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Rēķināšanas spēle 

Rihards ir izdomājis rēķināšanas galvā spēli, kas sastāv no divām darbībām: skaitļu 

saskaitīšanas un ciparu svītrošanas. Viņš lūdz Ievai saukt veselus skaitļus un rīkojas šādi: 

A) ja skaitlis ir pozitīvs, tad pieskaita to iepriekš aprēķinātajai skaitļu summai (pašā 

sākumā summa ir 0); 

B) ja skaitlis nav pozitīvs, tad no iepriekš aprēķinātās skaitļu summas izsvītro visus tos 

ciparus, kas sastopami šajā skaitlī. Atlikušie cipari skaitļa pierakstā tiek “sabīdīti kopā” 

un atmetot nebūtiskās nulles pieraksta sākumā, iegūstot cita vesela skaitļa pierakstu. 

Ja tiek izsvītroti visi cipari, tad uzskatām, ka jaunais skaitlis ir 0; 

 

Piemēram, ja Ieva pēc kārtas nosauc skaitļus 723, -54, 717, -54, 0, 2050, -213141, tad summa 

pēc katra skaitļa nosaukšanas mainās (vai nemainās) šādi:  

Skaitlis  Summa Komentārs 

723 723  

-54 723 Summā nav ciparu 5 vai 4, tāpēc tā nemainās 

717 1440  

-54 10 Summā bija cipari 4, tie tika izsvītroti 

0 1  

2050 2051  

-213141 5 Cipari 1 un 2 ir ievadītajā skaitlī - tie tiek izsvītroti. Papildus tiek 

atmesta nebūtiskā nulle. 

 

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāda būs skaitļu summas vērtība pēc visu skaitļu 

apstrādes! 

Ievaddati 

Teksta datnes resp.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N(N ≤ 105) - Ievas nosaukto skaitļu 

skaits. Katrā no nākamajām N rindām dots viens vesels skaitlis, kura vērtība pēc moduļa 

nepārsniedz 1012. Katram i(i≤i≤N) datnes i+1-ajā rindā dots skaitlis, kuru Ieva nosauca kā i-to pēc 

kārtas. 

Izvaddati 

Teksta datnes resp.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis – aprēķinātās skaitļu summas 

vērtība pēc visu skaitļu apstrādes. 

Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoms: 256 MB  
Izpildes laika ierobežojums vienam testpiemēram: 0,25 s. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Resp 
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Piemēri 

Ievaddati (resp.dat) Izvaddati(resp.rez) 
7 

723 

-54 

717 

-54 

0 

2050 

-213141 

5 

 

Ievaddati (resp.dat) Izvaddati(resp.rez) 
2 

-11 

-12 

0 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (resp.dat)  Ievaddati (resp.dat)  Ievaddati (resp.dat) 
12 

87 

-698 

7 

55 

-763 

47 

37 

24 

-11 

13 

0 

-11 

 12 

36 

-61 

36 

-61 

36 

-61 

36 

-61 

36 

-61 

36 

-61 

 11 

87654321 

-6 

-7 

543210 

-8 

-9 

987 

-1 

142 

0 

17 

 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. Visi nosauktie skaitļi ir robežās no -9 līdz 10000 10 

3. Bez papildus ierobežojumiem 88 

 Kopā: 100 
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Romāns 

Žurnāla “Ko tu man stāsti!” redkolēģija ir nolēmusi nākamajos ne vairāk kā N (N - naturāls 

skaitlis) numuros turpinājumos publicēt talantīga rakstnieka romānu, kas sastāv no K nodaļām. 

Katrā žurnāla numurā jāpublicē viena vai vairākas romāna nodaļas pēc kārtas (nodaļu secību 

jaukt nedrīkst!). Katra nodaļa žurnāla numurā jāpublicē pilnībā. Ir zināms, cik žurnāla lappušu 

aizņem katra no nodaļām. Nepieciešams noteikt, kāds ir mazākais iespējamais lappušu skaits, 

cik žurnālā aizņems pati apjomīgākā vienā žurnāla numurā publicētā romāna daļa. 

Piemēram, ja romāna astoņu nodaļu lappušu skaits ir 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 un to paredzēts 
publicēt trīs numuros, tad var panākt, ka mazākais lappušu skaits pašā apjomīgākajā vienā 
žurnāla numurā publicētā romāna daļā ir 14. To var iegūt divos veidos: 

a) 1. numurā publicēt 1. un 2. nodaļu (10+1=11 lappuses),  
    2. numurā publicēt 3. - 6. nodaļu (2+3+4+5=14 lappuses), 
    3. numurā publicēt 7. un 8. nodaļu (6 + 8 = 14 lappuses). 

b) 1. numurā publicēt 1. - 3. nodaļu (10+1+2=13 lappuses),  
    2. numurā publicēt 4. - 6. nodaļu (3+4+5=12 lappuses), 
    3. numurā publicēt 7. un 8. nodaļu (6 + 8 = 14 lappuses). 

Visos citos gadījumos apjomīgākajā vienā žurnāla numurā publicētās daļas apjoms būs lielāks 
par 14 lappusēm.  

Uzrakstiet programmu, kas dotam žurnālu numuru skaitam un nodaļu aizņemto lappušu 

skaitam nosaka, kāds ir mazākais iespējamais lappušu skaits, cik žurnālā aizņems pati 

apjomīgākā vienā žurnāla numurā publicētā romāna daļa! 
 

Ievaddati 

Teksta datnes rom.dat pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi N(N ≤ 105) un K(K ≤ 105), kas 

atdalīti ar tukšumzīmi. N vērtība ir lielākais žurnāla numuru skaits, kādā jāpublicē viss romāns, 

bet K vērtība ir romāna nodaļu skaits. 

Datnes otrajā rindā doti K naturāli skaitļi L1, L2, …, LK. Katram i(1≤i≤K) Li ir žurnāla lappušu 

skaits, kāds nepieciešams katras nodaļas publicēšanai. Nevienai nodaļai šis skaitlis nepārsniedz 

109 lappušu. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. 
 

Izvaddati 

Teksta datnes rom.rez pirmajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - mazākais iespējamais lappušu 

skaits, cik žurnālā aizņems pati apjomīgākā vienā žurnāla numurā publicētā romāna daļa. 
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Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoms: 256 MB  
Izpildes laika ierobežojums vienam testpiemēram: 0,35 s. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Rom 

 
Piemēri 

Ievaddati (rom.dat) Izvaddati(rom.rez) 
3 8 

10 1 2 3 4 5 6 8 

14 

 

 

Ievaddati (rom.dat) Izvaddati(rom.rez) 
5 2 

5 6 

6 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (rom.dat) 
11 16 

31 20 48 44 95 23 82 42 58 25 28 90 71 38 76 70 
 

Ievaddati (rom.dat) 
10 13 

619 49 221 407 951 721 259 819 334 819 567 698 977 
 

Ievaddati (rom.dat) 
3 7 

7760 9473 1574 153 8676 7995 261 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. Visa romāna kopējais lappušu skaits nepārsniedz 10000 10 

3. K ≤ 100 12 

4. Bez papildus ierobežojumiem 76 

 Kopā: 100 
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Dalītāju summa 

Katram naturālam skaitlim 𝐾 iespējams aprēķināt visu tā dalītāju summu 𝑆(𝐾).  

Piemēram,  

𝑆(10) = 1 + 2 + 5 + 10 = 18, 
𝑆(11) = 1 + 11 = 12, 
𝑆(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28. 

Uzrakstiet programmu, kas dotiem naturāliem skaitļiem A un B (A≤B) aprēķina summu 

𝑆(𝐴) + 𝑆(𝐴 + 1) + ⋯+ 𝑆(𝐵 − 1) + 𝑆(𝐵) ! 

Ievaddati 

Teksta datnes ds.dat pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu 𝐴 un 𝐵 vērtības (𝐴 ≤ 𝐵 ≤

109), kas atdalītas ar tukšumzīmi. 

Izvaddati 

Teksta datnes ds.rez vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis – aprēķinātās summas vērtība. 

Ierobežojumi un prasības 

Atmiņas apjoms: 256 MB  
Izpildes laika ierobežojums vienam testpiemēram: 0,15 s. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Ds 

Piemēri 

Ievaddati (ds.dat) Izvaddati(ds.rez) 
10 12 58 

 

Ievaddati (ds.dat) Izvaddati(ds.rez) 
6 6 12 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (ds.dat)  Ievaddati (ds.dat)  Ievaddati (ds.dat) 
1 20  18 30  6 15 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. B ≤ 1000 10 

3. 1000 < B ≤ 10000 20 

4. 10000 < B ≤ 105 28 

5. Bez papildus ierobežojumiem 40 

 Kopā: 100 
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