Iнтернет-олiмпiада 2021, тур 3
м. Хмельницький, 1 листопада 2021 року

Задача A. Вирiвняти масив
Назва вхiдного файлу:
Назва вихiдного файлу:
Лiмiт часу:
Лiмiт використання пам’ятi:

standard input
standard output
0.25 seconds
256 megabytes

Для масиву цiлих чисел A, розмiрностi N , визначте мiнiмальну кiлькiсть елементiв, якi потрiбно
видалити, щоб залишити лише елементи однакового значення.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить цiле число N (1 6 N 6 105 )
У другому рядку мiстяться цiлi числа Ai (1 6 Ai 6 104 ), якi роздiляються пропуском.

Формат вихiдних даних
Вивести шукану мiнiмальну кiлькiсть.

Приклад
standard input
5
3 3 2 1 3

standard output
2
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Задача B. Архiватор
Назва вхiдного файлу:
Назва вихiдного файлу:
Лiмiт часу:
Лiмiт використання пам’ятi:

standard input
standard output
0.25 seconds
256 megabytes

Як вiдомо, всi данi в комп’ютерi кодуються числами, а за допомогою програм-архiваторiв можна
зробити так, щоб цi данi займали менше мiсця на носiях (наприклад, на флешцi). Один з методiв
ущiльнення (архiвування) даних полягає в тому, що в послiдовностi чисел вiдшуковують пiдпослiдовнiсть, яка складається з однакових чисел, i замiнюють її двома числами: перше означає кiлькiсть
повторень, а друге — число, яке повторюється.
Наприклад, заархiвувавши за цим алгоритмом таку послiдовнiсть
35 12 27 27 27 27 27 27 27 27 15 83 83 83 83 83,
отримаємо
1 35 1 12 8 27 1 15 5 83,
що можна прочитати, як один раз 35, один раз 12, вiсiм разiв 27, один раз 15, п’ять разiв 83.
Складiть програму, яка за введеним рядком чисел сформує архiвну послiдовнiсть чисел. Формат
вхiдних даних
Формат вихiдних даних У вихiдний потiк вивести рядок чисел, вiдокремлених одним пропуском архiвну послiдовнiсть чисел. Числа не повиннi перевищувати 255. Примiтка. Послiдовнiсть з бiльше
нiж 255 однакових чисел кодується декiлькома «блоками» по 255, пiсля яких, можливо, йде «блок»
iз залишком.

Формат вхiдних даних
Вхiдний потiк мiстить вiд 1 до 65535 цiлих чисел ai (0 6 ai 6 255), вiдокремлених одним пропуском - послiдовнiсть для архiвування.

Формат вихiдних даних
У вихiдний потiк вивести рядок чисел, вiдокремлених одним пропуском - архiвну послiдовнiсть
чисел. Числа не повиннi перевищувати 255.

Приклад
standard input
35 27 27 27 27 15 83 83 83

standard output
1 35 4 27 1 15 3 83

Зауваження
Послiдовнiсть з бiльше нiж 255 однакових чисел кодується декiлькома «блоками» по 255, пiсля
яких, можливо, йде «блок» iз залишком.
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Задача C. Ланцюги
Назва вхiдного файлу:
Назва вихiдного файлу:
Лiмiт часу:
Лiмiт використання пам’ятi:

standard input
standard output
0.25 seconds
256 megabytes

Фiрма виготовляє рiзнокольоровi ланцюги. Кожна ланка може бути пофарбована в один iз k
кольорiв. Замовник при оформленнi залишає довжину бажаного ланцюга n та пари iз номерами
ланок, якi обов’язково повиннi бути пофарбованi рiзними кольорами. Потрiбно визначити кiлькiсть
ланцюгiв, якi можуть бути виготовленi враховуючи побажання замовника.

Формат вхiдних даних
В першому рядку задаються 3 числа: n, k, m (1 6 n, k 6 8, 0 6 m 6 10), де m - кiлькiсть пар
ланок.
Далi в m рядках задаються пари ланок u i v (1 6 u, v 6 n, u 6= v).

Формат вихiдних даних
Одне число - вiдповiдь на задачу.

Приклади
standard input

standard output

2 2 1
1 2

2

4 4 0

256

Зауваження
У першому прикладi таких ланцюгiв сворити можна лише два: iз кольорами 1-2 та 2-1.
У другому прикладi немає обмежень, тому всi можливi ланцюги будуть пiдходящими, а таких
всього 256.
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Задача D. Мандрiвники
Назва вхiдного файлу:
Назва вихiдного файлу:
Лiмiт часу:
Лiмiт використання пам’ятi:

standard input
standard output
0.25 seconds
256 megabytes

N мандрiвникiв опинились вночi перед мостом. Пройти мiст можна лише з освiтленням. На щастя
у одного iз мандрiвникiв у рюкзаку завалявся лiхтарик. Мiст витримує лише двох осiб. Якщо йде
група iз двох, то вона рухається iз швидкiстю найповiльнiшого серед них. Швидкiсть руху кожного
мандрiвника вiдома. Необхiдно визначити найменший час iз яким можна всiм перетнути мiст.

Формат вхiдних даних
В першому рядку задано N (1 6 N 6 105 ) - кiлькiсть мандрiвникiв.
В наступному рядку через пробiл заданi швидкостi руху кожного у хвилинах. Швидкiсть не
перевищує 106 .

Формат вихiдних даних
Одне число - вiдповiдь на задачу у хвилинах.

Приклад
standard input
4
5 10 20 25

standard output
60

Зауваження
Нехай лiхтар у першого мандрiвника. Вiн бере другого iз собою i переходить на iншу сторону.
На це в них йде 10 хвилин. Потiм перший повертається назад сам, проходить ще 5 хвилин (всього
пройшло 15хв). Далi третiй i четвертий мандрiвники переходять мiст за 25 хвилин (всього пройшло
40хв), передають лiхтар другому мандрiвнику i той переходить мiст (всього пройшло 50хв), забирає
першого мандрiвника i вже остаточно всi переходять мiст (всього 60хв).
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Задача E. Судоку
Назва вхiдного файлу:
Назва вихiдного файлу:
Лiмiт часу:
Лiмiт використання пам’ятi:

standard input
standard output
0.25 seconds
256 megabytes

Вам задано деяке поле в головоломцi судоку. Ваша задача - розв’язати її. Судоку - головоломка
в якiй необхiдно заповнити числами вiд 1 до 9 поля таким чином, щоб у кожному стовпчику та
рядку, а також у квадратах 3х3 були усi числа вiд 1 до 9.

Формат вхiдних даних
Задано 9 рядкiв по 9 символiв, серед яких можуть бути цифри 1..9 та символ порожньої клiтинки.
Символ "." - обозначає порожню клiтинку.

Формат вихiдних даних
Вивести 9 рядкiв по 9 символiв iз розв’язаною головоломкою.

Приклад
standard input
53..7....
6..195...
.98....6.
8...6...3
4..8.3..1
7...2...6
.6....28.
...419..5
....8..79

standard output
534678912
672195348
198342567
859761423
426853791
713924856
961537284
287419635
345286179

Зауваження
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