
LATVIJAS 28. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDES III POSMS 
JAUNĀKĀS (8.-10.KLAŠU) GRUPAS UZDEVUMU APSKATS 
OTRĀ DIENA (2015.GADA 11.MARTS) 

 

Uzdevuma  

nosaukums: 
Jaunā osta Kāršu jaukšana Stikla domino 

Ievaddatu faila 

nosaukums: 
osta.dat kj.dat domino.dat 

Izvaddatu faila 

nosaukums: 
osta.rez kj.rez domino.rez 

Klases vārds 

risinājumam 

valodā Java 

Osta Kj Domino 

Izpildes laika 

ierobežojums 

vienam 

testpiemēram 

sekundēs(laiks 

tiek mērīts uz 

testēšanas 

servera): 

Pascal / C / C++ 

0,2 0,2 0,7 

Java 

0,5 0,5 1,5 

 

Ievaddatu un izvaddatu failu nosaukumi jānorāda bez pilnā ceļa (uzskatiet, ka tie atrodas 

tekošajā katalogā) un tieši tā, kā norādīts uzdevuma formulējumā (ar mazajiem burtiem). 

Izpildes laika atmiņas ierobežojums: 256MB. Maksimāli iespējamais punktu skaits par 

uzdevumu ir 100. Lai risinājums tiktu atzīts par derīgu pamattestēšanai, tam jāizdod pareiza 

atbilde visiem uzdevuma formulējumā dotajiem piemēriem. 

Uzdevumu tekstos lietotais pieraksts A≤x,y,z≤B (kur A un B – skaitļi, bet x,y un z – kādi 

aprakstā lietoti mainīgie), nozīmē, ka vieni un tie paši skaitliskie ierobežojumi attiecas uz katru 

mainīgo atsevišķi, t.i., vienlaikus ir spēkā sakarības: A≤x≤B, A≤y≤B un A≤z≤B. Līdzīgi, x,y<100 

nozīmē, ka vienlaikus x<100 un y<100. 

Kompilējot programmas uz servera, tiks lietoti šādi kompilatori: 

Valodai PASCAL: 

 FreePascal (versija 2.6.4) ar parametriem 
-O2 –XS –Sg –Cs64000000 

Valodai C: 

 GNU C (versija 4.8.1) ar parametriem 
-std=gnu99 -O2 -s -static -lm –xc –Wformat –Werror=format 

Valodai C++: 

 GNU C++ (versija 4.8.1) ar parametriem 
-O2 -s –static –xc++ –Wformat –Werror=format 

Valodai Java: 

 Java7 (versija OpenJDK 1.7.0_65 jeb 7u65) 
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Jaunā osta 

Uz vulkāniskas salas ir N pilsētas, kas izvietotas 

gar piekrasti un sanumurētas pēc kārtas 

pulksteņrādītāja virzienā ar skaitļiem no 1 līdz N. No 

jebkuras pilsētas ir iespējams izbraukt jebkurā no 

diviem virzieniem, apbraukt pa apli apkārt salai un 

atgriezties šajā pašā pilsētā. Ceļa seguma kvalitāte 

dažādos posmos var stipri atšķirties, tāpēc attālumu starp divām pilsētām raksturo laiks 

minūtēs, kādā no vienas pilsētas iespējams nokļūt līdz citai. 

Vienā no pilsētām nolemts izbūvēt jaunu ostu. Lai noteiktu visizdevīgāko tās atrašanās 

vietu, nepieciešams aprēķināt kopējo mazāko attālumu summu no katras pilsētas līdz visām 

pārējām. 

Piemēram, ja ir deviņas pilsētas un attālumi starp blakus pilsētām tādi, kā attēlots 

zīmējumā, tad no 1. pilsētas līdz 2. var nokļūt ātrākais 9 minūtēs, līdz 3. – 26, līdz 4. – 47, līdz 

5. – 57, līdz 6. - 79, līdz 7. - 54, līdz 8. – 39 un līdz 9. – 12 minūtēs  un visu attālumu summa no 

1.pilsētas līdz visām pārējām ir 9 + 26 + 47 + 57 + 79 + 54 + 39 + 12 = 323 minūtes. 

Uzrakstiet programmu, kas dotiem attālumiem starp blakus pilsētām nosaka īsāko attālumu 

summu no katras pilsētas līdz pārējām N-1 pilsētām! 

Ievaddati 

Teksta faila osta.dat pirmajā rindā dots pilsētu skaits – naturāls skaitlis N(2≤N≤105). Katrā 

no nākamajām N faila rindām dots attālums starp divām blakus pilsētām (laiks minūtēs, kādā 

iespējams no vienas nokļūt otrā) – naturāls skaitlis, kas nepārsniedz 109. 

Katram i(2≤i≤N) faila i-tajā rindā ir dots attālums starp pilsētām ar numuriem i-1 un i. Faila 

N+1-ajā rindā dots attālums starp pilsētām ar numuriem 1 un N. 

Izvaddati 

Teksta failam osta.rez jāsatur tieši N rindas. Katram i(1≤i≤N) faila i-tajā rindā jāizvada īsāko 

attālumu summa no pilsētas ar numuru i līdz pārējām N-1 pilsētām. 

Piemēri 

Ievaddati (osta.dat) Izvaddati (osta.rez) Piezīme 
9 

9 

17 

21 

10 

30 

25 

15 

27 

12 

323 

322 

339 

360 

370 

420 

399 

384 

335 

Atbilst uzdevuma tekstā dotajam zīmējumam. 
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Ievaddati (osta.dat) Izvaddati (osta.rez) 
5 

2 

1 

2 

1 

2 

10 

10 

9 

9 

10 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (osta.dat) 
4 

1 

2 

3 

4 
 

Ievaddati (osta.dat) 
7 

4 

1 

3 

17 

5 

1 

7 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. Visi attālumi, izņemot vienu, ir 1 8 

3. N≤1000 15 

4. Bez papildus ierobežojumiem 75 

 Kopā: 100 
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1.zīm. Darbības „A” izpilde. 

Kāršu jaukšana 

Kaudzītē atrodas N2+1 kārts (N-naturāls skaitlis). Uz katras no kārtīm uzrakstīts skaitlis no 1 

līdz N2+1 (katrs skaitlis uzrakstīts uz tieši vienas kārts). Sākumā kārtis kaudzītē saliktas augošā 

secībā: pašā augšā atrodas kārts ar 1, pēc tam kārts ar 2, ..., pašā apakšā kārts ar N2+1. 

Ar kāršu kaudzīti atļauts veikt divu veidu darbības:  

A) izvēlēties naturālu skaitli k(k≤N2) un k augšējās 

kārtis pārvietot uz kaudzītes apakšu pārvietošanas 

laikā nemainot kāršu savstarpējo kārtību. Shematiski 

šīs darbības izpilde parādīta 1.zīmējumā (zīmējumos 

uzraksti uz kārtīm apzīmē kārts numuru pēc kārtas 

pirms darbības izpildes). 

Piemēram, ja N=3 un pirms darbības izpildes kāršu 

secība kaudzītē ir 3-10-7-4-1-8-5-2-9-6, tad pie k=6 pēc darbības izpildes kāršu secība būs  

5-2-9-6-3-10-7-4-1-8; 

B) noņemt augšējo kārti atsevišķi un pārējās N2 kārtis pēc kārtas sadala N mazākās 

kaudzītēs – nākamo augšējo kārti liek pirmajā kaudzītē, nākamo – otrajā, nākamo – trešajā, …, 

nākamo – N-tajā. Tad nākamās N kārtis liek pēc kārtas katru savā kaudzītē pēc kārtas (pirmajā, 

otrajā, …, N-tajā) liekot kārti virsū iepriekšējai kārtij. Tā rīkojas ar visām atlikušajām kārtīm, līdz 

tās izdalītas un katrā kaudzītē ir tieši N kārtis. Pēc tam visas kārtis savāc vienā kaudzītē šādi: 

pamatā ņem N-to kaudzīti, tai virsū liek (N-1)-o kaudzīti, tai virsū liek (N-2)-o kaudzīti un tā 

turpina, līdz pašā augšā tiek uzlikta pirmā kaudzīte. Pašās beigās virspusē tiek uzlikta tā kārts, 

kas sākumā tika noņemta. Shematiski šīs darbības izpilde parādīta 2.zīmējumā. 

 
2.zīm. Darbības „B” izpilde. 

 

Piemēram, ja N=3 un pirms darbības izpildes kāršu secība kaudzītē ir 5-4-3-2-1-10-9-8-7-6, 

tad pēc darbības izpildes kāršu secība būs 5-8-1-4-7-10-3-6-9-2. 

Uzrakstiet programmu, kas dotai N vērtībai un darbību virknei nosaka, kāda kārts atrodas 

noteiktā vietā! 
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Ievaddati 

Teksta faila kj.dat pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi: 

N(N≤106, atcerieties, ka kāršu skaits ir N2+1) un D(darbību skaits, D≤105). Katrā no nākamajām 

D faila rindām dots vienas darbības apraksts – vesels skaitlis robežās no -(N2+1) līdz N2. 

Pozitīvs skaitlis nozīmē, ka tiek izpildīta darbība A un norādīta ir tās k vērtība, 0 apzīmē 

darbību B, bet negatīvs skaitlis -M nozīmē, ka nepieciešams atrast skaitli, kas uzrakstīts uz M-

tās kārts pēc kārtas, skaitot no kaudzītes augšas. Ir zināms, ka ievaddatos pēdējais vienmēr ir 

negatīvs skaitlis. 

Izvaddati 

Teksta failam kj.rez jāsatur tik rindas, cik ievaddatos ir skaitļu atrašanas darbību - rindu ar 

negatīviem skaitļiem. Katrā faila rindā jāizvada viens atrastais skaitlis. Skaitļi jāizvada tādā pat 

secībā kā skaitļu atrašanas darbības dotas ievaddatos. 

Piemērs 

Ievaddati (kj.dat) Izvaddati(kj.rez) Paskaidrojums 
2 6 

0 

-4 

1 

0 

-3 

-2 

5 

2 

3 

Kāršu secība mainās šādi: 
 

1-2-3-4-5 ⇒ 1-4-2-5-3 ⇒ 4-2-5-3-1 ⇒  
4-3-2-1-5 

 
Pasvītroti ir atrašanas darbību rezultāti. 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (kj.dat)  Ievaddati (kj.dat) 
10 8 

83 

-17 

12 

0 

-47 

93 

0 

-93 

 9 9 

1 

0 

3 

80 

0 

39 

0 

58 

-3 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. N,D≤100  8 

3. N>100, nav „B” darbību 8 

4. Nevienas atrašanas darbības rezultāts (uzrakstītais skaitlis) nepārsniedz 102 10 

5. Atrašanas un „B” darbību kopskaits nepārsniedz 5000 30 

6. Bez papildus ierobežojumiem 42 

 Kopā: 100 
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Stikla domino 
Arčibalds ir ieinteresējies par jaunu spēli, ko spēlē uz M×N rūtiņas liela laukuma, kur 

katrā rūtiņā iezīmēta viena no sešām šādām līnijām: 

 

1.zīm. Laukuma rūtiņu veidi 

Arčibaldam ir pieejami 2.zīmējumā parādītie četru veidu caurspīdīgi kauliņi, katrs izmērā 
1×2 rūtiņas. 

 

2.zīm. Kauliņu veidi 

Katra veida kauliņi ir neierobežotā daudzumā un Arčibaldam tie jāizvieto spēles laukumā 
tā, lai  

 katrs kauliņš noklātu tieši divas laukuma rūtiņas (kauliņus drīkst pagriezt un/vai 
apmest otrādi), 

 zīmējums laukuma rūtiņā un tā noklājošā kauliņa pusē sakristu, 

 katru laukuma rūtiņu noklāj ne vairāk kā viens kauliņš, 

 laukumā izvietoto kauliņu skaits ir lielākais iespējamais. 

3.zīmējumā parādīts viens spēles laukums un divi iespējamie tā noklāšanas veidi. 

 

3.zīm. Laukuma piemērs un tā noklāšanas veidi 

Uzrakstiet programmu, kas dotam laukuma rūtiņu aizpildījumam nosaka laukumā 
izvietojamo kauliņu skaitu saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem noteikumiem un dažādo 
iespējamo noklājumu veidu skaitu! 

Ievaddati 

Teksta faila domino.dat pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N (laukuma rindu) un 
M (laukuma kolonnu) vērtības (N,M≤1000). Katrā no nākamajām N rindām dots vienas 
laukuma rindas apraksts – M naturāli skaitļi no 1 līdz 6. Katram i(1≤i≤N) un j(1≤j≤M) j-tais 
skaitlis pēc kārtas i+1-ajā faila rindā apraksta, kāds zīmējums ir redzams laukuma i-tās rindas j-
tajā rūtiņā (saskaņā ar 1.zīmējumā dotajiem apzīmējumiem). Katri divi blakusesošie skaitļi 
ievaddatos ir atdalīti ar tukšumzīmi. 
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Izvaddati 

Teksta faila domino.rez pirmajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis – kauliņu skaits, 
ko saskaņā ar noteikumiem iespējams izvietot laukumā. Faila otrajā rindā jāizvada naturāls 
skaitlis – dažādo izvietojuma veidu skaits pēc moduļa 10007. Ja laukumā nevienu kauliņu 
novietot nav iespējams, uzskatām, ka izvietojuma veidu skaits ir 1. 

Piemēri 

 

 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (domino.dat) 
5 5 

6 2 3 6 3 

1 5 5 4 1 

5 3 2 2 1 

6 4 6 3 1 

5 2 4 5 4 
 

 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. N×M≤20 13 

3. Visās rūtiņās ir iezīmētas tikai pirmā vai otrā veida līnijas 15 

4. Izvietojuma veidu skaits ir 1 25 

6. Bez papildus ierobežojumiem 45 

 Kopā: 100 

 

Ievaddati (domino.dat) Izvaddati(domino.rez) Piezīme 
2 3 

1 6 1 

2 4 5 

2 

2 
Atbilst zīmējumam uzdevuma tekstā.  

Ievaddati (domino.dat) Izvaddati(domino.rez) Piezīme 
6 9 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 

5618 
Dažādo kauliņu izvietojuma veidu skaits ir 
56=15625. Atlikums, dalot 15625 ar 10007, ir 
5618. 

Ievaddati (domino.dat) 
8 10 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 

5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 

6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 

5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 

6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 

5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
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