
Iнтернет-олiмпiада, тур 1
Хмельницький, 14/10/2019

Задача A. Площа земельної дiлянки
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Андрiйко вирiшив придбати дiлянку землi для парку розваг iз виходом до моря. Йому сподоба-
лася дiлянка, де берегова лiнiя має форму кривої лiнiї, решта сторiн земельної дiлянки – прямi лiнiї,
розмiщенi пiд прямими кутами до прямої межi дiлянки. Андрiйку необхiдно дiзнатися приблизну
площу цiєї земельної дiлянки. Андрiйко знає тiльки формулу площi трапецiї. Тому вiн розбив дiлян-
ку на рiвномiрнi частини iз сторонами, паралельними до бокових сторiн дiлянки (кожну частину
дiлянки вiн подав як трапецiю), та вимiряв всi вiдстанi вiд краю дiлянки (в усiх точках рiвномiрно-
го подiлу дiлянки i в крайнiх точках дiлянки) до берегової лiнiї. Допоможiть Андрiйку визначити
приблизну площу земельної дiлянки, скориставшись тiльки його знаннями.

Формат вхiдних даних
У першому рядку дано два цiлих числа: b – ширину земельної дiлянки, та n – кiлькiсть частин,

на якi розбив Андрiйко цю дiлянку. У наступному рядку дано n+1 число ai – вiдстань вiд краю
земельної дiлянки до вiдповiдної точки берегової лiнiї. Всi числа додатнi та не перевищують 1000.

Формат вихiдних даних
Вивести площу земельної дiлянки. Результат буде оцiнюватися з точнiстю 0.01.

Приклад
standard input standard output

4 4
2 3 1 2 1
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Задача B. Максимальний прибуток
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Частину своєї земельної дiлянки, яка має прямокутну форму, Андрiйко роздiлив на квадратнi
дiлянки розмiром 1 x 1, на кожну з яких поставив атракцiон вартiстю вiд 0 до k грн. Дiлянка
прямокутної форми розмiрнiстю m х n. Вхiд у парк розмiщений в лiвому нижньому кутку земельної
дiлянки, а вихiд розмiщений у протилежному кутку. Вiдвiдувач може рухатись лише праворуч
або вперед, розважаючись на всiх атракцiонах, до яких вiн пiдiйде. Знайдiть, який максимальний
прибуток може отримати Андрiйко вiд одного вiдвiдувача.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить цiлi додатнi числа m та n – розмiри земельної дiлянки. Далi йде m рядкiв,

починаючи з верхнього, у кожному з яких розмiщено n цiлих додатних чисел – вартiсть кожного
атракцiона на вiдповiднiй дiлянцi.

Обмеження:
k 6 30000
1 6 m,n 6 100

Формат вихiдних даних
Вивести, який максимальний прибуток може отримати Андрiйко згiдно умови задачi.

Приклад
standard input standard output

2 3
2 4 5
2 3 1

14
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Задача C. Доставка товару
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Андрiйко вирiшив вiдкрити пiцерiю. Для того, щоб привабити клiєнтiв, у пiцерiї дiє акцiя: "До-
ставимо пiцу теплою або ви отримаєте її безкоштовно". Для того, щоб не втрачати грошi, Андрiйко
вирiшив обслуговувати майбутнiх клiєнтiв в мiкрорайонi, де розмiщена його пiцерiя. Дано n бу-
динкiв разом iз пiцерiєю у мiкрорайонi. Мiж будинками пролягають вулицi. За вказаним номером
пiцерiї та номером будинку клiєнта потрiбно дiзнатися чи Андрiйко отримає грошi за пiцу, чи клiєнт
отримає її безкоштовно (якщо кур’єр не встигне доставити пiцу теплою).

Формат вхiдних даних
У першому рядку вхiдного потоку дано числа: n – кiлькiсть будинкiв разом iз пiцерiєю (будинки

нумеруються вiд 1 до n), число m – номер будинку пiцерiї, k – номер будинку клiєнта, до якого
потрiбно доставити пiцу, t – час, протягом якого пiца залишається теплою. У наступних рядках
дано три числа ai, aj – номера будинкiв мiж якими є сполучення, та p – час руху мiж ними (всi
числа додатнi цiлi та не перевищують 100). Гарантується, що кур’єр може доставити пiцу у всi
будинки.

Формат вихiдних даних
Вивести в одному рядку YES, якщо пiца доставиться теплою i Андрiйко отримав грошi, та число

– час найшвидшого маршруту, який розпочинається з m – номера будинку пiцерiї до k – номера
будинку клiєнта, до якого потрiбно доставити пiцу, або NO, якщо клiєнт отримає пiцу безкоштовно
(пiца доставлена холодною) i час, на який запiзнився кур’єр.

Приклад
standard input standard output

6 3 5 20
3 2 2
1 2 5
1 5 2
6 1 5
4 3 10
4 5 1

YES 9
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Задача D. Малюк Смурф у лабiринтi
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1.5 seconds
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Малюк Смурф у лабiринтi хоче дiстатися Смурфетки i повернутися назад. На своєму шляху
вiн буде збирати Смурфiнiки. Лабiринт представлений таблицею розмiром m x n. Кожна клiтина
лабiринту або порожня, або мiстить Смурфiнiку, або камiнь. Малюк Смурф знаходиться у клiтинi
(1,1), а Смуртфетка у (m,n). Спочатку малюк рухається направо та вниз, а назад вiн повертається
рухаючись налiво та вверх.

Єдине обмеження полягає в тому, що коли Смурф вiдвiдує деякi клiтини в певному рядку про-
тягом усiєї подорожi (вперед i назад), то вiдстань мiж будь-якою парою вiдвiданих ним клiтин для
кожного рядка лабiринту не повинна перевищувати x. Вiдстань мiж (i, j) та (i, k) дорiвнює |k − j|.
Малюк Смурф також не може вiдвiдати клiтину, яка мiстить камiнь. Знайдiть максимальну кiль-
кiсть Смурфiнiк, якi зможе зiбрати малюк Смурф на всьому шляху.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить три цiлi числа: m - кiлькiсть рядкiв, n - кiлькiсть стовпцiв i x - обмеження

вiдстанi у рядку. Далi iдуть m рядкiв, що описують лабiринт. Кожен рядок мiстить ’.’, ’*’ або ’#’,
що позначають порожню клiтинку, Смурфiнiк або камiнь. Клiтинки (1,1) чи (m,n) можуть мiстити
камiнь.

Обмеження:
1 6 m,n 6 1000
0 6 x 6 5

Формат вихiдних даних
Знайдiть максимальну кiлькiсть Смурфiнiкiв, якi зможе зiбрати малюк Смурф на своєму шляху.

Якщо з (1,1) неможливо дiйти до (m,n) i повернутися назад, то виведiть -1.

Приклад
standard input standard output

3 3 1
...
*.*
...

1
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Задача E. Ферзi
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Марта ще у сиву давнину, у першому класi, вигравала чемпiонат областi по шахах. Тепер вона
уже студентка i хоче вiдновити втраченi навички цiєї гри. Оскiльки її математичнi горизонти значно
розширилися, то вона iнколи придумує рiзнi шаховi задачi. Ось одна iз них.

На нестандартнiй шаховiй дошцi розмiрнiстюN∗M розмiщенi деякi фiгури. Скiлькома способами
на цiй дошцi можна розмiстити одного чи бiльше ферзiв так, щоб нiякi з них не загрожували один
одному. Ферзя не можна поставити на уже зайняту клiтину.

Вiдомо, що ферзь б’є горизонтально, вертикально та по дiагоналi. Ферзi не можуть загрожувати
один одному, якщо мiж ними є iнша фiгура.

Формат вхiдних даних
Перший рядок мiстить цiлi числа N i M. Наступнi N рядкiв мiстять M символiв, кожен з яких

описує шахову дошку: ’#’ вказує на зайняту клiтину, а ’.’ - на вiльну клiтину.
Обмеження:
1 6 N 6 50
1 6 M 6 5

Формат вихiдних даних
Виведiть одне цiле число - вiдповiдь на поставлене завдання. Оскiльки число може бути достат-

ньо великим, то виведiть його по модулю 1000000007.

Приклад
standard input standard output

2 2
# .
. .

3
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