
A. 47-й день року

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Шановнi учасники олiмпiади!
Команда Алготестера вiтає усiх вас з великим святом — 47-м днем року! У цей день бажаємо

вам хороших результатiв на олiмпiадi, успiху, ну i просто щастя.
За дивним збiгом обставин, цього року обласна олiмпiада припала саме на такий визначний

день. Тож пропонуємо вам приєднатися до святкування, розв’язавши 7 нескладних задач про
47-й день року.

Перше завдання для вас на сьогоднi — навчитися визначати, коли ж буде свято 47-го дня
року в iншi роки.

За заданим роком визначте дату 47-го дня цього року.

Вхiднi данi

В єдиному рядку задано одне цiле число — номер року Y .

Вихiднi данi

В єдиному рядку виведiть дату 47-го дня в заданому роцi у форматi dd.mm.yyyy.

Обмеження

1900 ≤ Y ≤ 2100.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
2019 16.02.2019
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B. Свято в магазинi

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Кiндрат працює в продуктовому магазинi. Вiн давно хотiв переставити товари на своїх поли-
чках, але нiяк не мiг знайти для цього часу. Аж тут настав 47-ий день року. В цей святковий
день магазин зазвичай вiдвiдують багато покупцiв, тому треба дiяти швидко. Кiндрат знає, що
людям подобається купувати дешевi товари i вiн хоче випробувати одну цiкаву стратегiю.

У Кiндрата в магазинi є n рiзних товарiв, пронумерованих цiлими числами вiд 1 до n вклю-
чно. Цiна товару пiд номером i рiвна i гривень. В Iнтернетi Кiндрат прочитав, що найбiльше
товарiв можна продати, якщо виставити їх пiдряд, а серед них буде рiвно k привабливих. Люди
вважають товар привабливим, якщо безпосередньо злiва та справа вiд цього товару стоять iншi
товари з вищими цiнами. Звернiть увагу, що найлiвiший i найправiший товари не можуть бути
привабливими, оскiльки мають лише по одному сусiдовi.

Допоможiть Кiндрату правильно розставити всi товари.

Вхiднi данi

Два цiлi числа n та k, роздiленi пропуском.

Вихiднi данi

Виведiть n чисел, роздiлених пропусками — шукана перестановка товарiв. Якщо таких iснує
декiлька, дозволяється вивести будь-яку iз них.

Якщо ж такої не iснує — виведiть -1.

Обмеження

1 ≤ n ≤ 105,
0 ≤ k ≤ n.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
7 1 7 6 5 1 2 3 4

7 7 -1

Примiтки

У прикладi з умови лише у товару з цiною 1 сусiднi товари мають бiльшу цiну. У всiх iнших
товарiв хоча б один з сусiдiв є меншим.
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C. Слоган мiста

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

В честь 47-го дня року мерiя Львова вирiшила зробити дещо радикальний крок — змiнити
слоган мiста. Новий слоган, на думку мерiї, краще опише зв’язок мiста з цим древнiм та важливим
святом.

Поточним слоганом мiста є рядок s, який складається з великих англiйських букв. Мерiя хоче,
аби новим слоганом був рядок t. Проте вони розумiють, що якщо просто в один день раптово
змiнять слоган мiста, то наступить страшний хаос. Можливо, навiть маршрутки перестануть
їздити. Тож вони вирiшили не ризикувати i втiлювати змiни поступово: в один день вони можуть
вибрати пiдпослiдовнiсть букв поточного слогану та видалити їх. Бiльше того, вони не можуть
вибрати пiдпослiдовнiсть, яка буде мiстити бiльше двох однакових букв. Нiяким iншим чином
модифiкувати слоган не довзоляється. Зауважте, що пiдпослiдовнiть може мiстити букви, якi не
йдуть пiдряд в рядку.

Допоможiть мерiї знайти мiнiмальну кiлькiсть днiв, за яку вони можуть перетворити слоган,
або визначте, що це неможливо.

Вхiднi данi

У першому рядку задано початковий слоган s, а в другому — кiнцевий t. Рядки мiстять лише
великi букви англiйського алфавiту.

Вихiднi данi

У єдиному рядку виведiть мiнiмальну кiлькiсть днiв, або -1, якщо досягнути цiлi неможливо.

Обмеження

1 ≤ |s|, |t| ≤ 105.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
EAEBCBCCAD
ABBA

2

ABBA
BAB

-1
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D. Максимальне щастя

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Кожен святкує свято 47-го дня року по-своєму. Дехто зустрiчається зi своїми друзями i вла-
штовує гучну забаву. Дехто запускає гучнi феєрверки. Дехто сидить i розв’язує святковi задачки.

Пан Дмитро з нагоди свята вирiшив поласувати спецiальним святковим набором цукерок.
Набiр складається з n цукерок. Кожна цукерка має свiй рiвень щастя — цiле число 4 або 7. Всi
цукерки розташованi в ряд, так що в кожної цукерки окрiм першої i останньої є рiвно два сусiди.

Особливiсть цього набору така, що з’їдаючи певну цукерку, рiвень щастя їдуна збiльшується
на сумарний рiвень щастя двох сусiдiв цукерки, яку вiн з’їдає. Зауважимо, що з’їдати першу або
останню цукерку з набору заборонено.

Пан Дмитро хоче з’їсти всi цукерки крiм першої i останньої так, щоб досягнути максимального
щастя. Допоможiть йому визначити якого найбiльшого рiвня щастя вiн може досягнути.

Вхiднi данi

У першому рядку задано єдине цiле число n — кiлькiсть цукерок в наборi.
У наступному рядку задано n цiлих чисел ai — рiвнi щастя цукерок у тому порядку, в якому

вони розташованi в наборi.

Вихiднi данi

В єдиному рядку виведiть одне цiле число — максимальний рiвень щастя, який можна дося-
гнути.

Обмеження

7 тестiв: 3 ≤ n ≤ 20,
15 тестiв: 3 ≤ n ≤ 100,
25 тестiв: 3 ≤ n ≤ 105,
ai ∈ {4, 7}.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
3
4 4 7

11

7
4 7 4 4 7 7 4

58
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E. Реп’яхи

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Щороку одного i того ж дня на нашiй планетi трапляється якесь диво. Як ви думаєте, коли
саме? Якщо ви подумали про 47-ий день року, то ви правi!

Одного такого дня Гордiй з Василиною, якi живуть в двовимiрному просторi, гуляли перед-
мiстям. Аж раптом пiшов дощ. Але не простий — реп’яховий. Вiд здивування Василина запро-
понувала Гордiю визначити, як з’єднаються реп’яхи пiсля такого дощу.

Як вiдомо — реп’яхи липкi. Тому, коли реп’ях торкається якогось iншого реп’яха — вiн вiдразу
ж зупиняється i приклеюється до нього. Реп’яхи падають один за одним з дуже великої висоти.
Коли реп’ях торкається землi — вiн теж зразу зупиняється. Звернiть увагу, що якщо реп’ях
доторкнеться до iншого реп’яха лише боком — вiн продовжить падати повз.

Вам вiдомо, що всього падає n реп’яхiв в заданому порядку. Кожен реп’ях є iдеальним кругом
з радiусом ri. Також вiдомо, що центр реп’яха завжди знаходиться в координатi xi i вiн падає з
дуже великої висоти. Допоможiть Гордiю визначити координати центрiв всiх реп’яхiв пiсля дощу.

Вхiднi данi

У першому рядку задано одне цiле число n — кiлькiсть реп’яхiв. У наступних n рядках задано
пари цiлих чисел xi та ri, якi описують реп’яхи в тому порядку, в якому вони падають.

Вихiднi данi

Для кожного реп’яха виведiть по однiй парi координат — центри реп’яхiв пiсля падiння. Вiд-
носна або абсолютна похибка не повинна перевищувати 10−7.

Обмеження

1 ≤ n ≤ 1000,
0 ≤ |xi| ≤ 106, 1 ≤ ri ≤ 106.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
3
4 2
7 1
8 1

4.0000000 2.0000000
7.0000000 1.0000000
8.0000000 2.7320508

Примiтки
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F. Святковий торт

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Петро, 53 роки, кондитер, вирiшив спецiально до свята 47-го дня року спекти торт. Причому,
зважаючи на масштаби святкування цiєї визначної подiї у Львовi, Петро планує спекти багато
тортiв i деякi з них з’єднати вафельними мостиками. Подейкують, що в композицiї також буде
декiлька шоколадних фонтанiв.

Згiдно плану, всього повинно бути n тортiв, сполучених m двостороннiми мостами. Проте
Петро ще остаточно не вирiшив якими будуть довжини мостiв: для деяких мостiв вiн вже знає
довжину, а для iнших ще вагається.

Петро вiрить, що святкування вийде особливо успiшним, якщо найкоротша вiдстань мiж тор-
том з номером 1 i тортом з номером n по мостах буде рiвна w. Допоможiть йому визначити
довжини мостiв якi б задовольняли бажанiй умовi. У випадку успiху Петро пригостить вас свої-
ми солодощами.

Вхiднi данi

У першому рядку задано три цiлi числа: n, m, w — кiлькiсть тортiв, кiлькiсть мостiв i бажана
вiдстань вiдповiдно. У наступних m рядках задано по три цiлi числа: ui, vi, wi. Це означає, що
i-й мiст сполучає торти з номерами ui i vi i має довжину wi. Причому якщо wi = −1, то довжина
цього моста ще не вiдома. Гарантовано iснує шлях по мостах мiж будь-якою парою тортiв, а
також жоден мiст не сполучає торт з самим собою.

Вихiднi данi

Виведiть m рядкiв, по одному цiлому числу в кожному: довжини мостiв у тому порядку, в
якому вони заданi у вхiдних даних. У випадку, якщо бажаної мiнiмальної вiдстанi досягнути
неможливо, виведiть -1.

Звернiть увагу, що кожен мiст повинен мати цiлу додатну довжину в межах вiд 1 до 200.

Обмеження

1 ≤ n ≤ 100,
1 ≤ ui, vi ≤ n, ui 6= vi,
1 ≤ m,w ≤ 200,
wi = −1 або 1 ≤ wi ≤ 200,
у 10-ти тестах усi мости початково не мають довжини.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
4 4 11
1 2 4
1 3 -1
2 4 -1
3 4 7

4
7
47
7

3 2 4
1 2 -1
2 3 4

-1
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G. Ремонтнi роботи

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Не можуть пройти повз хайп 47-го дня року i нашi кандидати у президенти. Однi пропонують
зробити це свято державним вихiдним, iншi — вiдмовитись вiд нещасливих чисел. А деякi взагалi
обiцяють збiльшити кiлькiсть щасливих чисел удвiчi.

Один з кандитатiв вирiшив у це свято вiдремонтувати одну з дорiг свого рiдного мiста. Для
простоти будемо вважати, що дорога це нескiнчення пряма, точки на якiй є позначками вiдпо-
вiдного кiлометра дороги.

Для ремонту кандидат найняв n компанiй, кожна з яких вiдремонтує певний вiдрiзок дороги.
Вiдомо, що i-та компанiя розпочне ремонт з si-го кiлометра дороги, а закiнчить в одному з
ti,1, ..., ti,ci . Оскiльки грошi за роботу вже перерахованi, для кожної з компанiй кандидат повинен
вибрати кiнцевий кiлометр, пiсля чого компанiї виконають свою роботу. Зауважте, що деякi
компанiї можуть ремонтувати частину дороги, яку вже вiдремонтувала iнша.

Кандидат хоче справити якомога краще враження на виборцiв. Вiн вважає, що для цього
потрiбно, аби кiлькiсь вiдрiзкiв поремонтованої дороги була максимально можливою. Допоможiть
йому знайти цю максимальну кiлькiсть, визначивши для кожної компанiї кiнцевий кiлометр її
роботи.

Вхiднi данi

У першому рядку задано одне цiле число n — кiлькiсть компанiй. У наступних n рядках
описано компанiї по однiй у рядок. Першi два числа опису це si та ci — початковий кiлометр
дороги та кiлькiсть варiантiв кiнцевого. Далi йдуть ci чисел, кожне з яких — один з варiантiв
кiлометру, де компанiя завершить свiй ремонт.

Вихiднi данi

У єдиному рядку виведiть одне цiле число — вiдповiдь на задачу кандидата.

Обмеження

1 ≤ n, ci, si, ti,j ≤ 300,
Гарантується, що сума усiх ci не перевишує 300, а також що ti,j 6= si.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
3
2 2 1 3
4 1 7
3 2 2 4

2

Примiтки

У прикладi можна досягнути двох вiдрiзкiв наступним чином:
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