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Задача A. Кубики з числами
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 0.25 seconds
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Василько має N кубикiв з числами вiд 1 до N . Кожен кубик мiстить лише одне число. Немає
двох кубикiв з однаковим числом.

Василько хоче знайти суму чисел, якi написанi на його кубиках. Допоможiть йому це зробити.

Формат вхiдних даних
Вхiдний потiк мiстить цiле число N .

Формат вихiдних даних
У вихiдний потiк вивести суму чисел на кубиках.

Обмеження
1 6 N 6 105

Приклади
standard input standard output

2 3

5 15

Зауваження
Тест 1
Василько має два кубики з числами 1 i 2. Знаходимо суму: 1 + 2 = 3.
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Задача B. Максимальне повторення
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 0.25 seconds
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Василько має рядок S.
Вiн пробує знайти символ, який повторюється в цьому рядку найбiльшу кiлькiсть разiв. Завдання

складне, вiн часто помиляється при пiдрахунку. Допоможiть Васильку виконати цю роботу.
Якщо бiльше нiж один символ зустрiчається максимальну кiлькiсть разiв, тодi виведiть лекси-

кографiчно менший символ.

Формат вхiдних даних
Вхiдний потiк мiстить рядорк S

Формат вихiдних даних
У вихiдний потiк вивести шуканий символ.

Обмеження
1 6 |S| 6 100
S мiстить символи промiжку [’a’..’z’]

Приклади
standard input standard output

testsample e

output t
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Задача C. Основний елемент
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Дано масив A, який мiстить N елементiв - цiлих чисел.
Знайти основний елемент у цьому масивi.
Основний елемент у масивi розмiром N – це елемент, який з’являється в масивi бiльше нiж N/2

разiв (дiлення цiле).

Формат вхiдних даних
Перший рядок вхiдного потоку мiстить цiле число N .
Наступний рядок мiстить N цiлих чисел Ai

Числа у другому рядку роздiляються пропуском.

Формат вихiдних даних
У вихiдний потiк вивести основний елемент даного масиву. Якщо такого числа не iснує, то слiд

вивести -1.

Обмеження
1 6 N 6 106

0 6 Ai 6 106

Приклади
standard input standard output

3
1 2 3

-1

5
3 1 3 3 2

3
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Задача D. Перехрестя
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 1 second
Лiмiт використання пам’ятi: 16 megabytes

Задана дорожна карта мiста розмiром N ×M . Дороги проходять вертикально та горизонталь-
но та мають рiзну ширину (послiдовну кiлькiсть рядкiв або стовпцiв). Усi дороги проходять через
все мiсто, тобто вертикальнi починаються в першому рядку та закiнчуються в останньому, а го-
ризонтальнi - в першому та останньому стовпчиках вiдповiдно. Перехрестям вважається мiсце, де
перетинаються дороги. Для заданої карти мiста необхiдно пiдрахувати кiлькiсть перехресть.

Формат вхiдних даних
В першому рядку задано два числа N та M - кiлькiсть рядкiв та стовпчикiв на картi. Наступнi

N рядкiв мiстять по M символiв, що задають карту. Символ ’.’ - означає, що через цю клiтинку
дорога не проходить, ’#’ - проходить.

Формат вихiдних даних
Вивести одне число - вiдповiдь на задачу.

Обмеження
0 < N,M 6 1000
Усi змiннi цiлi числа

Приклад
standard input standard output

5 5
#.#.#
#####
#.#.#
#####
#####

6

Зауваження
Звернiть увагу на обмеження по пам’ятi!
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Задача E. Сума префiксiв
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 0.25 seconds
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

Вам заданий набiр непустих рядкiв. Для кожного рядку потрiбно порахувати суму кiлькостi
входжень його непустих префiксiв у набiр.

Розглянемо на прикладi. [’abc’, ’ab’, ’bc’, ’b’]. Перший рядок складається iз наступних префiксiв:
’a’, ’ab’, ’abc’. Префiкс ’a’ є префiксом 2-х рядкiв iз набору (першого i другого), ’ab’ - також 2-х, ’abc’
є префiксом тiльки одного рядку - першого. Тому вiдповiдь для першого рядку складає 2+2+1=5.

Формат вхiдних даних
На вхiд користувачу приходить один рядок iз набором. Набiр починається символом ’[’ та закiн-

чується символом ’]’. Кожен рядок в наборi загорнутий символами "(подвiйними лапками!). Рядки
роздiленi комою. Кiлькiсть рядкiв у наборi не перевищує 1000. Рядки непорожнi та складаються iз
не бiльше 1000 малих латинських символiв.

Формат вихiдних даних
Вивести необхiдно стiльки чисел, скiльки рядкiв у вхiдному наборi. Числа вивести в одному

рядку через пробiл.

Приклад
standard input standard output

["abc","ab","bc","b"] 5 4 3 2
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Задача F. Матриця i запити
Назва вхiдного файлу: standard input
Назва вихiдного файлу: standard output
Лiмiт часу: 2 seconds
Лiмiт використання пам’ятi: 256 megabytes

На вхiд подається прямокутна матриця N ×M iз числами. Пiсля цього користувачу приходить
Q запитiв, не завжди валiдних. Запити подiляються на два типи: ’query’ та ’update’. На перший
тип запитiв, користувач видає середнє значення чисел (цiлу частину) у заданому для цього запиту
пiдматрицi та рiзницю мiж максимальним та мiнiмальним числом у цiй ж пiдматрицi. Другий тип
запитiв змiнюють значення заданого елемента у матрицi на нове значення.

Формат вхiдних даних
У першому рядку задаються розмiри матрицi (висота та ширина) N , M . Наступнi N рядкiв

мiстять по M чисел, що задають значення елементiв матрицi. Усi значення - цiлi, невiд’ємнi числа,
що не перевищують 1000.

Наступний рядок мiстить Q - кiлькiсть запитiв. Наступнi Q рядкiв мiстять запити.
Запити першого типу мають наступний вигляд: ’query x1 y1 x2 y2’, без лапок, де x1, y1 - коор-

динати лiвого верхнього кута (рядок та стовпчик), а x2, y2 - координати правого нижнього кута
пiдматрицi.

Запит другого типу має наступний вигляд: ’update x y val’, без лапок, де x, y - координати
елемента в матрицi, який потрiбно замiнити, val - нове значення (цiле, невiд’ємне число, що не
перевищує 1000).

Невалiднi запити складаються iз одного значення - некоректного значення типу i можуть мiстити
як символи латинського алфавiту, так i спецсимволи. Наприклад ’apdate’ (без лапок).

Формат вихiдних даних
Для кожного запиту ’query’ користувач повинен вивести у новому рядку вiдповiдь на запит у

виглядi ’Average: avg Diff: diff’, без лапок та замiсть avg та diff вiдповiднi порахованi значення.
Для кожного некоректного запиту у новому рядку треба вивести ’Invalid query’ (без лапок).

Обмеження
0 < N 6 1000
0 < M 6 1000
0 6 Q 6 100000
0 6 x1, x2 < N
0 6 y1, y2 < M

Приклад
standard input standard output

4 5
1 2 3 4 5
6 7 8 9 1
2 3 4 5 8
9 9 1 9 9
4
query 1 2 3 3
update 0 0 100
query 0 0 3 4
apdate

Average: 6 Diff: 8
Average: 10 Diff: 99
Invalid query
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