
LATVIJAS 28. INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDES III POSMS 
VECĀKĀS (11.-12.KLAŠU) GRUPAS UZDEVUMU APSKATS 
OTRĀ DIENA (2015.GADA 11.MARTS) 

 

Uzdevuma  

nosaukums: 
Kāršu jaukšana Spirāle Basketbola spēle 

Ievaddatu faila 

nosaukums: 
kj.dat spirale.dat spele.dat 

Izvaddatu faila 

nosaukums: 
kj.rez spirale.rez spele.rez 

Klases vārds 

risinājumam 

valodā Java 

Kj Spirale Spele 

Izpildes laika 

ierobežojums 

vienam 

testpiemēram 

sekundēs(laiks 

tiek mērīts uz 

testēšanas 

servera): 

Pascal / C / C++ 

0,2 0,1 0,1 

Java 

0,5 0,3 0,3 

 

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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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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Spirāle 
Uz milzīgas rūtiņu lapas ir uzzīmēta balta un 

melna spirāle (skat. zīm.), kas abas turpinās līdz pat 
milzīgās lapas malām. Rūtiņu kolonnas un rindas ir 
sanumurētas ar veseliem skaitļiem pēc kārtas. 
Baltā spirāle sākas rūtiņā ar koordinātām (0;0), bet 
melnā – rūtiņā ar koordinātām (1;0). Rūtiņu lapā 
tiek izvēlēts taisnstūris, kura viens stūris atrodas 
rūtiņā ar koordinātām (ax;ay), bet tam pretējais – 
rūtiņā ar koordinātām (bx;by).  

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds 
mazākais skaits rūtiņu šajā taisnstūrī jāpārkrāso 
(no melnas par baltu vai no baltas par melnu), lai 
iegūtu vienkrāsainu taisnstūri! 

Ievaddati 

Teksta faila spirale.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (N≤10)- taisnstūru skaits. 
Katrā no nākamajām N faila rindām dots viena taisnstūra apraksts - četru veselu skaitļu 
ax,ay,bx,by vērtības (-109≤ax,ay,bx,by≤109). Katrus divus blakus skaitļus ievaddatos atdala 
tukšumzīme. 

Izvaddati 

Teksta failam spirale.rez jāsatur tieši N rindas. Katram i(1≤i≤N) faila i-tajā rindā jāizvada 
vesels nenegatīvs skaitlis – mazākais pārkrāsojamo rūtiņu skaits, lai iegūtu vienkrāsainu 
taisnstūri, kas aprakstīts ievaddatu faila i+1-ajā rindā. 

Piemērs 

Ievaddati (spirale.dat) Izvaddati(spirale.rez) Piezīme 
3 

0 0 1 1 

4 -7 -6 -7 

7 6 5 4 

1 

0 

3 

Pirmajā taisnstūrī jāpārkrāso viena rūtiņa 
(1;0), otrajā neviena rūtiņa nav jāpārkrāso - 
visas dotā taisnstūra rūtiņas jau ir melnas, 
trešajā jāpārkrāso trīs rūtiņas: (5;5),(6;4) un 
(6;5). 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (spirale.dat)  Ievaddati (spirale.dat) 
2 

-6 6 8 -6 

-10 3 12 6 

 2 

3 4 11 12 

-1 -11 2 15 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 
2. |ax-bx|≤1000, |ay-by|≤1000 10 
3. |ax-bx|≤10 12 
4. |ay-by|≤100 16 
5. Bez papildus ierobežojumiem 60 
 Kopā: 100 
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Basketbola spēle 

Mazajam Anatolijam ļoti patīk basketbols un viņš neizlaiž nevienu spēli savas pilsētas sporta 

namā, kur aktīvi atbalsta mājinieku komandu. Kopš viņš ir iemācījies rakstīt, viņš uz lapiņām 

hronoloģiskā secībā pieraksta mājinieku un viesu komandas gūto punktu skaitu. Mājinieku 

komandas gūto punktu skaitu (1, 2 vai 3 punkti attiecīgi par soda metienu, metienu no spēles 

vai tālmetienu) Anatolijs pieraksta kā pozitīvus skaitļus , bet pretinieka komandas kā negatīvus 

(-1, -2 vai -3). 

Piemēram, skaitļu virkne „-1 -2 3 3” nozīmē, ka pretinieku komanda iemeta vienu soda 

metienu un vienu metienu no spēles, uz ko mājinieku komanda atbildēja ar diviem precīziem 

tālmetieniem.  

Savus pierakstus Anatolijs veic uz vienas vai vairākām lapiņām. Diemžēl, neizskaidrojamu 

iemeslu dēļ, lapiņu secība var tikt sajaukta un tāpēc pēc šiem pierakstiem informāciju par spēli 

var atjaunot tikai daļēji. Piemēram, var noteikt spēles beigu rezultātu, saskaitot uz visām 

lapiņām uzrakstītos pozitīvos un visus negatīvos skaitļus. Labā ziņa ir tā, ka neviena lapiņa 

nekad netiek nozaudēta. 

Tomēr tas Anatoliju neapmierina un viņš gribētu noteikt, kāda spēles laikā varēja būt lielākā 

mājinieku un lielākā viesu komandas gūto un zaudēto punktu starpība. Protams, ka lapiņu 

sajaukšanas dēļ šis jāsauc par „lielāko teorētiski iespējamo” punktu starpību, jo nav zināms, 

kāda lapiņu secība atbilst reālajai spēles gaitai.  

Piemēram, ja spēles gaita ir pierakstīta uz divām lapiņām: „1 -2 3 -2 2” un „2 -1 -1 -2 3”, tad 

spēles gaita (mājinieku komandas gūto punktu skaits norādīts kā pirmais) bija vai nu 

0:0→1:0→1:2→4:2→4:4→6:4→8:4→8:5→8:6→8:8→11:8 (ja lapiņu secība atbilst spēles 

gaitai) vai 0:0→2:0→2:1→2:2→2:4→5:4→6:4→6:6→9:6→9:8→11:8 (ja spēles sākums 

pierakstīts uz otrās, bet beigas uz pirmās lapiņas). Lielākā iespējamā punktu starpība par labu 

mājiniekiem varēja būt 4 punkti (8:4 pirmajā variantā), bet par labu viesiem – 2 punkti (2:4 

otrajā variantā). Ir iespējams, ka kādai no komandām lielākā punktu starpība ir pašā spēles 

sākumā pie rezultāta 0:0 vai pašās beigās (gala rezultāts). 

Uzrakstiet programmu, kas no Anatolija pierakstiem aprēķina lielāko teorētiski iespējamo 

punktu starpību par labu katrai no komandām spēles laikā! 

 

Ievaddati 

Teksta faila spele.dat pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N(N≤105) – lapiņu skaits. Katrā no 

nākamajām N faila rindām dots vienas lapiņas satura apraksts – skaitļu virkne, kas apzīmē 

gūtos punktus. Gūtos punktus saskaņā ar iepriekš doto aprakstu apzīmē tikai skaitļi  

1, 2, 3, -1,-2 vai -3. Datu beigas katrā rindā apzīmē skaitlis 0. Starp katriem diviem blakus 

skaitļiem ievaddatos ir viena tukšumzīme. Zināms, ka uz katras lapiņas ir uzrakstīts vismaz 

viens skaitlis, kas apzīmē gūtos punktus, un kopējais uz lapiņām uzrakstīto skaitļu skaits 

nepārsniedz 105. 
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Izvaddati 

Teksta faila spele.rez vienīgajā rindā jāizvada divi veseli nenegatīvi skaitļi – teorētiski lielākā 

iespējamā punktu starpību par labu mājinieku un viesu komandām spēles laikā. 

Piemēri 

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

1 -2 3 -2 2 0 

2 -1 -1 -2 3 0 

4 2 

 

Ievaddati (spele.dat) Izvaddati (spele.rez) Piezīme 
2 

-1 -2 -3 0 

-2 -1 -2 -2 0 

0 13 Punktus ir guvusi tikai viesu komanda, tāpēc labākā 
punktu attiecība mājiniekiem ir bijusi pašā spēles 
sākumā, bet viesiem – pašās spēles beigās. 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (spele.dat) 
1 

1 1 -2 3 -1 -2 -2 -2 3 2 -1 3 2 -2 -3 -3 -2 -2 1 -3 0 
 

Ievaddati (spele.dat) 
2 

1 1 -2 3 -1 -2 -2 -2 3 2 -1 3 2 -2 -3 -3 -2 -2 1 -3 0 

2 -2 2 2 3 -1 -3 2 -3 -3 2 2 -1 -3 3 2 1 1 -1 3 1 2 0 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. N=1 8 

3. N≤5 24 

4. N≤20 30 

5. Bez papildus ierobežojumiem 36 

 Kopā: 100 
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