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А. Шахівниця
Роман і Сергій вирішили пограти в шахи. Нажаль у них не знайшлось цілої шахівниці, тому Роман
склеїв її з кількох кусків. Кожен кусок він вирізав з правильної шахівниці.
Сергій вважає що на шахівниці, яку приготував Роман, взагалі не можливо грати в шахи. Тому замість
гри в шахи він запропонував з'ясувати - з якої мінімальної кількості кусків шахівниці Роман міг склеїти
запропоновану для гри шахівницю.
Допоможіть їм!

Вхідні дані:
Вхідні дані містять вісім рядків по вісім символів у кожному, кожен з яких або W або B.
Символ W розначає білу клітинку, а символ B - чорну.

Вихідні дані:
Виведіть одне число - мінімальну кількість кусків, з яких Роман міг склеїти задану шахівницю.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
WBWBWBBW
BWBBWBWB
WBWWBWBW
WBWWBWWB
BWBBWBWB
WBWBWWBW
BWBWBBWB
WBWBWWBW

Виведення
4
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B. Кількість многокутників
Дано N точок на площині. Потрібно вибрати К з них так, щоб многокутник з вершинами у цих точках
був опуклим. Многокутник називається опуклим, якщо він лежить в одній півплощині відносно будь-якої
прямої, що містить його сторону.
Сергій захотів дізнатись, скільки різних випуклих К-кутників можна побудувати, вибираючи їх
вершини із заданих точок.
Вам потрібно допомогти Сергію - дати відповідь на поставлене запитання для кількох можливих
значень К.

Вхідні дані:
Перший рядок містить два числа: N – кількість точок і T - кількість можливих випадків К, що
розглядаються (3 ≤ N ≤ 30, 1 ≤ T ≤ N-2).
Далі йдуть N рядків, які містять по два цілих числа Xi, Yi - координати точок (-10 000 ≤ Xi, Yi ≤ 10
0000)). Жодні три точки не лежать на одній прямій і не співпадають.
Потрібно порахувати кількість опуклих многокутників для T різних значень числа К, заданих в
останньому рядку. Усі числа T - цілі додатні, кожне з яких не менше трьох і не більше N.

Вихідні дані:
Виведіть T рядків - відповідь для кожного випадку.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
5 3
0 0
4 4
0 4
4 0
2 3
3 4 5

Виведення
10
3
0
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С. Задача для молодшого брата
Денис, молодший брат Сергія, навчається в п’ятому класі. На уроках математики вони проходять
прості дроби з натуральними чисельником та знаменником. Вчора на уроці Денис дізнався, що дріб
називається правильним, якщо його чисельник менший за знаменник, і нескоротним, якщо не має рівного
йому дробу з меншими натуральними чисельником та знаменником.
Денис постійно пристає до Сергія, щоб той придумував для нього різні задачі з правильними
нескоротними дробами. Не довго думаючи, Сергій запропонував Денису наступну задачу: знайти
найбільший правильний нескоротний дріб, у якого сума чисельника та знаменника рівна N.
У Сергія обмаль часу, щоб перевіряти відповіді Дениса, тому він просить Вас написати програму, яка
вирішить дану задачу.

Вхідні дані:
Перший рядок містить рядок містить одне ціле число N (3 ≤ N ≤ 1000).

Вихідні дані:
Виведіть чисельник та знаменник шуканого дробу.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
10
23

Виведення
3 7
11 12
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D. Цікава головоломка
Сергій, готуючись до студентської олімпіади, знайшов в інтернеті цікаву головоломку. Він намагався
її вирішити кілька днів, але так і не зміг справитись з нею. Допоможіть Сергію.
В ряд виписано N чисел. Потрібно розставити між кожною парою сусідніх чисел один із знаків "+" або
"*" таким чином, щоб значення отриманого виразу було б якомога більшим. Дужки використовувати
забороняється.
Наприклад, для послідовності 1, 2, 3, 1, 2, 3 оптимально розставити знаки таким чином 1 + 2 * 3 * 1 * 2
* 3. Значення виразу буде рівним 37.

Вхідні дані:
Перший рядок містить рядок містить одне ціле число N (2 ≤ N ≤ 200 000). Другий рядок
містить N цілих чисел - числа, між якими потрібно розставити знаки. усі числа знаходяться в діапазоні від 0
до 109.

Вихідні дані:
Виведіть оптимальний вираз. Якщо оптимальних рішень кілька, виведіть будь яке з них.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
6
1 2 3 1 2 3
2
2 2

Виведення
1+2*3*1*2*3
2+2
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Е. Допомога вожатим
"Ну не діти, а покарання якесь!",- з такими словами старша вожата Літньої Комп'ютерної
Школи(ЛКШ) Марина Віталіївна вбігла до кімнати лекторів. Їй в черговий раз не вдалось вкласти дітей
спати.
Сергій, як досвідчений лектор і друг Марини Віталіївни вирішив їй допомогти.
Марина Віталіївна повідомила, що на даний момент в ЛКШ N учасників і усі вони досить специфічні.
Сергій дізнався, що для того, щоб вкласти спати і-го учасника йому потрібно Аi хвилин, і після цього і-ий
учасник буде спати рівно Вi хвилин.
Допоможіть Сергію дізнатись, чи буде у нього хоча б хвилинка відпочинку, коли усі учасники будуть
спати, і якщо так, то у якому порядку потрібно вкладати їх спати.
Розглянемо приклад. Нехай є всього два учасника, А1=1, В1=10, А2=10, В2=20. Якщо Сергій спочатку
почне вкладати спати першого учасника, то потім йому прийдеться 10 хвилин вкладати другого, а за цей час
проснеться перший. Якщо ж він першим вкладе спати другого учасника, а потім він вкладе спати першого і
отримає 10 хвилин відпочинку.

Вхідні дані:
Перший рядок містить число N (1 ≤ N ≤ 105).
Другий рядок містить числа А1, А2, ..., АN.
Третій рядок містить числа В1, В2, ..., ВN (1 ≤ Аі, Ві ≤ 109).

Вихідні дані:
Виведіть N чисел - порядок, в якому потрібно вкладати спати учасників ЛКШ. Якщо Сергію не
отримується відпочити, то виведіть -1.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення Виведення
2
2 1
1 10
10 20
2
-1
10 10
10 10
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F. Цифрове табло
У Сергія проблеми із зором, хоча він це і приховує. На новій квартирі, яку він наймає, стоїть
електронний годинник. Цифри на ньому показуються в спеціальній псевдографіці. А саме кожне поле, на
якому зображується цифра, складається з W клітинок в ширину і H клітинок у висоту.
Сергій вирішив збільшити зображення цифр. Для цього він приєднав до годинника старенький 17"
монітор. Залишилось написати програму, яка буде малювати цифри на дисплеї. Сергій хоче збільшити
зображення в k разів і зробити товщину ліній рівну d.
Допоможіть йому.
Опишемо більш формально поняття "збільшити в k разів". Занумеруємо клітинки поля W x H зверху
до низу і зліва направо. Таким чином, верхня ліва клітинка має координати (0, 0), права нижня – (W-1; H-1),
права верхня – (W-1; 0), ліва нижня – (0; H-1). Введемо декартову прямокутну систему координат так, щоб
початок координат знаходився в центрі верхньої лівої клітинки, вісь Ох направлена вправо, вісь Oy – вниз,
довжину одиничного відрізка приймемо рівній довжині сторони клітинки. Таким чином, координати центра
клітинки співпадають з її координатами у введеній нумерації.
Кожна цифра задається набором відрізків, які складають її зображення. Для спрощення кожен із
відрізків або паралельний одній із координатних осей, або йде від кутом 45 градусів до неї.
Збільшена в k разів цифра малюється на полі розміром (W-1)*(k-1)+W клітинок по горизонталі на (Н1)*(k-1)+Н клітинок по вертикалі.
При збільшенні деякої цифри в k разів виконуються наступні операції. Координати точок, які є
кінцями відрізків, що утворюють цифру, множаться на k. Після цього зафарбовуються ті клітинки, через
центри яких проходять ці відрізки. Ці клітинки будемо називати основними.
Після цього, для того, щоб отримати товщину ліній рівну d, додатково зафарбовують ті клітинки,
центри яких розташовані на відстані, не більшій за d-1 від основних клітинок. Відстанню між точками A(xA,
yA) і B(xB, yB) будемо називати число ρ(A, B) = |xA-xB| + |yA-yB|.
За заданим описом цифри та параметрами k і d виведіть зображення цифри, збільшене в k разів, з
товщиною ліній d.

Вхідні дані:
Перший рядок містить цілі числа k, d (1 ≤ k ≤ 100, 1 ≤ d ≤ 500). Другий рядок містить цілі числа W, H
(1 ≤ W, H ≤ 10). Третій рядок містить ціле число N (1 ≤ N ≤ 100) - кількість відрізків, що описують цифру.
Далі йдуть N рядків, кожен з яких описує один відрізок. Опис відрізка складається з чотирьох цілих
чисел: x1, y1, x2, y2 (0 ≤ x1, x2 < W, 0 ≤ y1, y2 < H) - координати кінців відрізка. Кожен із відрізків або
паралельний одній із координатних осей, або йде під кутом в 45 градусів до неї. Усі відрізки мають
ненульову довжину.

Вихідні дані:
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Вихідні дані мають містити рівно(Н-1)*(k-1)+Н рядків по (W-1)*(k-1)+W символів у кожному, j-ий
символ i-го рядка має бути рівним символу "*" (зірочка), якщо клітинка з центром в точці (j, i) зафарбована,
і символу "." (крапка) в іншому випадку.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
1 1
4 6
2
0 0 3 0
3 0 3 5
2
4
4
0
3
3
0

1
6

2
4
4
0
3
3
0

2
6

0
0
2
5

0
0
2
5

3
3
0
3

0
2
5
5

3
3
0
3

0
2
5
5

Виведення
****
...*
...*
...*
...*
...*
*******
......*
......*
......*
......*
.....*.
....*..
...*...
..*....
.*.....
*******
*******
*******
.....**
.....**
.....**
....***
...***.
..***..
.***...
*******
*******
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G. Подарункові рамки
Як відомо, кожного року учасники Літньої Комп'ютерної Школи (ЛКШ) отримують дипломи в гарних
прямокутних рамках. Марина Віталіївна, як старша вожата, вирішила добавити оригінальності - замість
прямокутних рамок придбати трикутні. Вона зайшла на сайт інтернет-магазину і побачила, що для кожної
рамки у прайсі вказані не ціни, а довжини зовнішніх сторін рамки та ширина. Виявляється саме зараз діє
нова супер акція - вартість рамки буде зменшена на площу самої трикутної рамки.
Пояснимо детальніше те, як виглядає трикутна рамка. ЇЇ виготовлення
відбувається наступним чином: береться дошка з червоного дерева, яка має форму
трикутника зі сторонами a, b, c. Після цього сторони цього трикутника подумки
здвигаються всередину нього на відстань d (яка вимірюється по перпендикуляру до
відповідної сторони). На точках перетину "здвигнутих" сторін будується менший
трикутник, який потім вирізається із заданого. Приклад рамки із сторонами a=6, b=8, c=10 і
шириною d=1 показано на малюнку.
Допоможіть Марині Віталіївні визначити за даними в прайс-листі величину знижки, рівну площі
трикутної рамки.

Вхідні дані:
Перший рядок містить чотири цілих числа а, b, c, d (1 ≤ a, b, c, d ≤ 1000) - довжини зовнішніх сторін
рамки і її ширина відповідно. Гарантується, що трикутник із заданими сторонами існує, і що у трикутнику є
точка, відстань від якої до найближчої сторони строго більша за d.

Вихідні дані:
Виведіть знайдену величину знижки з точністю не менше 10-5.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
6 8 10 1

Виведення
18.00000
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Н. Забавна гра
Роман і Сергій грають в досить забавну гру з картками. Вона дуже проста. Є колода карт, на кожній з
яких написана буква латинського алфавіту. Карти перетасовуються, роздаються учасникам і вони складають
з них слова.
Сергій вирішив трішки змухлювати. Він знає, в якому порядку лежать карти в колоді і як Роман їх
тасує. За цими даними він хоче дізнатись, як будуть лежати карти після тасування.
Тасування карт відбувається в кілька етапів. На кожному етапі Роман спочатку по черзі бере карти з
колоди від верхньої до нижньої і розкладає їх на дві стопки: одну на ліву, одну на право, одну на ліво, одну
на право. Після цього він кладе ліву стопку на праву. Ці дії повторюються k разів.

Допоможіть Сергію визначити, як будуть лежати карти в колоді після тасування.

Вхідні дані:
Перший рядок містить рядок, який описує стан колоди до тасування. Рядок містить тільки великі
латинські літери. і-та літера відповідає і-ій карті знизу колоди. Довжина рядка не перевищує 100 символів.
Другий рядок містить ціле число k (1 ≤ k ≤ 100).

Вихідні дані:
Виведіть стан колоди після тасування в тому ж форматі, що і у вхідних даних.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення Виведення
ABCDEFG
FDBGECA
1
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І. Різні кольори
Роману подобаються задачі на дерева. Одну з них він запропонував для вирішення Сергію: дано
підвішене дерево з N (1 ≤ N ≤ 1 000 000) вершин. Підвішене дерево - це дерево, у якого фіксований корінь, і
у кожної вершини, крім кореня, визначений предок так, що предок кожної вершини ближче до кореня, ніж
вона сама, а на синах кожної вершини визначений порядок. Кожна вершина пофарбована в один
з N кольорів. Потрібно для кожної вершини v порахувати кількість різних кольорів, які зустрічаються у
піддереві з коренем v.
У Сергія сьогодні побачення, тому він просить Вас допомогти йому у вирішені цієї задачі.

Вхідні дані:
Перший рядок містить число N. Наступні N рядків містять опис вершин, по одній на рядку. Опис
вершини і містить два числа pi, ci, де pi - номер батька вершини і та ci - колір вершини і (1 ≤ ci ≤ N). Для
кореня дерева pi=0.

Вихідні дані:
Виведіть N чисел - кількість різних кольорів у піддеревах з коренями в вершинах 1, 2, ..., N.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
5
2 1
3 2
0 3
3 3
2 1

Виведення
1 2 3 1 1
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J. Театральна сцена
Роман і Сергій - підзаробляють вечорами майстрами по освітленню в одному з Одеських театрів. Їх
завдання - керувати освітленням сцени під час вистави. Вистава складається із дій, під час кожної з яких
деякі лампи освітлення мають бути включені, а деякі виключені. В переривах між діями завіса закривається,
і Роман з Сергієм повинні включити на сцені набір ламп, необхідних для наступної дії.
Щоб нічого не переплутати, хлопці домовились, що Роман буде тільки включати лампи, а Сергій тільки
виключати.
Театральна сцена представляє собою прямокутник W на L метрів, всередині якого розташовано N ламп
освітлення.
Куліси складаються з двох не зв'язаних між собою
частин - лівою і правою. Ліва частина куліс повністю
прилягає до лівої сторони сцени, а права - повністю до
правої.
Роман може переміщуватись по сцені з максимальною
швидкістю V1 метрів за секунду, а Сергій - V2 метрів за
секунду. Хлопці можуть знаходитись на сцені тільки в переривах між діями. Під час дії вони можуть
переміщатись в будь-яку точку в межах тієї частини куліс, в якій вони виявилися перед початком дії.
Перед початком вистави Роман та Сергій отримали детальний сценарій, в якому вказано кількість
дій М і для кожної дії свій набір ламп підсвічування, які мають буди включені. Лампи, які не входять до
цього набору мають бути виключеними. Перед першою дією Роман повинен знаходитись в лівій частині
куліс, а Сергій в правій. Спочатку включені лампи, які потрібні для першої дії.
Завдання Романа і Сергія - організувати роботу так, щоб сумарний час усіх переривів між діями був
мінімальним.

Вхідні дані:
Перший рядок містить п'ять цілих числа W, L, V1, V2, N (1 ≤ W, L ≤ 50, 1 ≤ V1, V2 ≤ 20, 1 ≤ N ≤ 15) розміри сцени, максимальні швидкості хлопців і кількість ламп освітлювання. Далі йдуть N рядків з
координатами ламп освітлювання в метрах xi, yi (0 < xi < L, 0 < yi) < W. Наступний рядок містить число М (1
≤ М ≤ 10 000) - число дій у виставі. Далі йдуть М рядків, кожен із яких містить число ламп освітлювання, які
мають бути включені у відповідній дії, і номери цих ламп. Усі числа цілі.

Вихідні дані:
Виведіть одне число - мінімальний сумарний час переривів між діями в секундах з точністю 10-5.
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Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
5 6 1 1 3
1 2
3 4
5 3
1
1 3
5 6 1 1 3
1 2
3 4
5 3
3
1 3
2 1 2
3 1 2 3

Виведення
0.00000

8.828427
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К. Підграф
Є граф, у якого степінь усіх вершин рівна 2K. Напишіть програму, яка вибере з даного графа деякий
підграф, який задовольняє наступним умовам:
- в нього входять усі вершини заданого графа;
- степінь кожної вершини графа рівна 2.

Вхідні дані:
Перший рядок містить два числа: N – кількість вершин і K (2 ≤ 2K &t; N ≤ 300). Далі йдуть NК рядків,
які описують ребра графа - два числа: номера вершин (цілі числа від 1 до N), які з'єднані ребром. Жодне
ребро не з'єднує вершину саму з собою. Кожна пара вершин з'єднана не більш чим одним ребром.

Вихідні дані:
Якщо потрібний підграф не існує, то у першому рядку виведіть “NO”. В іншому випадку перший
рядок має містити “YES”, а наступні за ним N рядків — номера ребер, включених до знайденого підграфу.
Ребра нумеруються з 1 в порядку введення.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
5 2
1 2
1 3
1 4
1 5
2 3
2 4
2 5
3 4
3 5
4 5

Виведення
YES
1
10
5
8
4
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L. Забобони
Роман живе в новому мікрорайоні "Байтик" і вважає, що по дорозі додому не можна повертати наліво.
У мікрорайоні "Байтик" їздити можна тільки по дорогах. Всі дороги прямі, двосторонні і побудовані
на різних рівнях, тому з однієї дороги на іншу можна звертати тільки на кінцях доріг - перехрестях. Всі
перехрестя знаходяться на цілочисельних координатах (x, y). Роман працює в компанії "Луксорік" і їздить
на роботу на автомобілі. Будівля компанії "Луксорік" (пункт A) і будинок Романа (пункт B) знаходяться на
різних перехрестях мікрорайону.
Шлях з роботи додому можна починати в будь-яку сторону. На перехрестях можна повертати тільки
на право, їхати по тій же дорозі, з якої потрапили на перехрестя (в зворотному напрямку) або по паралельно
їй дорозі. Поворотами направо вважаються всі повороти не більше 180 градусів за годинниковою стрілкою.

Як кращий друг Романа ви повинні для нього написати програму, яка виводить номера доріг, по яких
він буде їздити з роботи додому. Перехрестя і дороги нумеруються, починаючи з 1 в порядку заданому у
вхідних даних. Між двома перехрестями побудовано не більше однієї дороги. Не існує дороги, що з'єднує
перехрестя з самим собою.

Вхідні дані:
Перший рядок містить два числа N, M (2 ≤ N ≤ 10 000, 0 ≤ M ≤ 10 000) - кількість перехресть і
кількість доріг в мікрорайоні. Другий рядок містить числа а і b (1 ≤ a, b ≤ N) - номера перехресть, на яких
знаходяться відповідно пункти A і B. Кожен з наступних N рядків містить пару цілих чисел через
пропуск. Xi і Yi - координати перехрестя i. Останні M рядків містять 2M чисел, кожна пара чисел - номери
перехресть з'єднані між собою дорогами. Координати по модулю не перевищують 10000. На одному
перехресті не можуть закінчуватися більше 20 доріг.

Вихідні дані:
Якщо, зберігаючи вищевказані правила неможливо доїхати з роботи до дому, то потрібно вивести -1.
Інакше потрібно вивести кількість доріг на шляху з роботи додому, потім відповідних доріг в порядку
об'їзду. Якщо по одній і тій же дорозі необхідно проїхати 2 рази поспіль, то номер цієї дороги потрібно
вивести тільки один раз. Якщо є кілька варіантів відповіді, вивести будь-який.
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Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
2 1
1 2
0 0
1 1
1 2

Виведення
1 1
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М. Kриптографія
З дитинства у Сергія спостерігалась тяга до криптографії. Весь свій вільний час він витрачає на
придумування нових методів шифрування. Зовсім недавно Сергій придумав абсолютно новий метод
шифрування цілих невід’ємних чисел.
Алгоритм шифрування числа надзвичайно простий – довільному цілому невід’ємному
числу X ставиться у відповідність ціле невід’ємне число Y, де Y отримується із X шляхом додавання самого
числа X і суми його цифр у десятковій системі числення. До того ж число Y називається образом
шифрування, а число X – прообразом шифрування.
Але невдача – для того, щоб запатентувати даний метод – необхідно придумати спосіб дешифровки,
тобто по заданому числу Y знаходити значення числа X.
Витративши немало сил і часу, Сергій так і не зміг придумати алгоритм дешифровки і звернувся за
допомогою до учасників олімпіади.
Вам необхідно по відомому образу шифрування знайти відповідний прообраз шифрування.
Гарантується, що рішення існує.

Вхідні дані:
Перший рядок містить одне ціле додатне число Y (1 ≤ Y ≤ 109) – образ шифрування.

Вихідні дані:
Виведіть одне ціле число X – прообраз шифрування. Якщо рішень кілька – виведіть будь-яке.

Приклад вхідних і вихідних даних:
Введення
4
115
1001

Виведення
2
107
1000
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