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Група “A”

1. Продовжити послiдовнiсть чисел одним числом: 1, 10, 12, 21, 100, 102, 111, . . . . Вiдповiдь об-
грунтуйте.

2. розглянемо гострокутний трикутник 𝐴𝐵𝐶 i точку 𝐷, що лежить на сторонi 𝐵𝐶. Позначимо
𝑃,𝑄 — точки перетину висот △𝐴𝐵𝐷 та △𝐴𝐷𝐶. Для яких точок 𝐷 трикутники 𝐴𝐵𝐶 i 𝐷𝑃𝑄
будуть подiбними?

3. Дорога мiж мiстами 𝐴 i 𝐵 спочатку йде згори, а потiм ще половину цiєї вiдстанi вгору. Вгору
мотоциклiст їхав з постiйною швидкiстю вiд 30 до 40 км/год, а згори вдвiчi швидше, нiж вгору.
Коли вiн проїхав весь шлях, то виявилося, що на першi 100 км шляху вiн витратив на 1 годину
менше, нiж на останнi 100 км. Скiльки часу тривала його подорож вiд 𝐴 до 𝐵?

4. Плем’я людожерiв взяло в полон красуню бiлявку. Вiдпустити її чи з’їсти має вирiшити зiбра-
ння 100 старiйшин, якi дуже полюбляють банани. “Доброму” вождю людожерiв бiлявка дуже
сподобалася, i вiн хоче прийняття зборами рiшення про її звiльнення, але “зла” дружина вождя
проти цього. При вирiшеннi долi бiлявки кожен старiйшина вiддасть свiй голос за ту пропози-
цiю, за яку одержить бiльше бананiв. Якщо старiйшина одержує однакову кiлькiсть бананiв вiд
протилежних сторiн, то при голосуваннi вiн утримується. Щоб будь-яке рiшення було прийнято
необхiдно, щоб “ЗА” проголосував принаймнi 51 старiйшина. Вождь знає, що дружина може
роздати старiйшинам не бiльше 1000 бананiв. Яку мiнiмальну кiлькiсть бананiв i по скiльки
повинен роздати вождь, щоб гарантувати прийняття рiшення на свою користь, незважаючи на
те, у який спосiб роздасть банани його дружина.

5. Розв’язати рiвняння: sin (sin (sin 𝑥)) = cos (sin (sin𝑥)).

6. Розв’язати систему рiвнянь: ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
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7. З точки 𝑀 кола проведенi три хорди 𝑀𝑁 = 1, 𝑀𝑃 = 6, 𝑀𝑄 = 2 таким чином, що ∠𝑁𝑀𝑃 =
∠𝑃𝑀𝑄. Знайти радiус кола.

8. При яких значеннях параметра 𝑎 рiвняння 𝑎 sin4 𝑥+ 4(𝑎+ 1) sin2 𝑥+ 3(𝑎+ 1) = 0 має не бiльше
двох розв’язкiв на промiжку [0, 𝜋]?

9. У трикутника 𝐴𝐵𝐶 заданi сторона 𝐵𝐶 = 𝑎 та ∠𝐵𝐴𝐶 = 𝛼. В яких межах може змiнюватися
висота ℎ𝑏 = 𝐵𝐻 цього трикутника?

Група “B”

Для кожної запропонованої задачi необхiдно написати алгоритм з обґрунтуванням коректностi
розв’язку та програмну реалiзацiю на С або Паскалi. Дозволяється застосовувати лише власноруч
написанi пiдпрограми. Дискету з програмною реалiзацiєю надсилати не треба.
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1. Сортуюча машина. Є машина для сортування цiлих чисел. Вона має лише одну команду
MOVE з одним аргументом. Ця команда переносить число, задане в аргументi, в кiнець послi-
довностi. Наприклад, для сортування масиву чисел {19, 7, 8, 25} у зростаючому порядку слiд
виконати двi команди:

1. MOVE 19, отримаємо {7, 8, 25, 19}.
2. MOVE 25, отримаємо {7, 8, 19, 25}.

Вхiд. Масив чисел 𝑎.

Вихiд. Найменша кiлькiсть команд MOVE, необхiдних для сортування масиву 𝑎 за зростанням.

Обмеження: −1000 6 𝑎[𝑖] 6 1000.

Вхiд Вихiд
a

{19, 7, 8, 25} 2
{1, 2, 3, 4, 5} 0

{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2} 7

2. Загубленi дужки. Є арифметичний вираз, що мiстить додатнi числа, знаки ‘+’, ‘-’ та дуж-
ки. Потiм дужки стерли. Необхiдно визначити найменше значення, яке могло мати вихiдний
арифметичний вираз.

Вхiд. Рядок 𝑒, що мiстить арифметичний вираз без дужок.

Вихiд. Найменше значення, яке може мати арифметичний вираз, якщо в ньому розставити
дужки.

Вхiд Вихiд
e

“55-50+40” -35
“10+20+30+40” 100
“00009-00009” 0

3. Пiдрахунок спiльних пiдпослiдовностей. Пiдпослiдовнiсть утворюється з рядка вилучен-
ням нуля або декiлькох символiв з нього. За заданими трьома рядками слiд пiдрахувати кiль-
кiсть їх спiльних пiдпослiдовностей.

Вхiд. Три рядки 𝑎, 𝑏 та 𝑐.

Вихiд. Кiлькiсть спiльних пiдпослiдовностей трьох рядкiв 𝑎, 𝑏 та 𝑐.

Вхiд Вихiд
a b c

“call” “accelerate” “candle” 6
“topcoder” “topcoder” “topcoder” 239

“no” “correct” “answer” 0

4. Щасливе число. Нехай 𝑛 — натуральне число. Пiднесемо в 𝑘-у степiнь кожну його цифру
i просумуємо отриманi результати. Позначимо отриманий результат через 𝑆𝑘(𝑛). Наприклад,
𝑆2(65) = 62 + 52 = 61. Побудуємо послiдовнiсть 𝑛, 𝑆𝑘(𝑛), 𝑆𝑘(𝑆𝑘(𝑛)), . . . . Щастям числа 𝑛 по
вiдношенню до 𝑘 будемо називати найменше число в цiй послiдовностi.

Вхiд. Три числа 𝑎, 𝑏, 𝑘.

Вихiд. Знайти щастя кожного числа мiж 𝑎 та 𝑏 включно по вiдношенню до 𝑘 i повернути їх
суму.

2



Вхiд Вихiд
a b k
13 13 2 1
1 5 2 14

535 538 3 820

5. Паралельне програмування. Iснує складна система, що мiстить в собi декiлька паралельно
працюючих процесорiв. Але деякi процесори можуть почати роботу лише тодi, коли iншi закiн-
чать свою роботу. 𝑖-тий елемент масиву time мiстить час виконання роботи 𝑖-тим процесором
(в мiлiсекундах). Iнформацiя про залежнiсть виконання робiт мiститься в масивi prec: 𝑝𝑟𝑒𝑐[𝑖][𝑗]
мiстить ‘Y’, якщо процесор 𝑗 може почати роботу лише по завершенню роботи процесора 𝑖, та
‘𝑁 ′, якщо час роботи 𝑖-го та 𝑗-го процесорiв не залежить один вiд iншого.

Вхiд. Масив time, який мiстить час роботи процесорiв та масив prec, що описує залежнiсть
виконання робiт процесорiв.

Вихiд. Найменший час (в мiлiсекундах), необхiдний для виконання робiт усiма процесорами.
Якщо роботи виконати неможливо, повернути -1.

Вхiд Вихiд
time prec

{150, 200, 250} {“NNN”, 250
“NNN”,
“NNN”}

{150, 200, 250} {“NNN”, 350
“YNN”,
“NNN”}

{150, 200, 250} {“NYN”, -1
“NNY”,
“YNN”}
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