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Nájdi číslo
Na vstupe máte usporiadanú (od najmenšieho po najväčšie) postupnosť n prvkov. Ďalej nasleduje q otázok,

každá sa pýta, na ktorej pozícii sa v tomto poli nachádza číslo x. Vypíšte túto pozíciu alebo −1, ak sa tam číslo
nenachádza.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 105) – počet čísel v postupnosti. Na druhom riadku je n rôznych celých
čísel z rozsahu 1 až 109 určujúce postupnosť.
Nasleduje číslo q (1 ≤ q ≤ 105) – počet otázok. Posledných q riadkov určuje jednotlivé otázky. Všetky otázky

sú opäť v rozsahu 1 až 109.

Výstup

Na každú otázku vypíšte na samostatný riadok odpoveď – pozíciu, kde sa dané číslo nachádza vo vstupnom
poli alebo −1, ak sa nenachádza. Pozície sú číslované od 0 po n− 1.

Príklady

vstup

5
1 2 8 9 15
3
2
5
15

výstup

1
-1
4
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Rozdávanie cukríkov
Prišiel Mikuláš a priniesol vám veľa cukríkov. A teraz ich chce všetky rozdať. Nie všetci si však zaslúžite

rovnako veľa cukríkov. Mikuláš o každom vie, koľko najviac cukríkov si zaslúži a určite mu nikdy nedá viac, aj
keď môže dať menej. Chcel by však byť spravodlivý a rozdať cukríky čo najrovnomernejšie. Vo vlastnom záujme
mu pomôžte.

Úloha

Na vstupe dostanete počet cukríkov, ktoré chce Mikuláš rozdať a taktiež čísla ai určujúce, že človek i si
nezaslúži viac ako ai cukríkov. Nájdite najmenšie x také, že Mikuláš dokáže rozdať všetky cukríky tak, aby
nikto nedostal viac ako x cukríkov.

Vstup

Na prvom riadku sú čísla n a p (1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ p ≤ 109) – počet ľudí, ktorým chce Mikuláš cukríky
rozdať a celkový počet cukríkov.
Nasleduje n čísel ai (1 ≤ ai ≤ 106) – maximálny počet cukríkov, ktoré si zaslúži i-ty človek.

Výstup

Vypíšte najmenšie x také, že Mikuláš vie rozdať všetky cukríky a nikto nedostane viac ako x cukríkov. Ak
také x neexistuje, vypíšte Nic nedostanete

Príklady

vstup

5 34
9 8 9 9 4

výstup

8

Prvým dvom dá Mikuláš 8 cukríkov, ďalším dvom len
7 a poslednému 4, lebo si viac nezaslúži. Takto rozdá
všetkých 34 cukríkov. Všimnite si, že ak by chcel dať
najviac 7 cukríkov, tak ich rozdá len 32, čo je málo.

vstup

3 7
1 1 4

výstup

Nic nedostanete

Aj keby dal každému plný počet cukríkov, rozdá ich
len 6.
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Nájdi číslo 2
Na vstupe máte usporiadanú postupnosť n kladných aj záporných čísel. Vašou úlohou je odpovedať na q

otázok. Každá otázka je jedno kladné číslo x a pýta sa, či existuje v našej postupnosti také číslo, ktorého
absolútna hodnota je rovná číslu x.
Upozornenie: Počet prvkov v postupnosti je dosť veľký, preto usporiadanie tejto postupnosti podľa ab-

solútnych hodnôt môže byť dosť pomalé. Skúste túto úlohu vyriešiť bez toho, aby ste zasahovali do vstupnej
postupnosti.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 5 · 106) – počet čísel v postupnosti. Na druhom riadku je n rôznych
celých čísel z rozsahu −109 až 109 určujúce postupnosť.
Nasleduje číslo q (1 ≤ q ≤ 1000) – počet otázok. Posledných q riadkov určuje jednotlivé otázky. Všetky

otázky sú v rozsahu 0 až 109.
Upozornenie: Keďže vstup je fakt veľký, treba použiť rýchle načítavanie vstupu – scanf().

Výstup

Na každú otázku vypíšte na samostatný riadok odpoveď – písmeno A, ak sa vo vstupnej postupnosti nachádza
číslo, ktorého absolútna hodnota sa rovná x, inak vypíšte N.

Príklady

vstup

5
-5 -3 1 7 88
3
2
7
5

výstup

N
A
A

V poli sa nenachádza 2 ani −2, takže prvá odpoveď je
N. V druhej otázke sa nachádza číslo 7, v tretej zase
−5.
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Obrázkový hlavolam
Ježko Pichliač dostal na narodeniny zvláštny obrázkový hlavolam. Skladá sa z prázdnej mriežky n × n a k

sád obrázkov. Každá sada obsahuje nejaký počet rovnakých obrázkov, navzájom medzi sadami sú však obrázky
rôzne a dokopy ich je presne n2.
Pichliačovou úlohou je vložiť obrázky do mriežky tak, aby vytvoril čo najviac rovnakých riadkov. Ak má

napríklad mriežku veľkosti 3 a má 4 hviezdičky, 2 pluská, 2 bodky a 1 rovná sa, jeho mriežka môže vyzerať
takto:

* * +
. * *
+ = .

V tomto prípade má však len jeden rovnaký riadok, lebo všetky vyzerajú rôzne. Ak by obrázky však preu-
sporiadal nasledovným spôsobom, dostal by 2 rovnaké riadky, čo je zároveň aj to najlepšie, čo vie dosiahnuť.

* * .
* * .
+ + =

Pomôžte mu zistiť, koľko najviac rovnakých riadkov vie mať s danou sadou obrázkov.

Úloha

Na vstupe dostanete veľkosť mriežky, počet rôznych sád obrázkov a veľkosti jednotlivých sád. Zistite, koľko
najviac rovnakých riadkov vie ješko z týchto obrázov vyskladať.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n a k (1 ≤ n ≤ 40000, 1 ≤ k ≤ 50000) – veľkosť mriežky a počet sád obrázkov.
Nasleduje k riadkov, každý obsahuje jedno celé číslo medzi 1 a n2 určujúce počet obrázkov v príslušnej sade.

Súčet týchto čísel je presne n2.

Výstup

Vypíšte jedno celé číslo – najväčší možný počet rovnakých riadkov, ktoré vieme vytvoriť ukladaním obrázkov
do mriežky.

Príklady

vstup

3 4
4
2
1
2

výstup

2

Toto je príklad zo zadania.
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Sušenie oblečenia
Práve ste sa vrátili z výletu s množstvom špinavého oblečenia. Hneď ste ho všetko nahádzali do pračky a

oprali. Teraz však prichádza problém. O chvíľu odchádzate na ďalší výlet a musíte teda čo najrýchlejšie usušiť
všetky mokré veci.
Sušenie funguje nasledovne. Každej veci sa dá priradiť jej aktuálna vlhkosť vi. Ak bude vlhkosť nulová, vec

sa pokladá za vysušenú a ďalej neschne (lebo nemá z čoho). Ak je nejaká vlhká vec na vzduchu, každú minútu
stratí jednu vlhkosť. Našťastie však máte jeden radiátor, na ktorý sa zmestí práve jeden kus oblečenia. Ak je
vec položená na radiátore, každú minútu stratí k vlhkosti. Ak by v nejakom momente mala vlhkosť menšiu ako
k, tak uschne úplne.
Veci na radiátore viete každú minútu vymeniť a nezožerie vám to žiaden čas. Zistite, ako najrýchlejšie viete

usušiť všetky mokré veci, ak budete používať radiátor optimálne.

Úloha

Na vstupe dostanete popis vlhkostí všetkých vecí a parameter k radiátora. Zistite najmenší čas potrebný na
úplné usušenie všetkých vecí.

Vstup

Na prvom riadku je číslo n (1 ≤ n ≤ 105) – počet mokrých vecí.
Na druhom riadku je n celých čísel vi (1 ≤ vi ≤ 109) – vlhkosti jednotlivých vecí.
Posledný riadok obsahuje číslo k (1 ≤ k ≤ 109) – množstvo vlhkosti, ktoré vec stratí počas jednej minúty na

radiátore.

Výstup

Jedno celé číslo – najmenší počet minút, za ktoré vieme usušiť všetky kusy oblečenia.

Upozornenie: Dávajte si pozor, na úspešné riešenie je treba správne použiť 64 bitovú premennú – long
long.

Príklady

vstup

3
2 3 9
5

výstup

3

Veci s vlhkosťou 2 a 3 necháme uschnúť normálne, vec
s vlhkosťou 9 dáme na radiátor. Všimnite si, že za 2
minúty všetko usušiť neviem.

vstup

3
2 3 6
5

výstup

2

Prvú minútu dáme na radiátor vec s vlhkosťou 3. Po
tejto minúte budú mať veci vlhkosti 1, 0 a 5. Druhú
minútu položíme na radiátor tretiu vec, ktorá tým pá-
dom vyschne a prvá vec vyschne za druhú minútu
sama od seba.
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Faktoriál
Na vstupe dostanete jedno celé číslo k. Nájdite najmenšie x také, že x! má v desiatkovom zápise na konci

aspoň k núl.

Vstup

Jedno celé číslo k (1 ≤ k ≤ 107).

Výstup

Jedno celé číslo x – najmenšie číslo, ktorého faktoriál má na konci aspoň k núl.
Môžete predpokladať, že x sa vám v pohode zmestí do 32 bitovej premennej so znamienkom – teda normálny

int.

Príklady

vstup

1

výstup

5

Prvých niekoľko faktoriálov: 1, 2, 6, 24, 120. Prvý fak-
toriál, ktorý má na konci 0 je 5! odpoveď je teda 5.

vstup

5

výstup

25

vstup

6

výstup

25

Všimnite si, že posledné dva vstupy dávajú rovnaký
výstup. Je to preto, že čísla menšie ako 25 majú na
konci najviac 4 nuly, ale číslo 25! ich má na konci
rovno 6.


