
A-I-2	Telenovela	
Toto je praktická úloha. Pomocou webového rozhrania odo-
vzdajte funkčný, odladený program. 

V televízii ide nová telenovela. Jaro by ju chcel sledovať, ale 
má kopec roboty. Ešteže všetky diely tak často reprízujú. 
A tak Jaro sedí, v jednej ruke svoj kalendár, v druhej televíz-
ny program, a húta, ktoré diely si vlastne má pozrieť. O poze-
raní telenovely platia nasledovné fakty: 
• Úplne na začiatku treba pozrieť prvý diel, v ktorom sa zo-

známime s hlavnými postavami. 
• Nie je potrebné vidieť všetky diely. Všetko dôležité sa 

opakuje, takže vieme ľubovoľne veľa dielov vynechať. 
• Je ale veľmi dôležité sledovať diely v správnom poradí. 

Akonáhle si pozriete čo len jeden diel mimo poradia (teda 
najskôr neskorší a potom skorší), už nikdy sa nezorientuje-
te v tom, čo sa vlastne kedy stalo. 

• Pochopiteľne, žiadny diel nechceme sledovať dvakrát. 
• Na úplný záver je potrebné vidieť posledný diel, v ktorom 

príde happyend. 

Súťažná	úloha	
Daná je postupnosť a1, ..., an čísel dielov, ktorých vysielanie 
by Jaro stíhal sledovať. Zistite, či si vie pozrieť telenovelu 
tak, aby dodržal vyššie uvedené pravidlá. Ak áno, zistite tiež, 
koľko najviac dielov vie vidieť. 

Formát	vstupu	a	výstupu	
V prvom riadku vstupu sú celé čísla n (počet dielov, ktoré 
Jaro stíha sledovať) a e (počet epizód telenovely). Epizódy sú 
očíslované od 1 po e. V druhom riadku je postupnosť n celých 
čísel a1, ..., an: čísla odvysielaných epizód v chronologickom 
poradí. 

Vypíšte jeden riadok a v ňom jedno číslo: maximálny počet 
dielov, ktoré vieme vidieť pri správnom pozretí tejto teleno-
vely. Ak správnym spôsobom telenovelu pozrieť nevieme, 
vypíšte namiesto toho číslo −1. 

Obmedzenia a hodnotenie 
Je 10 sád testovacích vstupov, za každú môžete získať 1 bod. 
Vo všetkých sadách platí 1 ≤ n ≤ 100 000, 2 ≤ e ≤ 109 a pre 
každé i platí 1 ≤ ai ≤ e. Rôzne sady majú rôzne veľkú (postup-
ne rastúcu) maximálnu hodnotu n. V druhej sade je n = 10, 
v tretej sade je n = 14, v piatej sade je n = 100, v siedmej sade 
je n = 7 000. V sadách s nepárnym číslom platí, že v každom 
testovacom vstupe sú všetky ai navzájom rôzne. 

Príklady

Pozrie si prvú a následne poslednú epizódu. 

Kategória A

A-I-1	Trojice
Toto je praktická úloha. Pomocou webového rozhrania odo-
vzdajte funkčný, odladený program. 

Keď bol naposledy Mário chorý, strašne sa doma nudil. Jed-
no ráno si preto vyrobil n kartičiek a na každú napísal nejaké 
prirodzené číslo. Potom sa postupne pozrel na všetky možné 
trojice kartičiek. Pre každú trojicu spočítal súčet čísel na nich 
a výsledok si zapísal na papier. 

Súťažná	úloha	
Dané je n a zoznam čísel na kartičkách. Ďalej je dané rozum-
ne malé prirodzené číslo k. Nájdite k-te najmenšie číslo na 
Máriovom papieri – čiže k-ty najmenší spomedzi všetkých 
súčtov trojíc čísel na kartičkách. Ak sa nejaký súčet dá vyro-
biť viacerými spôsobmi, rátame každý jeho výskyt zvlášť. 
(Pozri prvý príklad.) 

Formát	vstupu	a	výstupu	
V prvom riadku vstupu sú celé čísla n a k. V druhom riadku 
vstupu je n navzájom rôznych celých čísel a1, ..., an. Sú uspo-
riadané od najmenšieho po najväčšie. 
Vypíšte jeden riadok a v ňom jedno číslo: k-ty najmenší spo-
medzi všetkých súčtov trojíc.

Obmedzenia a hodnotenie 
Je 10 sád testovacích vstupov, za každú môžete získať 1 bod. 
Vo všetkých sadách platí 3 ≤ n ≤ 100 000, 1 ≤ k ≤ 1 000 000, 

k
n

≤




3

 a 1 101 2
12≤ < < < ≤a a an� .

(Pozor, na uloženie ai použite premennú s dostatočným roz-
sahom!) V prvých troch sadách platí n ≤ 500. V ďalších troch 
sadách platí n ≤ 7 000. 

Príklady	

Všetkých 10 možných súčtov: 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12. 
Teda aj pre k = 3, aj pre k = 4 je správnym výstupom číslo 8. 
Pre k = 9 by bolo správnym výstupom číslo 11. 

Tento raz sú všetky súčty trojíc navzájom rôzne.

Domáce kolo 33. ročníka 
olympiáDy v inFormatike

Informatika Informatika

22



Pozrie si epizódu 1, jedno zo štyroch vysielaní epizódy 3 a na 
záver epizódu 50. 

Ak pozrie prvú epizódu, už nestihne žiadnu ďalšiu. A navyše 
aj tak nikdy neuvidí poslednú epizódu. 

A-I-3	Reverzy	prefixov	
Toto je teoretická úloha. Pomocou webového rozhrania odo-
vzdajte súbor vo formáte PDF, obsahujúci riešenie spĺňajúce 
požiadavky uvedené v pravidlách. Každá podúloha je hodno-
tená samostatne, nie je nutné ich riešiť v uvedenom poradí. 

Vo všetkých podúlohách máme na začiatku pole A[1..n], 
v ktorom je uložená nejaká permutácia čísel 1 až n. Inými slo-
vami, každé z čísel od 1 po n sa v poli A nachádza presne raz. 
Toto pole smieme meniť len pomocou operácie flip(k). Hod-
nota k môže byť od 1 do n vrátane. Efekt tejto operácie je že 
sa obráti poradie prvých k prvkov poľa A. Napríklad z poľa 
A = (1, 2, 3, 5, 4) operácia flip(3) spraví pole (3, 2, 1, 5, 4). 

Podúloha	A	(2	body)	
Nájdite algoritmus s polynomiálnou časovou zložitosťou, 
ktorý ľubovoľné vstupné pole A usporiada. 

Podúloha	B	(2	body)	
Dávid si vymyslel, že bude do nekonečna opakovať operáciu 
flip(A[1]). V každom kroku sa teda pozrie na prvý prvok poľa 
A a následne otočí poradie toľkých prvkov, akú hodnotu uvi-
del. Napríklad ak na začiatku poľa uvidí číslo 4, spraví flip(4). 
Dávidovi sa zdá, že nech začne od akéhokoľvek poľa, vždy 
sa časom stane, že sa na začiatok poľa dostane číslo 1. Tým 
samozrejme všetka zábava končí, keďže od tej chvíle už bude 
Dávid donekonečna opakovať operáciu flip(1), ktorá pole vô-
bec nezmení. Overte túto hypotézu pre n = 10. Zistite, pre 
ktorú z 10! permutácií spraví Dávid najviac krokov, kým sa 
na začiatok poľa dostane jednotka. 

Podúloha	C	(3	body)	
Pre n = 47 nájdite nejakú permutáciu, pre ktorú Dávid spraví 
veľa krokov, kým nastane A[1] = 1. Za permutáciu, pre ktorú 
spraví aspoň 500 krokov, dostanete 1 bod. Za permutáciu, pre 
ktorú spraví aspoň 650 krokov, dostanete 2 body. Za permu-
táciu, pre ktorú spraví aspoň 750 krokov, dostanete 3 body. 

Podúloha	D	(3	body)	
Naozaj platí, že pre úplne každé n a úplne každú permutáciu 
čísel v poli A sa musí časom na začiatok poľa A dostať číslo 
1? Dokážte toto tvrdenie alebo nájdite protipríklad.

A-I-4	Stavebnica	funkcií	
Toto je teoretická úloha. Pomocou webového rozhrania odo-
vzdajte súbor vo formáte PDF, obsahujúci riešenie, spĺňajúce 
požiadavky uvedené v pravidlách. K tejto úlohe patrí študijný 
text uvedený na nasledujúcich stranách. Odporúčame naj-
skôr prečítať ten a až potom sa vrátiť k samotným súťažným 
úlohám. 

Jednotlivé podúlohy súťažnej úlohy môžete riešiť v ľubovoľ-
nom poradí. Každá podúloha má hodnotu 2 body. Požadova-
nú funkciu smiete zostrojiť „na viac krokov“ – teda najskôr si 
vyrobiť nejaké jednoduchšie pomocné funkcie.

• Podúloha	A. Zostrojte funkciu zzz3: funkciu s tromi vstup-
mi, ktorá vždy vráti na výstup nulu. Formálne, má platiť
∀ ( ) =a b c zzz a b c, , : , , .3 0  

• Podúloha	B.	Miška už zostrojila nejakú funkciu ϕ4. Túto 
funkciu máte k dispozícii, ale neviete nič o tom, čo počí-
ta. Miška by teraz chcela funkciu ψ3 definovanú nasledov-
ne: ∀ ( ) = ( )a b c a b c b a c a, , : , , , , , .ψ ϕ3 4  Ukážte, ako si má 
Miška vyrobiť túto funkciu. 

• Podúloha	 C. Zostrojte násobenie: binárnu funkciu mul 
takú, že pre všetky a, b platí mul a b a b, .( ) = ⋅  

• Podúloha	D. Zostrojte predchodcu: unárnu funkciu p takú, 
že p 0 0( ) =  (lebo záporné čísla nemáme) a ∀ +( ) =n p n n: .1

• Podúloha	E. Zostrojte odčítanie, respektíve teda funkciu, 
ktorá sa naň čo najviac podobá. Presnejšie, zostrojte binár-
nu funkciu sub takú, že pre x > y je sub x y x y,( ) = −  a pre 
x ≤ y je sub x y, .( ) = 0  

Študijný	text:	stavebnica	funkcií	
Miška dostala na narodeniny zvláštny darček: stavebnicu 
funkcií. Keď darček rozbalila, našla v ňom hneď niekoľko 
rôznych vecí. Ako prvé jej oko padlo na tri sáčky s hotovými 
funkciami. Každá funkcia je malá škatuľka, ktorá má niekoľ-
ko vstupov a práve jeden výstup. 
• V prvom sáčku bola jediná funkcia. Volala sa z (z anglic-

kého „zero“, čiže nula), nemala žiadne vstupy a na výstupe 
vracala číslo 0. 

• Aj v druhom sáčku bola len jedna funkcia. Táto sa volala 
s (z anglického „successor“, čiže nasledovník). Mala jeden 
vstup a jeden výstup. Keď na vstup dostala číslo n, vrátila 
nám na výstupe číslo n + 1. 

• Tretí sáčok bol o čosi plnší – bolo v ňom nekonečne veľa 
funkcií. Pre každé k a n (také, že 1 ≤ k ≤ n) tam bola funk-
cia vk

n („vyber k-ty z n vstupov“), ktorá mala n vstupov a na 
výstup vždy vrátila hodnotu, ktorú dostala na k-tom vstupe.

Na obrázku sú znázornené funkcie z, s a v3
4.
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Zvyšok balíčka tvorili dva prístroje, ktoré zjavne slúžia na 
výrobu nových funkcií. Na jednom z nich sa skvel nápis 
Kompozítor, na druhom zase Cyklovač. Každý z nich fungu-
je tak, že do vnútra v správnom poradí vložíme nejaké funk-
cie, zatočíme kľukou a vypadne nám nová funkcia. Tá je 
vhodne poskladaná z funkcií, ktoré sme vložili dovnútra. Ale 
skôr, ako si podrobnejšie popíšeme fungovanie Kompozítora 
a Cyklovača, potrebujeme si o našich funkciách povedať čosi 
formálnejšie. 

V tejto úlohe považujeme nulu za prirodzené číslo. Priro-
dzené čísla sú teda pre nás množina � …= { }0 1 2 3, , , , .

Všetky funkcie, ktoré si budeme vyrábať, budú totálne 
funkcie na prirodzených číslach. Ako vstupy budeme teda 
funkcii dávať prirodzené čísla a pre každý možný vstup nám 
funkcia vráti na výstup jedno prirodzené číslo. Počet vstupov 
funkcie sa nazýva arita. Napr. funkcie s jedným vstupom od-
borne voláme unárne, funkcie s dvoma vstupmi binárne atď. 
Funkcia v2

7 má aritu 7. Funkcia z má aritu 0. Aritu občas bu-
deme explicitne písať ako horný index. Mohli by sme teda 
napr. hovoriť, že v prvom sáčku bola funkcia z0 a v druhom 
zas funkcia s1. (U vyberacích funkcií vk

n aritu musíme uvádzať 
vždy, keďže napr. v1

4 a v1
7 sú dve rôzne funkcie.) 

Akonáhle už nejakú funkciu vyrobíme, máme navždy k dis-
pozícii ľubovoľne veľa jej kópií. Špeciálne platí, že ak funk-
ciu použijeme pri výrobe inej, zložitejšej, nestratíme ju tým. 

Kompozítor	
Kompozítor vie funkcie skladať (v bežnom matematickom 
zmysle tohto slova). Je však trochu háklivý na správne arity. 
Použitie Kompozítora sa skladá z nasledujúcich krokov: 
1. Vyberieme si aritu a ≥ 0 funkcie, ktorú chceme vyrobiť. 
2. Zvolíme si funkciu gb (čiže funkciu g s nejakou aritou b, 

možno inou ako a), ktorú použijeme v druhom kroku vý-
počtu. Hodnota b musí byť kladná. (Inými slovami, funk-
cia g musí mať aspoň jeden vstup.) 

3. Zvolíme si b funkcií f fa
b
a

1 , , ,…  ktoré použijeme v prvom 
kroku výpočtu. 

4. Zatočíme kľukou na boku Kompozítora. Na výstupe nám 
vypadne nová funkcia h definovaná nasledujúcim pseudo-
kódom: 
def h ( x_1, ..., x_a ): 
    tmp_1 = f_1 ( x_1, ..., x_a ) 
    tmp_2 = f_2 ( x_1, ..., x_a ) 
    ... 
    tmp_b = f_b ( x_1, ..., x_a ) 
    return g ( tmp_1, ..., tmp_b ) 

 Slovne: Funkcia h zoberie a vstupov, ktoré dostala. Pomo-
cou funkcií f1 až fb z nich vypočíta b pomocných hodnôt. 
No a na záver pomocou funkcie g vypočíta z pomocných 
hodnôt výstup celej funkcie h. 

Na obrázku je graficky znázornená funkcia vyrobená Kom-
pozítorom pre a =3 a b = 2. 

Cyklovač	
Cyklovač vie vyrábať for-cykly. Aj on je však trochu háklivý 
na správne arity funkcií a poradie ich parametrov. Dajte si na 
ne pozor, keď ho budete kŕmiť. Správne použitie Cyklovača 
vyzerá nasledovne: 
1. Vyberieme si aritu a ≥ 1 funkcie, ktorú chceme vytvoriť. 
 Prvý parameter tejto funkcie (označíme ho x) bude špe-

ciálna premenná, ktorá hovorí, koľkokrát sa má for-cyklus 
vykonať. Ostatné parametre (označíme ich y1, ..., ya − 1) 
budú ostávať nezmenené. 

2. Zvolíme si funkciu f  a − 
  

1, ktorou výpočet cyklu začne.
3. Zvolíme si funkciu g a 

  

+ 1, ktorá počíta, čo sa stane počas 
jednej iterácie cyklu. Funkcia g má až a + 1 vstupov: všet-
ky premenné, ktoré bude mať aj výsledná funkcia, a navy-
še hodnotu, ktorá bola výstupom predchádzajúcej iterácie 
cyklu. (Ak to nedávalo zmysel, pozri pseudokód uvedený 
v ďalšom kroku.) 

4. Zatočíme kľukou na boku Cyklovača. Na výstupe nám vy-
padne nová funkcia h definovaná nasledujúcim pseudokó-
dom: 
def h ( x, y_1, ..., y_{a-1} ): 
    tmp = f ( y_1, ..., y_{a-1} ) 
    for i = 0 to x-1: 
        tmp = g(i, y_1, ..., y_{a-1}, tmp)
    return tmp 

 Slovne: Výpočet začne tým, že funkciou f vypočítame 
(z ostatných parametrov) výstup pre x = 0. Z neho potom 
funkciou g vypočítame výstup pre x = 1, z toho znova 
funkciou g výstup pre x = 2, a tak ďalej až po požadovanú 
hodnotu prvého parametra.

Notácia 
Rovnosť dvoch funkcií budeme značiť ≡. Zápis f ≡ g teda 
znamená, že funkcie f a g majú rovnakú aritu a na každom 
vstupe dávajú ten istý výstup. Funkciu, ktorá vznikne Kom-
pozítorom z funkcií f1, ..., fb a g, budeme značiť K[f1, ..., fb, g]. 
Funkciu, ktorá vznikne Cyklovačom z funkcií f a g, budeme 
značiť C[f, g]. 

Príklady	
Uf, to vyzerá komplikovane. Poďme sa preto spolu pozrieť 
na to, ako si Miška začala vyrábať nejaké nové funkcie. 

Príklad	 1. Čím by sme tak začali? Peknou jednoduchou 
funkciou je napríklad identita: unárna funkcia i taká, že pre 
každé n je i(n) = n. Vidíte, ako ju vyrobiť? Toto bola triková 
otázka. Identitu vyrábať nepotrebujeme, dostali sme ju totiž 
v treťom sáčku. Identitou je totiž funkcia v1

1. Môžeme teda pí-
sať i v≡ 1

1. 

Príklad	2.	Vyrobme si funkciu j0: konštantnú funkciu, ktorá 
nemá žiadny vstup a na výstupe vracia hodnotu 1. Túto funk-
ciu vieme vyrobiť Kompozítorom. V prvom kroku použijeme 
funkciu z, ktorá nemá žiaden vstup a na výstupe vráti 0. Túto 
0 potom „pošleme ďalej“ do funkcie s, ktorá ju zväčší na 1. 
Dostávame teda, že j0 ≡ K[z, s].

Príklad	 3. Unárnu funkcia plus3, ktorá svoj jediný vstup 
zväčší o 3, vieme vyrobiť napríklad ako K[K[s, s], s]. Teda 
najskôr si vyrobíme funkciu K[s, s], ktorá svoj vstup zväčší 
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o 2, a túto potom opäť vložíme do Kompozítora s ďalšou 
funkciou s. 

Príklad	4. Teraz si ukážeme, ako si Miška vie vyrobiť sčíta-
nie – teda binárnu funkciu add takú, že platí ∀ ( ) = +x y add x y x y, : , . 

∀ ( ) = +x y add x y x y, : , . Základným pozorovaním je, že sčítanie je 
vlastne opakované použitie funkcie „+1“, teda nasledovníka. 
Výpočet x + y si teda môžeme sformulovať nasledovne: „za-
čni s hodnotou y a potom na ňu x-krát použi funkciu s“. No 
a keďže toto vyzerá ako cyklus, na výrobu sčítania budeme 
chcieť použiť Cyklovač. Pozrime sa teda na pseudokód funk-
cie, ktorú vyrobí Cyklovač (s tým, že si ho už upravíme kon-
krétne na funkciu s dvoma vstupmi). 
def add(x,y): 
    tmp = f(y) 
    for i = 0 to x-1: 
        tmp = g(i,y,tmp) 
    return tmp 

Aké funkcie f a g potrebujeme vhodiť do Cyklovača, ak chce-
me dostať program pre sčítanie? Funkcia f má jednoducho vrá-
tiť hodnotu y, ktorú dostala na vstupe – čiže f má byť identita.

Funkcia g má v každej iterácii cyklu zobrať starú hodnotu 
(uloženú v premennej tmp) a inkrementovať ju použitím 
funkcie s. Potrebujeme teda funkciu s tromi vstupmi, ktorá 
prvé dva odignoruje, na tretí použije s a vráti výsledok. Takú-
to funkciu síce ešte nemáme, ale vieme si ju ľahko vyrobiť 
Kompozítorom: je to funkcia K v s[ , ].3

3

Dokopy teda dostávame, že add C v K v s≡ [ , [ , ]].1
1

3
3

Príklad	5. Ďalšou jednoduchou funkciou je unárna konštant-
ná nula, teda funkcia zz1, ktorá má jeden vstup a na výstupe 
vždy vracia nulu. (Formálne: ∀ ( ) =n zz n: .)1 0  

Skôr, než si ukážeme, ako zz1 vyrobiť, podotknime, že zz1 

a z0 (čo je funkcia z, ktorú sme dostali v prvom sáčku) sú dve 
rôzne funkcie. 

Zdalo by sa, že zz1 musí ísť nejak vyrobiť zo z0 pomocou 
Kompozítora. Lenže ako? Ak by sme chceli z0 použiť v pr-
vom kroku, tak bez ohľadu na to, akú funkciu použijeme 
v druhom kroku, určite vyrobíme funkciu s aritou 0. No 
a v druhom kroku z0 použiť nesmieme, lebo funkcia použitá 
v druhom kroku musí mať kladnú aritu. Cez Kompozítor teda 
cesta nevedie. Ukážeme si však, že zz1 vieme vyrobiť pomo-
cou Cyklovača. Opäť začnime tým, že sa pozrieme, ako to 
vyzerá, keď chceme pomocou Cyklovača vyrobiť unárnu 
funkciu. My dodáme funkcie f  0 a g2 a Cyklovač nám z nich 
vyrobí funkciu h1 definovanú nasledovne: 
def h(x): 
    tmp = f() 
    for i = 0 to x-1: 
        tmp = g(i,tmp) 
    return tmp 

Ako máme zvoliť funkcie f a g, ak chceme, aby h na kaž-
dom vstupe vracala nulu? Zjavne musíme zvoliť f ≡ z0, aby 
bolo h(0) = 0. No a jedna možnosť, ako teraz zvoliť funkciu 
g, je jednoducho zobrať g ≡ v2

2. Tým sa z príkazu tmp = 
= g(i,tmp) stane príkaz tmp = tmp, a teda v premennej 
tmp ostane stále nula bez ohľadu na hodnotu x. 

Touto pomerne obskúrnou konštrukciou sme si teda ukáza-
li, že funkciu zz1 vieme zostrojiť ako C[z, v2

2]. 

Kategória B

B-I-1	Babičkina	špajza
Počas prázdnin u babky sa Peti podarilo objaviť tajnú špajzu 
– zdroj skvelých koláčov, zaváranín, kompótov a hlavne 
úžasného babičkinho jahodového džemu. Na dlhočiznej po-
ličke stoja pred ňou v rade poukladané rôzne veľké poháre 
džemu a Peťa by si rada nejaké z nich zobrala. Naraz však ne-
unesie viac ako tri poháre. Naviac, ak by si zobrala poháre, 
ktoré sú príliš blízko seba, babka by si to veľmi rýchlo všim-
la. Chcela by preto, aby medzi každými dvoma pohármi, kto-
ré zoberie, ostalo aspoň k ďalších pohárov. Peťa teraz roz-
mýšľa, ktoré tri poháre si má vybrať, aby odišla s čo najviac 
džemom. Pomôžte jej a ona sa oň s vami určite podelí. A ak 
nie, aspoň my vám dáme nejaké body do súťaže. 

Súťažná	úloha
Petina babka má v špajzi n pohárov džemu postavených 
v rade jeden za druhým. Na vstupe dostanete n celých čísel 
popisujúcich tento rad: i-te z týchto čísel určuje objem džemu 
v i-tom pohári v rade. Vašou úlohou je vybrať tri poháre, kto-
ré majú dokopy čo najväčší objem džemu a pre ktoré platí, že 
každé dva z týchto pohárov majú medzi sebou aspoň k iných, 
nevybratých pohárov. Môžete predpokladať, že vždy bude 
možné vybrať aspoň jednu takúto trojicu. 

Formát	vstupu	a	výstupu
Dostanete od nás 5 vstupných súborov, označených 1.txt až 
5.txt. Každý z nich má nasledujúci formát: Na prvom riad-
ku sú dve medzerou oddelené čísla n a k. Číslo n udáva počet 
pohárov a číslo k hovorí, aspoň koľko pohárov treba vynechať 
medzi vybranými. Na druhom riadku je n medzerou oddele-
ných čísel v1, v2, ..., vn. Hodnota vi je objem džemu v i-tom po-
hári zľava. Do výstupného súboru vypíšte jeden riadok 
a v ňom jedno číslo – najväčší objem džemu, ktorý vie Peťa zo 
špajze odniesť, ak splní všetky podmienky popísané v zadaní. 

Veľkosti	vstupov	
V jednotlivých vstupoch má premenná n postupne hodnoty 
100, 2 000, 50 000, 700 000 a 2 000 000. Pre hodnotu k platí, 
že 2 k + 3 ≤ n. Naviac, pre všetky hodnoty vi platí, že sú väč-
šie ako 0 a menšie alebo sa rovnajú 300 000 000. 

Odovzdávanie	riešení	
Toto je praktická úloha. Napíšte v	ľubovoľnom	programo-
vacom	jazyku	program, ktorý ju rieši. 

Zo stránky http://oi.sk/ stiahnite ZIP archív obsahujúci 
5 testovacích vstupov, nazvaných 1.txt až 5.txt. Vyrob-
te k čo najviac vstupom správne výstupy a uložte ich do sú-
borov sol1.txt až sol5.txt. Odovzdajte ZIP archív 
obsahujúci zdrojový	kód	vášho	programu	a tieto výstupné 
súbory. Za každý správny výstupný súbor získate 2 body. 

Príklad	
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Optimálne je, aby si Peťa zobrala poháre na pozíciách 1, 4 
a 7. Celkový objem odneseného džemu bude 4 + 8 + 4 = 16. 
Všimnite si, že ak zoberie pohár z pozície 4, nemôže zobrať 
pohár na pozícii 6, lebo ich oddeľuje iba jeden iný pohár, ale 
k sa rovná 2.

B-I-2	Bicyklový	výlet	
Janko nedávno oslavoval narodeniny. Od rodičov dostal ako 
darček multifunkčný monitorovací systém na bicykel. Znie to 
komplikovane, ale je to iba malá elektronická škatuľka, ktorú 
si pripne na bicykel a ktorá mu meria rýchlosť, prevýšenie, 
spálené kalórie a ešte veľa iných údajov. Samozrejme, Janko 
chcel novú hračku hneď vyskúšať, a tak išiel na celodenný bi-
cyklový výlet. Keď sa vrátil, zapojil škatuľku do počítača 
a začal si prezerať všetky namerané údaje. Najviac ho zaujal 
graf rýchlosti. Na x-ovej osi tohto grafu bol zaznačený čas 
a na y-ovej rýchlosť. Graf bol tvorený lomenou čiarou, ktorá 
znázorňovala, akú mal Janko rýchlosť v danom momente 
cesty. Vykreslený graf mohol vyzerať napríklad takto: 

Janka by zaujímalo, akou rýchlosťou išiel najčastejšie. Mo-
nitorovací systém mu však túto hodnotu nevie povedať. Ve-
deli by ste mu pomôcť a vyčítať ju z grafu jeho rýchlosti? 

Súťažná	úloha	
Jankov výlet trval n minút. Vždy po celej minúte sa prístroj 
na jeho bicykli zapol a zaznamenal aktuálnu rýchlosť. Na za-
čiatku aj na konci výletu (teda v čase 0 minút aj v čase n mi-
nút) sa Jankova rýchlosť rovnala nule. Je zaručené, že medzi 
každými dvoma meraniami Janko buď rovnomerne zrýchľo-
val alebo rovnomerne spomaľoval. Inými slovami, môžete 
predpokladať, že graf Jankovej rýchlosti je lomená čiara s vr-
cholmi v nameraných bodoch. Aby ste nemuseli v programe 
ošetrovať rôzne špeciálne prípady, je zaručené, že všetky na-
merané rýchlosti sú párne	celé	čísla	a že žiadne dve po sebe 
nasledujúce merania neboli rovnaké. Vašou úlohou je nájsť 
takú nepárnu rýchlosť, ktorou išiel Janko počas svojho výle-
tu najčastejšie. Ak je takýchto nepárnych rýchlostí viac, mô-
žete nájsť ľubovoľnú z nich. 

Príklad: Na obrázku vyššie by správna odpoveď mohla byť 
3, 5 alebo 9. Všetky tri rýchlosti totiž Janko dosiahol počas 
svojho výletu štyrikrát. Rýchlosti 1, 7 a 11 dosiahol iba dvakrát. 

Formát	vstupu	a	výstupu	
Dostanete od nás 5 vstupných súborov označených 1.txt 
až 5.txt. Každý z nich má nasledujúci formát: Na prvom 
riadku je číslo n – počet minút Jankovho výletu. Druhý ria-
dok obsahuje n + 1 medzerou oddelených čísel: v0, v1, ..., vn. 
Tieto čísla sú merania Jankovej rýchlosti: vi je rýchlosť, kto-
rú mal po i minútach výletu. Prvá aj posledná z týchto rých-
lostí sú nuly. Všetky rýchlosti sú párne a žiadne dve po sebe 
idúce rýchlosti nie sú rovnaké. Na výstup vypíšte jeden ria-
dok a v ňom jediné číslo – nepárnu rýchlosť, ktorou sa Janko 
počas výletu pohyboval najčastejšie. Ak je takýchto rýchlostí 
viac, vypíšte ľubovoľnú z nich.

Veľkosti	vstupov	
V jednotlivých vstupoch má hodnota n postupne hodnoty 
1 000, 999, 200 000, 197 936 a 199 765. Pre hodnoty vi na-
viac platia nasledovné obmedzenia: vo vstupoch 1.txt 
a 5.txt  je 0 ≤ vi ≤ 3 000, vo vstupoch 3.txt  a 4.txt  je 
0 ≤ vi ≤ 106 a vo vstupe 5.txt  je 0 ≤ vi ≤ 2 ∙ 109. 

Odovzdávanie	riešení	
Toto je praktická úloha. Napíšte v	ľubovoľnom	programo-
vacom	jazyku	program, ktorý ju rieši. 

Zo stránky http://oi.sk/ stiahnite ZIP archív obsahujúci 
5 testovacích vstupov, nazvaných 1.txt až 5.txt. Vyrob-
te k čo najviac vstupom správne výstupy a uložte ich do sú-
borov sol1.txt až sol5.txt. Odovzdajte ZIP archív 
obsahujúci zdrojový	kód	vášho	programu	a tieto výstupné 
súbory. Za každý správny výstupný súbor získate 2 body. 

Príklad	

Vstup zodpovedá obrázku zo zadania. Rovnako správna by 
bola aj odpoveď 3 alebo 9. 

B-I-3	Dvanásťminútovka	
Učiteľ telesnej Peter vyšiel so svojimi žiakmi von na bežecký 
okruh, aby si zabehli každoročný dvanásťminútový beh. Žia-
kov postavil na štart, zapískal na píšťalke a kým oni utekajú, 
Peter rozmýšľa, kedy tú dvanásťminútovku vlastne ukončiť. 
Možno vám to príde ako podozrivo ľahká otázka, nie je to 
však tak. Peter je totiž lenivý a chcel by beh ukončiť v mo-
mente, keď budú všetci žiaci opäť na štarte. Vďaka tomu kaž-
dý žiak ubehne niekoľko celých kolečiek a jemu sa to bude 
ľahšie počítať, keď nebude musieť merať, do akej časti kruhu 
každý žiak zabehol. A keďže žiaci pri sebe nemajú hodinky, 
to či bežali osem alebo dvadsať minút aj tak nerozlíšia. Peter 
svojich žiakov veľmi dobre pozná, a preto o každom z nich 
vie, koľko minút mu trvá obehnúť jeden celý okruh. Navyše 
vie, že každý žiak si svoje tempo udrží počas celej „dvanásť“-
minútovky. Teraz by ho zaujímal najkratší čas od začiatku, po 
ktorom sa všetci žiaci stretnú opäť na štarte. A kvôli byrokra-
tickým políčkam v triednej knihe tiež potrebuje vedieť, koľ-
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ko kolečiek pri tom dokopy zabehli. Pomôžte mu, inak vás 
nechá drepovať. 

Súťažná	úloha	
Peter má n žiakov. Všetci žiaci vyštartovali v čase 0. Pre kaž-
dého z nich Peter pozná čas ti, za ktorý tento žiak zabehne je-
den okruh. Všetky ti sú kladné celé čísla. 

Podúloha	A	(7	bodov).	
Napíšte program, ktorý zo štandardného vstupu načíta číslo n 
a následne čísla t1, ..., tn. Z týchto čísel následne vypočíta a na 
štandardný výstup vypíše dve čísla t a k s nasledovným vý-
znamom: t je najmenšie kladné číslo také, že v čase t budú 
všetci žiaci naraz prebiehať štartom, k je počet kolečiek, kto-
ré pri tom všetci žiaci dokopy prebehli.

Podúloha	B	(3	body).	
Zadanie podúlohy B je rovnaké ako zadanie podúlohy A, 
avšak s jedným obmedzením navyše: V tejto podúlohe však 
musí vaše riešenie použiť iba konštantne	veľa	pamäte. 

To znamená, že nemôžete používať žiadne polia (ani len na 
prečítanie a uloženie si celého vstupu) a ani rekurziu. Môže-
te použiť iba konštantný počet celočíselných premenných. 
Inými slovami, množstvo pamäte použité vaším programom 
nesmie závisieť od čísla n. Pri písaní programu môžete pred-
pokladať, že čísla rádovo také veľké ako správne výstupné 
hodnoty t a k sa vám zmestia do celočíselných premenných. 

Funkcia gcd() 
Vo svojom riešení môžete používať (bez toho aby ste ju im-
plementovali) funkciu gcd(), ktorá vypočíta najväčšieho 
spoločného deliteľa1 dvoch zadaných čísel. Napr. 
gcd(4,2)= 2, gcd(7,5)= 1, gcd(12,42)= 6 atď. 

Predpokladajte, že táto funkcia je implementovaná pomo-
cou Euklidovho algoritmu2. Volanie funkcie gcd(a,b) 
používa konštantne veľa pamäte a logaritmicky veľa času 
v závislosti od väčšieho z čísel a a b. To znamená, že ak 
v programe x-krát nájdete gcd dvoch čísel, ktorých veľko-
sť je nanajvýš y, bude vás to dokopy stáť O(x log y) krokov 
výpočtu. 

Hodnotenie 
V každej podúlohe počet získaných bodov závisí od časovej 
zložitosti vášho riešenia. Aj pomalšie korektné riešenia teda 
dostanú nejaké body. Funkciu gcd nie je nutné využiť. Ak 
viete úlohu riešiť iným spôsobom bez jej použitia, aj takéto 
riešenie môžete odovzdať. 

Odovzdávanie	riešení	
Toto je teoretická úloha. Spísané riešenie vo formáte PDF 
odovzdajte pomocou webového rozhrania. 

Príklad	

Máme dvoch žiakov. Prvý obehne kolečko za čas t1 = 4, druhý 
za čas t2 = 2. Prvýkrát sa zjavne obaja žiaci na štarte stretnú 
v čase t = 4. Dovtedy prvý žiak ubehol jedno kolečko a druhý 
dve, čo je dokopy k = 1 + 2 = 3. 

B-I-4	Reálne	čísla	
V tejto súťažnej úlohe sa zoznámime s tým, ako si počítače 
poradia s reálnymi číslami. Presnejšie, budeme sa zaoberať 
najbežnejším formátom používaným na uloženie reálnych čí-
sel v počítači: formát s plávajúcou bodkou (floating-point re-
presentation). Tieto divne znejúce slová znamenajú to, že si 
počítač samostatne pamätá cifry čísla a samostatne miesto, 
kde je hranica medzi celou a necelou časťou.3 Celé to teda 
bude fungovať podobne, ako keď číslo 1 234 567 zapíšeme 
v tvare 1.234567 × 106. Samozrejme, počítače nepoužívajú 
desiatkovú sústavu, ale dvojkovú – teda jediné dve cifry sú 0 
a 1. V nasledujúcom texte preto budeme občas aj my použí-
vať dvojkovú sústavu.4 

Na miestach, kde nebude jasné, ktoré čísla sú v dvojkovej 
a ktoré v desiatkovej sústave, použijeme dolné indexy. Napr. 
1110 je jedenásť, zatiaľ čo 112 je tri. 

To, že počítače používajú dvojkovú sústavu namiesto de-
siatkovej, ich nijak neobmedzuje. Totiž podobne ako v desiat-
kovej sústave, aj v dvojkovej vieme zapisovať aj necelé čísla: 
0.12 je jedna polovica, 0.012 je jedna štvrtina a tak ďalej. Teda 
napríklad 0.10012 = 0.562510. Samozrejme, niektoré reálne 
čísla majú konečný zápis, zatiaľ čo iné nie. Všetky iracionál-
ne čísla, ako napríklad π, e alebo 2, majú aj v dvojkovej sú-
stave nekonečný zápis, ktorý navyše nie je periodický. Ako 
sme už videli vyššie, niektoré racionálne čísla majú v dvojko-
vej sústave konečný zápis. Ale nie všetky. Napríklad jedna 
tretina v dvojkovej sústave je 0 01 0 01010101. . ...=  Zaujímavé 
je tiež, že každé racionálne číslo, ktoré má konečný zápis 
v dvojkovej sústave, má konečný zápis aj v desiatkovej sústa-
ve. (Viete, prečo je to tak? Skúste si to dokázať.) Naopak to 
však neplatí. Napríklad jedna pätina je v desiatkovej sústave 
0.2, zatiaľ čo v dvojkovej je to 0 0011. .  

V desiatkovej sústave niekedy používame tzv. vedecký zá-
pis reálnych čísel. Pri tomto zápise posunieme desatinnú bod-
ku za najvýznamnejšiu cifru čísla a zvlášť uvedieme, akou 
mocninou 10 treba toto číslo vynásobiť. Vyššie sme si už spo-
mínali jeden príklad: číslo 1 234 567 zapíšeme ako 
1.234567 × 106. Číslo 0.0047 vieme zase zapísať ako 
4.7 × 10−3. Toto isté ideme teraz spraviť v dvojkovej sústave. 
Tam je to ešte o čosi jednoduchšie – totiž v každom čísle 
okrem nuly má jeho najvýznamnejšia cifra hodnotu 1. Každé 
číslo okrem nuly teda vieme v dvojkovej sústave zapísať 
v nasledovnom tvare: ±1.m × 2e. V tomto zápise m (nazývané 
mantisa) predstavuje ľubovoľnú, konečnú alebo aj nekoneč-
nú, postupnosť cifier, zatiaľ čo e (nazývané exponent) je neja-
ké celé, možno aj záporné číslo. Napríklad uvažujme číslo 
x = 5.12510. Jeho klasický zápis v dvojkovej sústave je 
x = 101.0012. Toto isté číslo ale vieme zapísať aj nasledovne: 
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x = 1.01001 × 22. Pre toto x teda máme mantisu 01001 a ex-
ponent 2. Číslo y = −0.12510 = −0.0012 v tomto tvare zapíše-
me nasledovne: y = −1. × 2−3.

Keď sa reálne čísla ukladajú do pamäte počítača vo formá-
te s plávajúcou bodkou, používame presne tento formát, s je-
dinou zmenou: pamäť počítača je bohužiaľ konečná. Preto 
v tomto formáte nevieme reprezentovať ani zďaleka všetky 
reálne čísla. Presne vieme uložiť len tie, ktoré majú v dvojko-
vej sústave konečný a dostatočne krátky zápis (t. j. krátku 
mantisu) a zároveň dostatočne malý exponent. Ak chceme 
uložiť nejaké iné číslo, máme smolu. Najlepšie, čo vieme 
spraviť (a čo sa aj v skutočnosti v počítači stane) je, že nasta-
ne zaokrúhľovacia chyba a namiesto skutočnej hodnoty si 
počítač zapamätá najbližšiu hodnotu, ktorú skutočne uložiť 
vie. Inými slovami, zapamätá si z mantisy len toľko naj-
významnejších bitov, koľko sa mu zmestí do pamäte.5 Ak si 
teda v takomto formáte uložíme hodnotu 4 3 1 01/ . ,=  nebude 
v pamäti počítača uložená presná hodnota štyroch tretín, ale 
nejaké číslo, ktoré sa od nich o maličkú trošku líši. Ak by sme 
napríklad v pamäti mali miesto len na sedem bitov mantisy, 
uložili by sme si namiesto presných štyroch tretín číslo 
1.0101011 × 20. Všimnite si, že uložená mantisa (0101011) 
končí cifrou 1, keďže toto číslo je k štyrom tretinám bližšie 
ako 1.0101010 × 20. 

Dva najbežnejšie používané verzie formátu s plávajúcou bod-
kou sa volajú single precision a double precision (stručne len 
single a double, voľne preložené: obyčajná a dvojnásobná pres-
nosť). Číslo uložené vo formáte single zaberá 4 bajty pamäte, 
a to nasledovne: 1 bit je znamienko6, potom 8 bitov exponent, 
a na záver 23 bitov tvorí mantisa. Číslo vo formáte double za-
berá dvakrát toľko pamäte, teda 8 bajtov. Opäť je tam jeden bit 
na znamienko, potom máme 11-bitový exponent a na záver 
52-bitovú mantisu. Bežné formáty „reálnych“ čísel v progra-
movacích jazykoch zvyknú zodpovedať týmto dvom verziám: 
single precision je napríklad float v Jave aj C++ a single vo 
FreePascale, double precision je napríklad double v Jave, 
C++ aj FreePascale a float v Pythone. Všimnite si, že pri ukla-
daní čísla v tvare (±1.m × 2e) ukladáme ako mantisu len m. Jed-
notku pred ňou ukladať netreba, keďže tú majú všetky čísla rov-
nakú. Ak teda máme 23-bitovú mantisu, znamená to, že si do 
pamäte uložíme 24 najvýznamnejších bitov ukladaného čísla. 
A keďže 224 > 107, neformálne to znamená, že v desiatkovej sú-
stave by sa nám aj napriek zaokrúhľovacím chybám malo za-
chovať aspoň sedem najvýznamnejších cifier. 

Príklad: číslo z = 1.23456789010 má v dvojkovej sústave 
rozvoj z = 1.00111100000011001010010000101...2. Ak by 
sme z uložili do premennej typu single, počítač by si zapamä-
tal len prvých 24 bitov tohto čísla. Skutočná hodnota uložená 
v pamäti by teda nebola presne z. (Pre zaujímavosť, bola by 
to presne hodnota z' = 1.2345678806304931640625. Všimni-
te si, o koľko sa z a z' líšia.) Pre formát double je 253 o čosi 
menej ako 1016. Ak teda reálne číslo reprezentujeme vo for-
máte double, chyba sa pohybuje na úrovni zhruba sedemnás-
tej cifry v jeho desiatkovom zápise. 

Pozorného čitateľa už isto nejakú dobu trápi otázka čo s nu-
lou. Nulu totiž nevieme zapísať v tvare (±1.m × 2e), a teda ju 
je nutné ošetriť ako špeciálny prípad. Konkrétne riešenie 
otázky, ako uložiť nulu, je prekvapivo zložité. V skutočnosti 
totiž nula nie je jediným špeciálnym prípadom. Pri návrhu 

formátov single a double sa totiž ich autori rozhodli pridať aj 
ďalšie špeciálne hodnoty: plus aj mínus nekonečno, malé 
hodnoty veľmi blízke nule, aj špeciálne hodnoty predstavujú-
ce, že výsledok operácie nie je číslo. (Napríklad pokus v reál-
nych číslach odmocniť −1 vedie k takejto hodnote.) Pre úče-
ly tejto úlohy nepotrebujete vedieť technické detaily, postačí 
poznamenať, že všetky tieto špeciálne prípady sa riešia tak, 
že sú pre ne rezervované dve konkrétne hodnoty exponentu. 

Zaokrúhľovacie chyby vznikajú aj pri aritmetických operá-
ciách. Aj číslo 10, aj číslo 3 vieme uložiť presne, ale keď vy-
počítame ich podiel, dostaneme číslo 10/3, ktoré už presne 
uložiť nevieme. A aj ak máte doma hocijakú jednoduchú sta-
rú kalkulačku, môžete si vyskúšať, že keď 10 vydelíme a ná-
sledne vynásobíme tromi, na displeji sa nám namiesto desiat-
ky zjaví 9.9999999. Iný príklad: predstavme si, že človek, 
ktorý si vie pamätať len sedem cifier z každého čísla, dostane 
za úlohu sčítať čísla 1 000 000 a 1 234.567. Čo dostane ako 
výsledok? Namiesto presného 1 001 234.567 si zvládne zapa-
mätať iba zaokrúhlenú hodnotu 1 001 235. A presne to isté sa 
stane pri aritmetických operáciách v počítači: môže sa stať, 
že výsledok operácie nebudeme vedieť uložiť presne, a teda 
jeho zaokrúhlením vznikne ďalšia chyba. 

Súťažná	úloha	
Ak ste sa úspešne dočítali až sem, iste sa už tešíte na súťažné 
úlohy. Sú hneď tri. Hodnotené sú každá zvlášť. 
• Podúloha	A	(2	body). Nech a a b sú premenné typu doub-

le. Platí, že a + b sa vždy rovná b + a? 
• Podúloha	 B	 (4	 body).	Nech a, b, c sú premenné typu 

double. Platí, že a b c+( ) +  sa vždy rovná a b c+ +( )? 
• Podúloha	C	(4	body).	Uvažujme nasledujúci jednoduchý 

program: zoberieme premennú typu double, nastavíme ju 
na 0 a potom ju zvyšujeme o 0.1 a vypisujeme hviezdičky, 
až kým nedostaneme hodnotu 1. Príklad implementácie 
v Pythone: 
x=0 
while x != 1: 
  x += 0.1 
  print(’*’) 

 Čo sa stane, keď tento program spustíme? Vysvetlite, pre-
čo je to tak, a povedzte, aké poučenie z toho vyplýva pre 
programátorov. 

Odovzdávanie	riešení	
Toto je teoretická úloha. Spísané riešenie vo formáte PDF 
odovzdajte pomocou webového rozhrania. 

Príprava úloh: Michal Anderle, Michal Forišek, http://oi.sk/

1 Názov gcd pochádza z anglického „greatest common divisor“. 
2 O Euklidovom algoritme si môžete prečítať napríklad na Wikipédii https://
sk.wikipedia.org/wiki/Euklidov_algoritmus. 
3 V slovenčine v desiatkovej sústave toto miesto označujeme desatinnou čiarkou. 
V anglicky hovoriacom svete, a preto aj v programovacích jazykoch, sa však po-
užíva bodka – to je ten „point“ z názvu. 
4 Ak ešte dvojkovú sústavu dostatočne dobre nepoznáte, silne odporúčame zo-
známiť sa s ňou skôr, ako budete ďalej čítať tento študijný text. Začať môžete na 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dvojkov%C3%A1_% C4%8D%C3%ADseln%C3
%A1_s%C3%BAstava. 
5 Drobný technický detail: Čo sa stane, ak sa presná ukladaná hodnota nachádza 
presne v strede medzi dvoma hodnotami, ktoré si vieme v pamäti počítača repre-
zentovať? My budeme v tomto zadaní v súlade so štandardom predpokladať, že 
takúto hodnotu vždy zaokrúhlime na „okrúhlejšie“ číslo – inými slovami, vybe-
rie sa tá možnosť, pri ktorej uložená mantisa končí nulou. 
6 Nula je plus, jednotka je mínus.
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