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A. გადამრავლებით 

 
N ცალი მთელი რიცხვისგან შედგენილი A1, … , AN  მიმდევრობისა და მთელი B 

რიცხვისთვის დასადგენია შესაძლებელია თუ არა B-ს მიღება რომელიმე Ai-ს რომელიმე 

Aj-ზე გადამრავლებით, სადაც 1<=i<=j<N. თუ შესაძლებელი პასუხი რამდენიმეა, მათ 

შორის ასარჩევია ის, სადაც j უფრო მცირეა, ხოლო თუ ასეთებიც რამდენიმეა, მათ შორის 

ასარჩევია ის, რომელშიც i არის უფრო მცირე.  ხოლო თუ მოთხოვნილი i და j საერთოდ 

არ არსებობს, გამოსატანია ტექსტი Impossible.  

შეზღუდვები. 1<=N<=106, -1018<=P<=1018, -1018<=Ai <=1018. 

შეტანის ფაილის ფორმატი. შეტანის ფაილში თავიდან განთავსებულია: N და B, შემდეგ 

მოდის N ცალი მთელი რიცხვი A1, … , AN . ყველა ეს რიცხვი ჩაწერილია ათობით 

სისტემაში. მეზობელ რიცხვებს შორის გამყოფებად გამოიყენება ერთი ან მეტი ჰარი, ან 

ახალ სტრიქონზე გადასვლის სიმბოლო. 

გამოტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში ერთმანეთისგან ჰარით 

გამოყოფილი  მოთხოვნილი რიცხვები i და j . 

 

მაგალითები 
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B. თანაბარი გამყოფები 

 

დადებით მთელ რიცხვ M-ს ვუწოდოთ დადებითი მთელი N რიცხვის თანაბარი 

გამყოფი, თუ N-ის M-ზე გაყოფისას განაყოფშიც და ნაშთშიც ერთი და იგივე რიცხვი 

მიიღება. მაგალითად, 10-თვის რიცხვი 4 წარმოადგენს თანაბარ გამყოფს. მოცემული 

დადებითი მთელი N-თვის დასადგენია მისი თანაბარი გამყოფების საერთო რაოდენობა. 

შეზღუდვები. 1<=N<=1012. 

შეტანის ფაილის ფორმატი. შეტანის ფაილში არის ერთადერთი რიცხვი N.  

გამოტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში — ამოცანის პასუხი. 

 

მაგალითები 

შეტანის ფაილი გამოტანის ფაილი 

15 2 
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C. 0  თუ 1 ? 

ვთქვათ, მოცემულია მხოლოდ 0 და 1-გან შედგენილი უსასრულო მიმდევრობა:  1, 0, 1, 0, 

0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, …  როგორც ვხედავთ, აქ თავიდან მოდის 1, შემდეგ ზუსტად 

ერთი 0, შემდეგ კვლავ 1, რის შემდეგაც ზუსტად 2 ცალი 0, შემდეგ ისევ 1, რასაც 

მოსდევს ზუსტად 3 ცალი 0 და ა.შ. 0-ების რაოდენობა ყოველი 1-ს შემდეგ ზუსტად 

ერთით აღემატება 0-ების რაოდენობა წინამორბედი 1-ს შემდეგ.    

მოცემული დადებითი მთელი რიცხვისთვის დასადგენია ზემოაღწერილ მიმდევრობაში 

ამ რიცხვის ტოლი ნომრის მქონე წევრის მნიშვნელობა.. 

შეტანის ფაილის ფორმატი. პირველ სტრიქონში მოთავსებულია ტესტების რაოდენობა 

(T) — მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება 106-ს. შემდეგ მოდის ზუსტად T ცალი 

მთელი რიცხვი N1, … NT. მეზობელ რიცხვებს შორის ერთი ან რამდენიმე ჰარია. 

გამოტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში ზედიზედ ამოწერილია 

თითოეული Ni -თვის ამ ნომრის მქონე განსახილველი მიმდევრობის წევრი. 

შეზღუდვები. 1<=T<=106, 1<=Ni<=1018. 

 

მაგალითი 

შეტანის ფაილი გამოტანის ფაილი 
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D. განათება (ავტორი სანდრო ბარნაბიშვილი) 

ღამის საათებში გზის განათებისთვის მის გასწვრივ დამონტაჟდა N ცალი ლამპიონი. 

ეკონომიის მიზნით ნებადართულია ზოგიერთი ლამპიონის გამორთვა, მაგრამ 

აუცილებელია უსფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რაც მდგომარეობს 

ზედიზედ K ცალი ლამპიონის გამორთვის აკრძალვაში. 

მოცემული N და K-თვის განსაზღვრეთ ლამპიონების ჩართვათა ისეთი ვარიანტების 

რაოდენობა, რაც აკმაყოფილებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს. ჩართვის 2 ვარიანტს 

განსხვავებულად ჩავთვლით, თუ არსებობს ერთი მაინც ლამპიონი, რომელიც 

ჩართულია ამ ვარიანტებიდან ერთ-ერთში და გამორთულია მეორეში. პასუხი 

გამოსატანია მოდულით 1000000007. 

შეზღუდვები. 1<=K<=N<=106. 

შეტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში ერთმანეთისგან ჰარით 

გამოყოფილი N და K. 

გამოტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში — ამოცანის პასუხი. 

მაგალითები 

შეტანის ფაილი გამოტანის ფაილი 
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E. ერთიანები ერთად 

მოცემული მთელი დადებითი N-თვის დასადგენია ზედიზედ განთავსებული 1-ბის 

მაქსიმალური რაოდენობა ამ რიცხვის ორობით წარმოდგენაში. 

შეზღუდვები. 1<=N<=1019. 

შეტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთი რიცხვი  N. 

გამოტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში — ამოცანის პასუხი. 

მაგალითები 

შეტანის ფაილი გამოტანის ფაილი 

24 2 
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F. საცნობარო სისტემა 

საცნობარო სისტემა მზად არის გამოყენებისთვის, ამისათვის საკმარისია დააჭიროთ 

ხელი ღილაკს <F1>. ამ დროს იხსნება სისტემის საწყისი გვერდი. ხოლო თუ ეს გვერდი 

უკვე გახსნილია, მაშინ <F1> ღილაკზე დაჭერით ხდება მისი დახურვა. მთელი 

საცნობარო ინფორმაცია მოთავსებულია N გვერდზე, თანაც ყოველი მომდევნო გვერდი 

აღწერს იგივეს, რასაც წინა, ოღონდ უფრო დაწვრილებით და უფრო წვრილი შრიფტით. 

ყოველ გვერდზე, გარდა უკანასკნელისა, არის ორი ღილაკი „მომდევნო გვერდის გახსნა“ 

და „მომდევნო გვერდის დახურვა“. ყველა გახსნილი გვერდიდან მომხმარებელი ხედავს 

ყველაზე წინ მყოფს (ანუ ყველაზე ნაკლებად დაწვრილებულს), ხოლო ყველა სხვა 

გვერდი მისთვის ამ მომენტში ხელმიუწვდომია. თქვენ გევალებათ შეცვალოთ 

გახსნილი გვერდების საწყისი მდგომარეობა მიზნობრივ მდგომარობაზე ღილაკებზე 

მინიმალური დაჭერით.  

შეზღუდვები. 1<=N<=50. 

შეტანის ფაილის ფორმატი. პირველ სტრიქონშია რიცხვი N – გვერდების საერთო 

რაოდენობა სისტემაში. მეორე სტრიქონში მოცემულია გვერდების საწყისი 

მდგომარეობის აღწერა N სიგრძის სტრიქონის სახით, რომელშიც i-რი სიმბოლო არის ‘0’, 

თუ ეს გვერდი დახურულია და არის ‘1’, თუ ის გახსნილია. მესამე სტრიქონში 

ანალოგიური სახით აღწერილია გვერდების მიზნობრივი მდგომარეობა. გვერდების 

ნუმერაცია იწყება 1-თ (რაც შეესაბამება საწყის გვერდს). სტრიქონის სიმბოლოები 

ითვლება დანომრილებად მარცხნიდან მარჯვნივ საწყისი ნომრით 1. 

გამოსატანი ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში - ამოცანის პასუხი, ანუ 

ღილაკების დაჭერათა მინიმუმი, რაც უზრუნველყოფს გვერდების საწყისი 

მდგომარეობიდან მიზნობრივ მდგომარეობაში გადაყვანას.  

მაგალითი: 

შეტანის ფაილი გამოტანის ფაილი 

3 

111 

000 
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განმარტება. ვხურავთ საწყის გვერდს <F1> -ზე დაჭერით და ვღებულობთ „011“-ს, 

შემდეგ მეორე გვერდიდან (რომელივ წვდომადი გახდა) ვხურავთ მესამე გვერდს და 

ვღებულობთ „010“-ს, ეხლა კვლავ ვაჭერთ <F1> -ს და ვხსნით საწყის გვერდს 

(ვღებულობთ „110“-ს), შემდეგ საწყისი გვერდიდან ვხურავთ მეორეს (ვღებულობთ 

„100“=ს) და, ბოლოს, <F1> -ის დაჭერით ვღებულობთ მიზნობრივ მდგომარეობას. 
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G.  რიცხვები მონაკვეთზე 

ავიღოთ მონაკვეთი, რომლის ორივე ბოლოს მიწერილი აქვს რიცხვი 1. ამის შემდეგ 

დავიწყოთ შემდეგი დაუსრულებელი პროცესი. ყოველი მონაკვეთისთვის, რომლის 

ბოლოებშიც ჩაწერილია რიცხვები a და b და რომლის შიგნითაც რაიმე სხვა რიცხვი 

ჩაწერილი არ არის, ზუსტად მის შუა წერტილს მივაწეროთ რიცხვი  a + b და ამ 

წერტილით დავყოთ იგი ორ მონაკვერთად [a,a+b] და [a+b,b]. შედეგად, საწყისი 

მონაკვეთიდან  

 
ჩვენ მივიღებთ ჯერ მონაკვეთებს 

 
ამის შემდეგ თანმიმდევრულად წარმოიქმნება მონაკვეთები: 

 

 

 
და ა.შ. უსასრულოდ. საჭიროა უპასუხოთ კითხვას – ამ პროცესის შედეგად აღებულ 

მონაკვეთზე სულ რამდენჯერ ჩაიწერება ნატურალური რიცხვი N? 

შეტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთი რიცხვი N, 1<= N <= 1013. 

გამოტანის ფაილის ფორმატი. ამოცანის პასუხი, ანუ რიცხვი, რომელიც უდრის აღებულ 

მონაკვეთზე რიცხვ N–ის ჩაწერის საერთო რაოდენობას. 

მაგალითი: 

შეტანის ფაილი გამოტანის ფაილი 

2 1 
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H. ოღონდ მარტივები არ იყოს 

 

მოცემული ნატურალური რიცხვი N დასაშლელია არამარტივი რიცხვების მინიმალურ 

რაოდენობად ისე, რომ მათი ჯამი ამ რიცხვის ტოლი იყოს. დაშლის შემადგენლობაში 

მოხვედრილი რიცხვები გამოსატანია არაკლებით. მოთხოვნილი დაშლა თუ არ არის 

ერთადერთი, ასარჩევია ის, რომელსაც გამოტანის დროს მეზობლად განთავსებული 

რიცხვების სხვაობათა აბსოლუტური სიდიდეების ჯამი ექნება უდიდესი. 

 

შეზღუდვა. 1<=N<=1012. 

შეტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში - რიცხვი  N. 

გამოტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში — ამოცანის პასუხი, ანუ 

არაკლებით ჰარის გამოყოფით რიცხვები, რომლებიც შეადგენს პირობით განსაზღვრულ 

ერთადერთ მიმდევრობას.  

მაგალითები 

შეტანის ფაილი გამოტანის ფაილი 

24 24 

41 1 40 

განმარტება: თუ მოცემული რიცხვი არ არის მარტივი, მაშინ ის თავად წარმოადგენს 

თავისი თავის მოთხოვნილ დაშლას. 
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I. ისევ ორობითი 

როგორც ცნობილია, ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი შეიძლება წარმოვადგინოთ ორობით 

სისტემაში.. შესაბამისად, თითოეულ ორობით მნიშვნელობას შეიძლება  შევუსაბამოთ ამ 

მნიშვნემობაში 1-ის მიერ დაკავებული პოზიციების ნომრებისგან შედგენილი სია (პოზიციები 

ჩავთვალოთ გადანომრილად მარჯვნიდან მარცხნივ და ნუმერაცია იწარმოოს დაწყებული 0-

ით). მაგალითად, 6-ს შეიძლება შევუსაბამოთ ორი რიცხვისგან შედგენილი სია (1,2), ხოლო 

რიცხვს 52 — შევუსაბამებთ 3 რიცხვიან სიას (2,4,5). სავსებით ნათელია, რომ პირიქითაც, ყოველ 

სიას, შედგენილს არაუარყოფითი მთელი რიცხვებისგან, რომლებიც სიაში არ მეორდება, 

შეიძლება ცალსახად შევუსაბამოთ მთელი რიცხვი (რომლის ორობით მნიშვნელობაში 1 

გვხდება ყველა იმ და მხოლოდ იმ პოზიციაში, რომელთა ნომრები მოცემულ სიაში გვხდება). 

არაუარყოფითი არაგამეორებული მთელი რიცხვების 2 სიის ჯამი ვუწოდოთ ამ სიების 

შესაბამისი რიცხვების ჯამის ზემოაღწერილი წესით შესატყვისებულ სიას. მაგალითად, 

სიებისთვის (1,2) და (2,4,5) ჯამი იქნება სია (1,3,4,5), რომელიც, როგორც ამაში ადვილად 

დავრწმუნდებით, შეესაბამება რიცხვს 58. 

შეტანის ფაილის ფორმატი. პირველ სტრიქონში ჰარების გამოყოფით — რიცხვები, 

რომლებიც შეადგენს პირველ სიას, ხოლო მეორე სტრიქონში კი ასეთივე წესით — 

მეორე სია. სიების ფარგლებში რიცხვების შეტანა შესაძლებელია ნებისმიერი 

თანმიმდევრობით. 

გამოტანის ფაილის ფორმატი. ერთადერთ სტრიქონში — ამოცანის პასუხი. პასუხში 

რიცხვები უნდა განთავსდეს ზრდით, მეზობელ რიცხვებს შორის კი თითო თითო ჰარია. 

შეზღყდვები. თითოეული სია არაცარიელია და შედგება არა უმეტეს 1000 რიცხვისგან. 

სიაში შემავალი ყოველი რიცხვი მთელია, არაუარყოფითია და არ აღემატება 1017-ს. 

თითოეული სიის შიგნით რიხვები არ მეორდება. 

Примеры 

Входной файл Выходной файл 

2 1 

4 5 2 

1 3 4 5 

   


