брой предварително зададени 

позиции 

− левият и десният пул не могат да стъпват на едно и също поле, както и не могат 

да се прескачат един друг (т.е. левият пул не може да бъде преместен на индекс по-голям 

или равен на този на десния, както и десният пул не може да бъде преместен на иднекс 

по-малък или равен на този на левия). 
Имаме право да направим толкова ходове, колкото решим, стига да се спазват 

гореописаните правила. 

Напишете програма maxsum, която изчислява каква е максималната сума, която 

може да бъде постигната местейки пуловете и събирайки числата, върху които стъпват 

пуловете, включително от първоначалните им позиции. 

Вход 

На първия ред са записани числата N и K. На втория ред са записани N на брой 

цели числа, представляващи редицата, която е записана върху дъската. На третия ред са 

записани K на брой числа, представляващи възможните ходове (като брой позиции), с 

които могат да бъдат местени пуловете. 

Изход 

Едно цяло число, равно на търсената максимална сума. 

Ограничения 

1 < N < 10
5
, 1 < K < 10

3
, всяко от числата, записани на дъската, е в интервала 

[−1000, 1000], а всеки от възможните K хода (брой позиции) е в интервала [0, N −1]. 

Пример 1       Пример 2 

Вход       Вход 
9 2       6 2 

3 2 6 6 0 2 4 5 5    1 4 7 2 5 1 
3 2       3 4 

Изход       Изход 
24       9 
 


