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Poriadok
Malý ježko bol znovu neposlušný, preto ho jeho mama poslala za trest do izby, aby si upratal svoje hračky.

Teraz by chcela ísť skontrolovať, či sú už hračky upratané. Keďže ich je veľa, zišla by sa jej vaša pomoc. Pozor,
čísla na vstupe sa môžu rovnať.

Úloha

V ježkovej izbe je n hračiek. Každá z nich má svoju veľkosť vi vyjadrenú ako kladné celé číslo. Ježko má
hračky upratané, ak ich má buď zoradené od najmenšej po najväčšiu alebo od najväčšej po najmenšiu. Zistite,
či má ježko hračky upratané a podajte o tom správu jeho mame.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 1000) – počet ježkových hračiek.
Na druhom riadku je n kladných celých čísel vi (1 ≤ vi ≤ 1000) určujúcich veľkosti ježkových hračiek v

poradí, v akom sú zoradené.

Výstup

Ak sú ježkove hračky upratané, teda sú zoradené buď od najmenšej po najväčšiu, alebo od najväčšej po
najmenšiu, vypíšte jeden riadok so slovom poriadok.
V opačnom prípade vypíšte jeden riadok so slovom bordel.

Príklady

vstup

4
1 5 8 13

výstup

poriadok

vstup

4
5 3 8 1

výstup

bordel



Ješko 2013
Bratislava

9. 9. 2013 – 13. 9. 2013

Výstavný kus
Ježko si nazbieral veľa húb. A jedna z nich je naozaj parádny výstavný kus. Má ich teraz rozložené pred

sebou na poličke. Chcel by však, aby jeho výstavný kus bol na hrdej prvej pozícii. Pomôžte mu to spraviť.

Úloha

Na vstupe dostanete popis poličky, teda poradie v akom sú huby uložené a tiež nakoľko sú červivé. Samoz-
rejme, najmenej červivá huba je ježkov výstavný kus. Pokiaľ je húb s najmenšou červivosťou viacero,
výstavný kus je tá huba, ktorá je najbližšie ku začiatku poličky.
Ježko chce spraviť jedinú operáciu. Vymeniť hubu na prvej pozícii s jeho výstavným kusom. Ostatných húb

sa ani nedotkne. Vypíšte, ako bude vyzerať polička po tejto výmene.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 100000) – počet ježkových húb.
Na druhom riadku je n kladných celých čísel ci (1 ≤ ci ≤ 1000) určujúcich červivosti jednotlivých húb v

poradí, v akom sú na poličke.

Výstup

Vypíšte, ako bude vyzerať polička, keď ježko vymení hubu na prvom mieste s jeho výstavným kusom.

Príklady

vstup

4
5 7 2 5

výstup

2 7 5 5

Výstavným kusom je huba s červivosťou 2 na tretej
pozícii. Po výmene s prvou pozíciou dostaneme situ-
áciu vo výstupe.

vstup

3
1 2 3

výstup

1 2 3

Výstavný kus už je na prvom mieste, preto sa nič ne-
zmení.

vstup

4
2 2 1 1

výstup

1 2 2 1

Pokiaľ má ježko viac možností, vyberie si skoršiu
hubu.
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Utrieď postupnosť 1
Ježko Sonic má postupnosť n celých čísel a potrebuje ich zoradiť od najmenšieho po najväčšie. Nemá však

čas, lebo behá po lese a zbiera zlaté prstene. Nechal to teda na vás.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n určujúce počet čísel v Sonicovej postupnosti. Môžete predpokladať, že n je
najviac 5000.
Na druhom riadku je n kladných celých čísel ai (1 ≤ ai ≤ 109) udávajúcich danú postupnosť.

Výstup

Vypíšte n čísel oddelených medzerami – utriedenú postupnosť zo vstupu. Dajte si pozor, aby ste za posledným
číslom nedali medzeru, ale znak konca riadku.

Príklady

vstup

4
1 5 4 2

výstup

1 2 4 5
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Na telesnej výchove
Učiteľ telesnej si rozdelil svojich žiakov na chlapcov a dievčatá a každú skupinu nechal zoradiť podľa výšky

od najnižšieho po najvyššieho. Keď už boli obe skupinky pripravené na hlásenie, učiteľ si to rozmyslel a povedal,
nech sa podľa výšky zoradia všetci spolu. Zistite, ako bude vyzerať rad po tom, ako sa zoradia všetci dokopy.

Úloha

Na vstupe dostanete dve postupnosti čísel, ktoré sú zoradené od najmenšieho čísla po najväčšie. Zistite, ako
bude vyzerať postupnosť, ktorá vznikne spojením a usporiadaním týchto dvoch postupností.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 106) – počet prvkov prvej postupnosti.
Na druhom riadku je n kladných celých čísel ai (1 ≤ ai ≤ 109) určujúcich prvú postupnosť.
Na treťom riadku je číslo m (1 ≤ m ≤ 106) – počet prvkov druhej postupnosti.
Na štvrtom riadku je m kladných celých čísel bi (1 ≤ bi ≤ 109) určujúcich druhú postupnosť.

Výstup

Vypíšte jeden riadok s n + m medzerami oddelenými číslami – usporiadanú postupnosť, ktorá vznikne
spojením postupností na vstupe.

Príklady

vstup

3
5 7 8
4
2 6 7 11

výstup

2 5 6 7 7 8 11
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Utrieď postupnosť 2
Ježko Sonic má postupnosť n celých čísel a potrebuje ich zoradiť od najmenšieho po najväčšie. Nemá však

čas, lebo behá po lese a zbiera zlaté prstene. Nechal to teda na vás.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n určujúce počet čísel v Sonicovej postupnosti. Môžete predpokladať, že n je
najviac 100000.
Na druhom riadku je n kladných celých čísel ai (1 ≤ ai ≤ 109) udávajúcich danú postupnosť.

Výstup

Vypíšte n čísel oddelených medzerami – utriedenú postupnosť zo vstupu. Dajte si pozor, aby ste za posledným
číslom nedali medzeru, ale znak konca riadku.

Príklady

vstup

4
1 5 4 2

výstup

1 2 4 5
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Jabĺčka
Ježko Pichliačik má véééééľa jabĺčok. Každé z nich má vek, ktorý vie ježko určiť s presnosťou na nanosekundy.

Povedal si, že jabĺčko je zrelé, ak je staré práve p nanosekúnd. Pomôžte ježkovi rozdeliť jeho jabĺčka na nezrelé,
zrelé a prezreté.

Úloha

Na vstupe máte postupnosť n celých čísiel, udávajúce vek jednotlivých jabĺčok a číslo p – optimálny vek.
Vašou úlohou je rozdeliť túto postupnosť na tri menšie postupnosti. V prvej budú jabĺčka mladšie ako p nano-
sekúnd, v druhej tie, ktoré majú presne p nanosekúnd a v tretej tie, ktoré sú staršie ako p nanosekúnd. Naviac
je jedno, v akom poradí vypíšete čísla v rámci jednej postupnosti.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n a p (1 ≤ n ≤ 1 000 000, 1 ≤ p ≤ 109) – počet ježkových jabĺčok a optimálny vek
jabĺčka.
Na druhom riadku je n kladných celých čísel vi (1 ≤ vi ≤ 109) určujúce vek ježkových jabĺčok.

Výstup

Vypíšte tri riadky. Každý z nich má obsahovať postupnosť čísel oddelených medzerami. Na prvom riadku
majú byť čísla z postupnosti v1, v2 . . . vn menšie ako p, na druhom rovné p a na treťom väčšie ako p.

Príklady

vstup

5 3
1 8 13 5 3

výstup

1
3
8 13 5

Toto samozrejme nie je jediný správny vý-
stup. Posledný riadok môže vyzerať nasledovne:
(5, 8, 13), (5, 13, 8), (8, 5, 13), (8, 13, 5), (13, 5, 8) alebo
(13, 8, 5).

vstup

4 4
7 2 8 1

výstup

2 1

8 7
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Utrieď postupnosť 3
Ježko Sonic má postupnosť n celých čísel a potrebuje ich zoradiť od najmenšieho po najväčšie. Nemá však

čas, lebo behá po lese a zbiera zlaté prstene. Nechal to teda na vás.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n určujúce počet čísel v Sonicovej postupnosti. Môžete predpokladať, že n je
najviac 3000000.
Na druhom riadku je n kladných celých čísel ai (1 ≤ ai ≤ 105) udávajúcich danú postupnosť.

Výstup

Vypíšte n čísel oddelených medzerami – utriedenú postupnosť zo vstupu. Dajte si pozor, aby ste za posledným
číslom nedali medzeru, ale znak konca riadku.

Príklady

vstup

4
1 5 4 2

výstup

1 2 4 5
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Závažia
Ježko má rovnoramenné váhy a veľa závaží rôznej, ale aj rovnakej hmotnosti. Teraz by ich chcel rozdeliť

do vrecúšok tak, aby v nich mal poriadok. A samozrejme, do každého vrecúška môžu ísť len závažia rovnakej
hmotnosti. Zistite, koľko najviac závaží dá do jedného vrecúška.

Úloha

Máme n závaží, každé má svoju hmotnosť. Zistite najväčší počet závaží s rovnakou váhou a aj danú váhu.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 105) – počet závaží.
Na druhom riadku je n celých čísel v rozmedzí 1 až 1 000.

Výstup

Vypíšte dve čísla oddelené medzerou. Prvé predstavuje číslo, ktoré je zastúpené najviackrát a druhé počet,
koľkokrát sa dané číslo vyskytuje. Ak sa vyskytuje najviackrát viacero čísel, vypíšte najmenšie z nich.

Príklady

vstup

3
1 3 2

výstup

1 1

Všetky čísla 1, 2 a 3 sa nachádzajú medzi závažiami
raz. Vypíšeme 1, lebo je z nich troch najmenšie.

vstup

5
1 5 3 5 4

výstup

5 2

Číslo 5 sa vyskytuje medzi závažiami 2-krát.
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Banková lúpež
Ježko Dušan a čajka Karolínka sú zlodeji. A špecializujú sa na banky. Karolínka vždy najskôr zvedie riaditeľa

banky a po prehýrenej noci sa vytratí z jeho bytu aj s kľúčom od trezoru. Na ďalší deň Dušan nabehne
zamaskovaný do banky, vďaka kľúču ju bleskovo vylúpi a rýchlo zmizne.
Bol dohodnutý s Karolínkou, že jej nechá jej podiel v smetnom koši na rohu Smrekovej a Bažinovej. Dušan

je však ježko nepoctivý a rozhodol sa čajku ošidiť a dať jej menší podiel. Z banky ukradol n mincí s hodnotami
a1 až an (niektoré môžu byť aj rovnaké). Teraz by si chcel zobrať väčší podiel. To znamená, že súčet hodnôt
mincí, ktoré si zoberie Dušan, musí byť väčší ako súčet mincí, ktoré dá Karolínke.
Aby však nebol príliš nápadný, chce si zobrať mincí čo najmenej. Zistite, koľko najmenej mincí si Dušan

musí zobrať, aby ich súčet bol väčší ako súčet zvyšných mincí.

Úloha

Na vstupe dostanete hodnoty mincí, ktoré Dušan ukradol. Zistite, koľko najmenej mincí si musí zobrať, aby
mal väčší podiel.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 1000) – počet ukradnutých mincí.
Na druhom riadku sú hodnoty a1 až an (1 ≤ ai ≤ 1 000).

Výstup

Vypíšte jedno celé číslo – najmenší počet mincí, ktoré si Dušan musí zobrať, aby mal väčší podiel.

Príklady

vstup

2
8 8

výstup

2

Dušan si musí zobrať obe mince. Ak by si zobral len
jednu, podiel by bol rovnaký.

vstup

6
4 3 6 3 3 2

výstup

3

Ak si Dušan zoberie mince 6, 3 a 3 bude mať v súčte
12 peňazí, kým Karolínke zostane len 9.
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Strašná žúrka
Včera austronautka Maja organizovala strašnú žúrku. Boli tam všetky dôležité zvieratká z lesa. Ráno sa

Maja zobudila s totálnym oknom. A zistila, že niekto jej prehádzal jej pekne uložené trofeje zo súťaží o stavaní
mostov.
Hneď chcela ísť hľadať vinníka, ale nie je si istá, či to nespravila sama, však bohvie, čo včera robila. Je si

však istá, že ak to spravila ona, vymenila najviac dva prvky. Pomôžte jej zistiť, či to mohla spraviť ona, alebo
to bol niekto iný.

Úloha

Na vstupe dostanete postupnosť celých čísel. Zistite, či sa z nej dá vyrobiť vzostupne usporiadaná postupnosť
výmenou najviac jednej dvojice prvkov.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 105) – počet čísel v postupnosti.
Na druhom riadku je n celých čísel z rozsahu 1 až 109, určujúce postupnosť.

Výstup

Ak sa dá postupnosť uporiadať pomocou najviac jednej výmeny, vypíšte „Majaÿ (bez úvodzoviek), inak
vypíšte „neMajaÿ.

Príklady

vstup

3
5 7 9

výstup

Maja

vstup

4
2 1 8 12

výstup

Maja

vstup

4
2 1 12 8

výstup

neMaja
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Pichliačov program
Ježko Pichliač sa, tak ako vy, učil algoritmy na triedenie. Na konci kapitoly si povedal, že to predsa nie je

ťažké a že vymyslieť vlastný triediaci algoritmus je jednoduché. Hneď aj napísal krátky pseudokód, ktorý má
usporiadať postupnosť čísiel a1, a2, . . . an.

Listing programu (C++)

//postupnost je ulozena v poli A na poziciach 1 az n
for(int i=1; i<=n-1; i++)

for(int j=i; j<=n-1; j++)
if(A[j]>A[j+1]) swap(A[j],A[j+1]);

Veríte Pichliačovmu programu, alebo viete nájsť protipríklad?

Úloha

Na vstupe dostanete číslo n. Nájdite takú postupnosť n celých čísel z rozsahu 1 až 1 000 000, ktorý ježkov
program nezoradí správne. Ak taká postupnosť neexistuje, vypíšte −1.

Vstup

Na prvom riadku je jedno celé číslo n (1 ≤ n ≤ 100).

Výstup

Ak existuje postupnosť n čísel, ktorú ježkov program nezoradí správne, vypíšte ju na jeden riadok. Inak
vypíšte −1.

Príklady

vstup

1

výstup

-1
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Nepodarený darček
Ježko Pichliač mal nedávno narodeniny. A ako darček dostal od svojej mamy postupnosť celých čísel. Bo-

hužiaľ, táto postupnosť sa ježkovi hrozne nepáčila. Rozhodol sa ju zmeniť, nechcel však zarmútiť svoju mamu,
preto si povedal, že zmení práve jedno číslo.
Pre každú pozíciu i by ho teraz zaujímalo, aké najmenšie číslo môže byť na i-tom mieste, ak v pôvodnej

postupnosti zmení jeden prvok a túto postupnosť utriedi vzostupne.

Úloha

Na vstupe dostanete postupnosť celých čísel z rozsahu 1 až 109. Jedno číslo tejto postupnosti musíte nahradiť
iným číslom. Nové číslo musí byť iné, ako to staré a musí opäť ležať v intervale 1 až 109. Pre každú pozíciu
vypíšte, aké najmenšie číslo sa môže nachádzať na danej pozícii po výmene jedného čísla a zoradení postupnosti.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 105) – počet čísel v postupnosti.
Na druhom riadku je n celých čísel z rozsahu 1 až 109, určujúce postupnosť.

Výstup

Na jeden riadok vypíšte n medzerou odelenných čísel. i-te číslo určuje najmenšie číslo, ktoré môže byť na
i-tej pozícii.

Príklady

vstup

5
4 7 2 1 6

výstup

1 1 2 4 6
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Stavebnicové kocky
Ježko Vladko má hromadu stavebnicových kociek rôznych veľkostí, usporiadané pekne od najmenšej po

najväčšiu. Rád by daroval nejakú sadu týchto kociek svojej kamarátke, kačičke Márii. Mária je však trošku
náročná a nie je ochotná prijať ľubovoľnú sadu kociek – predsa len sa jej musia hodiť k topánkam. Našťastie nie
je ani tak rozmaznaná a je ochotná prijať viacero sád. Vladko vie, aké sady kociek Mária prijme. Pomôžte mu
zistiť, ktoré z týchto sád sa nachádzajú medzi jeho kockami.

Úloha

Na vstupe dostanete popis Vladkových kociek usporiadaných podľa veľkosti. Taktiež budete mať zoznam
sád, ktoré Mária akceptuje. Každá sada sa skladá z niekoľkých kociek a je usporiadaná podľa veľkosti. Pre každú
sadu zistite, či sa dá vyskladať z Vladkových kociek, teda či má Vladko všetky kocky v danej sade.

Vstup

Na prvom riadku sú dve celé čísla n a q (1 ≤ n ≤ 100000, 1 ≤ q ≤ 1000) – počet Vladkových kociek a počet
dobrých sád.
Na ďalšom riadku je n čísel a1 až an určujúce veľkosti Vladkových kociek. Platí, že a1 ≤ a2 ≤ . . . ≤ an.
Nasleduje q riadkov, každý obsahuje popis jednej sady kociek, ktoré Mária prijme. Každý riadok začína

celým číslom ki (1 ≤ ki ≤ 1000), ktoré určuje počet kociek v danej sade. Nasleduje ki čísel bi,1 až bi,ki
– veľkosti

kociek v danej sade. Platí, že bi,1 ≤ bi,2 ≤ . . . ≤ bi,ki .
Môžete predpokladať, že súčet všetkých ki nepresiahne 10000. Taktiež, všetky ai a bi,j sú menšie ako 109.

Výstup

Vypíšte q riadkov, riadok i obsahuje odpoveď na i-tu sadu kociek. Ak sa z Vladkových kociek dá vybrať
daná sada, vypíšte slovo ano, inak vypíšte nie.

Príklady

vstup

10 4
1 3 6 7 7 13 14 20 21 100
3 1 6 13
4 1 2 3 6
5 3 6 7 7 100
4 6 7 7 7

výstup

ano
nie
ano
nie

Druhá sada: Vladkove kocky neobsahujú kocku 2.
Štvrtá sada: Vladkove kocky obsahujú kocku 7 len
dvakrát.
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Nákupy so zľavou
Ježko Jano bol minule na nákupoch v jednom nemenovanom obchodnom reťazci. Tam mali veľké množstvo

zliav. Jano si chcel kúpiť n vecí, s cenami c1, c2 . . . cn. Každú si môže kúpiť aj normálne, keď zaplatí jej plnú
sumu, alebo ju môže kúpiť v rámci akcie.
Akcie fungujú nasledovne. V obhode ponúkajú m akcií. Ak si chce uplatniť i-tu akciu, musí si kúpiť zi vecí a

k týmto veciam dostane 0, 1 alebo 2 veci zadarmo, presný počet si môže vybrať. Jano si môže zvoliť, koľko vecí
zadarmo si zoberie. Musí však platiť, že veci, ktoré si zoberie zadarmo, nie sú drahšie ako najlacnejšia z vecí
kúpených v tejto akcii. Každú akciu môže Jano použiť ľubovoľne veľa krát a môže ich ľubovoľne kombinovať,
ale, samozrejme, na jednu kupovanú vec mu nedovolia použiť viacero akcií naraz.
Zistite, koľko najmenej peňazí musí Jano zaplatiť, ak využije zľavový systém optimálne.

Úloha

Dostanete popis vecí, ktoré si chce Jano kúpiť a popis zliav, ktoré obchod ponúka. Zistite koľko najmenej
musí Jano zaplatiť, ak si chce kúpiť všetky veci zo zoznamu a žiadnu naviac.

Vstup

Na prvom riadku sú dve čísla n a m (1 ≤ n,m ≤ 105) – počet vecí čo si chce Jano kúpiť a počet zliav.
Na druhom riadku je n celých čísiel c1, c2 . . . cn (1 ≤ ci ≤ 109)– ceny predmetov, ktoré si chce Jano kúpiť.
Ďalších m riadkov popisuje jednotlivé akcie. Každý riadok obsahuje jedno celé číslo zi (1 ≤ zi ≤ 105). Číslo

zi určuje, koľko vecí si Jano môže kúpiť tak, aby si mohol uplatniť akciu i.

Výstup

Vypíšte jedno číslo: minimálnu sumu peňazí, ktorí musí Jano zaplatiť za nákup všetkých vecí. Dajte si pozor,
že výsledok sa nemusí zmestiť do normálnej 32 bitovej premennej.

Príklady

vstup výstup


