
A. Перехiд дороги

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Зеник i Марiчка наступного року складають ЗНО. Готуй сани влiтку, а воза — взимку. Тому
вони хочуть почати пiдготовку якнайшвидше. Аби пiдготовка була цiкавiшою, вони вирiшили
запропонувати своїм однокласникам приєднатися. Їхнi однокласники не поспiшають готуватися
до ЗНО, а натомiсть готуються до олiмпiад з iнформатики на Алготестерi.

Зеник i Марiчка мають вiдвiдати кожного однокласника i переконати в тому, що треба готу-
ватися до ЗНО, добре його скласти, вступити до унiверситету, а там уже можна готуватися i до
студентських олiмпiад. На щастя, їм не доведеться ходити по всьому мiсту, адже всi однокласни-
ки живуть на однiй вулицi. З одного боку вулицi всi будинки мають парнi номери, а з iншого —
непарнi.

Усього треба вiдвiдати n однокласникiв. Зеник i Марiчка будуть вiдвiдувати їх у такому
порядку, в якому вони записанi у списку учнiв класу. i-ий у списку однокласник мешкає в будинку
з номером ai.

Зеник i Марiчка Вам теж пропонують приєднатися до пiдготовки. Для початку розв’яжiть
простеньку задачку — порахуйте, скiльки разiв їм доведеться перейти дорогу.

Вхiднi данi

Перший рядок мiстить єдине цiле число n — кiлькiсть однокласникiв, яких треба вiдвiдати.
Наступний рядок — n цiлих чисел ai, роздiлених пробiлами — номери будинкiв, у яких ме-

шкають однокласники.

Вихiднi данi

Виведiть єдине число — вiдповiдь на задачу.

Обмеження

36% тестiв: 1 ≤ n ≤ 10, 1 ≤ ai ≤ 100.
32% тестiв: 10 < n ≤ 103, 1 ≤ ai ≤ 105.
32% тестiв: 103 < n ≤ 105, 1 ≤ ai ≤ 109.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
7
4 44 7 47 74 47 74

4

Примiтки

Спершу Зеник i Марiчка вiдвiдають однокласникiв, якi мешкають у будинках з номерами 4
та 44. Потiм вони перейдуть дорогу i вiдвiдають однокласникiв у будиках 7 i 47. Знову перейдуть
дорогу та вiдвiдають 74 будинок. Перейдуть дорогу втретє та вiдвiдають 47 будинок. I нарештi
перейдуть дорогу, щоб вiдвiдати останнього однокласника, який мешкає у будинку з номером 74.
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B. Щасливенькi числа

Обмеження: 4 сек., 256 МiБ

Жоден iз однокласникiв Зеника та Марiчки не пристав до їхньої пiдготовки до ЗНО, бо сього-
днi вони беруть участь у районнiй олiмпiадi з iнформатики. Тому Зеник i Марiчка готуватимуться
вдвох. Першою вони складатимуть математику, тому й розпочнуть пiдготовку з неї. Вiдкрили
програму з математики, i першою темою, на яку вони натрапили, були щасливi числа. Добре, що
в шкiльнiй бiблiотецi є збiрник задач з цiєї теми.

Зеник i Марiчка пропонують Вам теж розв’язати одну з задач зi збiрника.
Вiдомо, що щасливим числом є те, десятковий запис якого мiстить тiльки четвiрки та сiмки.

Наприклад, щасливими є числа 4, 7, 47, 7777 та 4744474.
Щасливеньким називається натуральне число, у якого сума цифр — щаслива.
Порахуйте кiлькiсть щасливеньких чисел, що не перевищують n.

Вхiднi данi

Єдине цiле число n.

Вихiднi данi

Єдине число — вiдповiдь на задачу.

Обмеження

1 ≤ n ≤ 106.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
47 10

Примiтки

Усi щасливенькi числа, що не перевищують 47: 4, 7, 13, 16, 22, 25, 31, 34, 40, 43.
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C. Покращення середнього балу

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Зениковi батьки попросили Зеника показати шкiльний щоденник. Вважатимемо, що у Зени-
ковому щоденнику n сторiнок, на сторiнцi i — оцiнка ai. Зеник вирiшив повиривати з щоденника
деякi сторiнки так, щоб середнє арифметичне оцiнок, якi залишаться на невирваних сторiнках,
було максимальним. Щоправда, Зениковi батьки можуть не повiрити, що в Зеника саме такi
оцiнки, якщо сума усiх оцiнок, якi залишаться, буде меншою нiж X.

Зеник просить Марiчку допомогти йому визначити, який максимальний середнiй бал вiн може
отримати, якщо буде оптимально виривати сторiнки з щоденника.

Вхiднi данi

У першому рядку задано єдине цiле число — n.
У наступному рядку задано n цiлих чисел — a1, a2, ..., an.
У останньому рядку задано єдине число — X.

Вихiднi данi

Виведiть одне число — максимальний середнiй бал, який Зеник може отримати.
Вашу вiдповiдь будемо вважати правильною, якщо абсолютна чи вiдносна похибка не пере-

вищуватиме 10−4.

Обмеження

1 ≤ n ≤ 100.
1 ≤ ai ≤ 12.
0 < X ≤

∑n
i=1 ai.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
5
12 12 1 12 11
47

11.7500

Примiтки

Зеник може вирвати сторiнку з одиницею. Тодi сума оцiнок не буде меншою за 47, а середнiй
бал буде рiвним 11.75.

Якби Зеник вирвав також сторiнку з 11, то середнiй бал збiльшився б до 12, але сума оцiнок
була б меншою нiж 47.

3



D. Нерiвноправна гра

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Зеник та Марiчка вирiшили зiграти в iгри для того, щоб вiдпочити вiд iнтенсивної пiдготовки
до ЗНО. Зеник запропонував зiграти у гру з камiнцями. У цiй грi гравцям дають n купок камiнцiв,
пронумерованих вiд 1 до n. У купцi з номером i є ai камiнцiв. Гравцi ходять по черзi, починаючи
з Марiчки. За один хiд гравець може обрати довiльну купку з додатною кiлькiстю камiнцiв i
забрати з неї додатну кiлькiсть камiнцiв. Програє той гравець, який не може зробити ходу.

Марiчка не хоче грати в цю гру, оскiльки вважає її дуже нудною, отож вона запропонува-
ла модифiкувати її. Тепер Марiчка має право забирати додатну кiлькiсть камiнцiв з будь-якої
пiдмножини купок розмiру вiд 1 до n-1. Правила гри для Зеника залишаються незмiнними.

Самовпевнений Зеник погодився на таку модифiкацiю, не пiдозрюючи того, що Марiчка має
величезну перевагу в такiй грi. Хто виграє при оптимальнiй грi обох гравцiв?

Вхiднi данi

У першому рядку задано одне число n — кiлькiсть купок. У наступному рядку задано n
додатнiх цiлих чисел, роздiлених пропусками — a1, a2, ..., an.

Вихiднi данi

У першому рядку, в разi перемоги Марiчки, виведiть Marichka, iнакше виведiть Zenyk. Якщо
Марiчка здобуде перемогу, то у наступному рядку виведiть n цiлих невiд’ємних чисел bi, 0 ≤
bi ≤ ai, роздiлених пропусками, де bi означає кiлькiсть камiнцiв, яку Марiчка повинна забрати з
купки з номером i першим ходом.

Кiлькiсть нулiв у вихiдному рядку не може бути рiвна 0 або n.

Обмеження

40% тестiв: 2 ≤ n ≤ 4, 1 ≤ ai ≤ 109.
60% тестiв: 2 ≤ n ≤ 105, 1 ≤ ai ≤ 109.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
5
1 1 1 1 1

Marichka
1 1 0 0 0

2
1 1

Zenyk

Примiтки

У першому прикладi Марiчка може забрати першим ходом камiнцi з першої та другої купки.
Незалежно вiд рiшення Зеника, на наступному ходi залишаться двi непорожнi купки, з яких
Марiчка зможе забрати усi камiнцi.
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E. Математична задача

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Пiд час пiдготовки до ЗНО з математики, Марiчка натрапила на цiкаву задачу. У задачi про-
сять перетворити цiле додатнє число n у число 1 за мiнiмальну кiлькiсть операцiй або визначити
що його взагалi не можна перетворити у 1. За одну операцiю можна подiлити число на 4, якщо
число дiлиться нацiло на 4, або вiдняти вiд числа 7, якщо результат вийде бiльшим нiж 0.

Марiчка не змогла впоратись з цiєю задачею, тому попросила Зеника про допомогу. Зеник
одразу звернувся до Вас, знаючи, що таким програмiстам як Ви, розв’язання цiєї задачi не складе
труднощiв.

Вхiднi данi

У єдиному рядку задано єдине число — n.

Вихiднi данi

Виведiть одне число — мiнiмальну кiлькiсть операцiй, яка потрiбна для того, щоб перетворити
n у одиницю, або -1, якщо n взагалi не можна перетворити у 1.

Обмеження

50% тестiв: 1 ≤ n ≤ 105.
50% тестiв: 1 ≤ n ≤ 109.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
11 2

9 -1

Примiтки

Вiд 11 можна вiдняти 7, а потiм подiлити результат на 4, щоб одержати 1.
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F. Хiмiчнi експерименти

Обмеження: 1 сек., 256 МiБ

Як Ви вже знаєте, Зеник та Марiчка готуються до ЗНО. Цього разу — з хiмiї.
В наших героїв є кiлька хiмiчних елементiв, пронумерованих вiд 1 до n. Тепер вони експери-

ментують з ними!
Звiсно, є певнi пари речовин, такi, що їхня сумiш вибухонебезпечна. Виявилось, що всi такi

пари мають рiзницю iндексiв або 4, або ж 7. Оце так збiг!
Зеник хоче змiшати якомога бiльшу кiлькiсть елементiв, але Марiчка забороняє йому нара-

жати їх на небезпеку, тому вiн не може змiшувати вибухонебезпечнi пари.
Яку ж найбiльшу кiлькiсть хiмiчних елементiв нашi юнi хiмiки можуть безпечно змiшати?

Вхiднi данi

У єдиному рядку задано число n.

Вихiднi данi

У першому рядку виведiть число k — максимальну кiлькiсть елементiв, якi можна змiшати.
У наступному рядку виведiть k рiзних чисел, впорядкованих за зростанням, — iндекси цих

елементiв.
Якщо iснує декiлька вiдповiдей з максимальним k, виведiть будь-яку з них.

Обмеження

40% тестiв: 1 ≤ n ≤ 20.
40% тестiв: n ≤ 105.
20% тестiв: n ≤ 106.

Приклади

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

1 2 3 4

7 4
1 4 6 7

Примiтки

У другому прикладi, також пiдходять набори {1, 2, 3, 4}, {1, 3, 4, 6}, {4, 5, 6, 7} та iншi. Проте,
наприклад, набiр {1, 2, 3, 5} не пiдходить, адже елементи 1 та 5 змiшувати не варто.

З iншого боку, можна показати, що немає жодного безпечного набору з п’яти елементiв для
n = 7.
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G. Фiзичнi експерименти

Обмеження: 2 сек., 256 МiБ

Як Ви вже знаєте, Зеник та Марiчка готуються до ЗНО. Цього разу — з фiзики.
В наших героїв є електрична схема з n ламп, занумерованих вiд 1 до n. Початково деякi з

них є ввiмкненi, а деякi — вимкнутi.
Оскiльки Зеник вважає, що вони вже достатньо пiдготувались, вiн хоче вимкнути всi лампи

та нарештi пiти додому.
Для вимкнення всiх ламп Зеник має зробити рiвно n ходiв, на i-ому з них, вiн обирає рiвно i

ламп, та перемикає їх всiх одночасно.
Чи можна такими ходами вимкнути всi лампи?

Вхiднi данi

У першому рядку задано число n — кiлькiсть ламп.
У другому рядку задано стрiчку s з n символiв — початковий стан ламп (0 означає, що

вiдповiдна лампа вимкнена, 1 — що ввiмкнута).

Вихiднi данi

Якщо неможливо вимкнути всi лампи, виведiть у єдиному рядку "No" (без лапок).
Якщо ж вiдповiдь iснує, у першому рядку виведiть "Yes" (без лапок). Потiм, у кожному з

наступних n рядкiв виведiть номери ламп (в 1-iндексацiї), якi Зеник має перемкнути на цьому
ходi. Якщо вiдповiдей декiлька, виведiть будь-яку з них.

Обмеження

20% тестiв: 1 ≤ n ≤ 10.
20% тестiв: n ≤ 300, початково всi лампи в однаковому станi.
60% тестiв: n ≤ 300.

Приклади

Вхiднi данi (stdin) Вихiднi данi (stdout)
3
101

Yes
3
2 3
1 2 3

2
00

No

Примiтки

У першому прикладi, пiсля першого ходу лампи перебуватимуть у станi 100, пiсля другого —
111, i пiсля третього — 000.

У другому прикладi, можна показати, що як би Зеник не дiяв, вiн не зможе вимкнути всi
лампи, а отже мусить вчити фiзику далi...
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