
ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА 

Шумен, 22 - 24 ноември 2019 г. 

Група D, 6 клас 

Задача D1. ОТГАТНИ ЦИФРАТA 

 Ева и Крис обичат да се забавляват, като си задават гатанки и главоблъсканици. 

Една сутрин Ева попитала брат си дали може да познае липсваща цифра в уравнение. 

„Зависи от уравнението.“, отговорил Крис. Тогава Ева обяснила точно какво има пред 

вид: „В уравненията, които съм измислила, се появява един единствен знак за 

аритметично действие, който може да бъде или събиране (+), или изваждане (−), или 

умножение (*). Всяко число, което участва в уравнение, е съставено от цифрите от 0 до 

9, евентуално водещ знак минус (−) и тук-там някой въпросителен знак (?). Числата, 

които участват в израза, никога не започват с водещи нули. Всички въпросителни (?) в 

един израз представят една и съща цифра [0÷9], която не съвпада с нито една от другите, 

явно зададени, цифри в израза.“ Помогнете на Крис, като напишете програма guess, 

която отгатва коя цифра се крие зад въпросителния знак, така че след като бъде 

заместена, уравнението да бъде удовлетворено. Ако съществува повече от една цифра, 

програмата да извежда най-малката от намерените цифри. Ако Ева е объркала нещо и 

нито една цифра не удовлетворява уравнението, да се изведе думата mistake. 

 Вход 

 От единствения ред на стандартния вход, се въвежда уравнението, което е 

зададено в следния формат: 

  [число][операция][число]=[число] 

Всяко [число] се състои само от цифрите [0÷9], с евентуално един водещ минус (−) 

и евентуално един или повече въпросителни (?). Никое число не може да започва с 

водеща (0) или с (−0), освен ако то самото не е 0. [Операция] разделя първото и 

второто [число] и е или + или − или *. Знакът = винаги разделя второто и третото 

[число]. Уравнението не съдържа интервали или каквито и да било други символи, 

освен изброените. Гарантирано е, че то съдържа поне един въпросителен знак (?). 

 Изход 

 На единствения ред на стандартния изход програмата трябва да изведе най-

малката цифра, която удовлетворява уравнението. Ако такава цифра не съществува 

изведете думата mistake. 

 Ограничения 
 -10

6
 < [число] < 106 

 Примери 

№ Вход Изход 

1 5+?=7 2 

2 789*?54=51?00? 6 

3 -8?*-1=8? 0 

4 51—5?=? mistake 

5 ??*??=435? 6 
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Задача D2. НАЙ-ГОЛЯМ ОСТАТЪК 

Дадена е редица от N цели положителни числа а1, а2, ..., аN. Има поне една двойка 

с различни стойности в дадената редица. Напишете програма max, която намира най-

голямата стойност на остатъка при делението на ai с aj, където i и j приемат всички 

стойности от 1 до N. 

Вход 

На първия ред е записана стойността на N. На втория ред са записани стойностите 

а1, а2, ..., аN, отделени с интервали. 

Изход 

Едно цяло число, равно на търсения най-голям остатък. 

Ограничения: 

1 < N < 500 000; 

0 < аi < 10
50

, i = 1, ... , N. 

За поне 65% от тестовете се гарантира, че аi  < 10
17

, i = 1, ... , N 

Пример 

Вход 

5 

3 12 5 8 5 

Изход 

8 
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В град Немуш е плачевна ситуацията с 

междуградските автобусни услуги. В целия 

град  има само три автобусни маршрута, по 

всеки от които работи само по един автобус. В 

първия ден от новата година точно в полунощ 

и трите автобуса тръгват по маршрутите си от 

Немуш. Известно е, че за да измине целия маршрут и да се върне после в града, на 

първия автобус са необходими a минути, на втория – b минути, а на третия – c минути.  

По този начин първият автобус тръгва от Немуш в моменти от време 0, а, 2а, 3а,..., 

вторият – във времеви моменти  0, b, 2b, 3b, ..., а третият – в 0, c, 2c, 3c, ....  

 Момент от време се нарича подходящ за прекачване, ако в този момент и трите 

автобуса тръгват от Немуш. Например, ако a = 1, b = 2, c = 1, тогава времевите моменти 

0 и 2 са подходящи за прекачване, а моментът 1 не е, защото в този момент вторият 

автобус е на път. Немуш е специален град със специално измерване на времето, затова 

немушките дни са дълги точно t минути. Това означава, че в първия ден протичат всички 

времеви моменти от 0 до (t ⎼ 1) включително, през втория ден –  от t до (2t ⎼ 1) 

включително, в третия –  от 2 до (3t ⎼ 1) включително и т.н. Кметството на Немуш  се 

интересува колко подходящи за прекачване моменти  ще се случат в  d-я ден. За 

съжаление местните чиновници са заети с други въпроси, така че отговорът на този 

въпрос е поверен на вас. 

Напишете програма  bus, която намира броя на подходящите за прекачване 

моменти в d-я ден. 

Вход. На първите 5  реда на стандартния вход са записани пет цели числа a, b, c, t 

и d – времето за пълно изминаване на маршрута на първия, втория и третия автобуси, 

брой минути на ден и номер на деня, от който се интересува кметството. 

Изход. На първия  ред на стандартния изход програмата трябва да изведе  едно 

цяло  число – брой на подходящите за прекачване моменти в d-я ден. 

  Ограничения. 1 ≤  a, b, c  ≤ 10
6
; 1 ≤  t, d  ≤ 10

9
 

Пример 1 Пример 2 Пример 3 

Вход Вход Вход 

  1   2   2 

  2   3   3 

  1   4   4 

  3   7   3 

  1   2   3 

Изход Изход Изход 

2 1 0 

 
 Обяснение на примерите:  В първия пример денят трае 3 минути, затова всички 

времеви моменти в ден първи са 0, 1, 2. От тях подходящи за прекачване са  0 и 2. 

 Във втория пример се разглежда втория ден с времеви моменти 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13. Първият автобус заминава в моментите 8, 10, 12, вторият автобус – в 9 и 12, а третият 

– в 8 и 12. Затова само 12 се явява подходящ времеви момент за прекачване. 

 В третия пример няма нито едно подходящо за прекачване време. 


