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Muzejs 

Brīvdabas muzejā ir vienkopus savāktas N senas celtnes, kas numurētas ar atšķirīgiem 

naturāliem skaitļiem no 1 līdz N. Muzeja ekspozīcija ir veidojusies pakāpeniski ilgu gadu gaitā 

un, pārvedot kārtējo seno celtni uz muzeju, ir atrasta viena, tematiski tai vistuvākā celtne no jau 

muzejā esošajām celtnēm. Tā kā ir populārs pieņēmums, ka apmeklētājam, kas aplūkojis kādu 

celtni, būs interesanti aplūkot ar to tematiski saistīto celtni, celtņu saites ir attēlotas grafiskas 

shēmas formā, kuras piemērs parādīts 1.zīmējumā. 

 
1.zīm. Tematiski saistīto celtņu piemērs. 

Muzeja vadība uzskata, ka apmeklētājiem, plānojot visu muzejā esošo celtņu apmeklējumu, 

šāda shēma ir par sarežģītu, jo nepiedāvā vienkāršu un loģisku visu celtņu apmeklēšanas secību. 

Tāpēc ir nepieciešams esošo shēmu pārveidot muzeja celtņu apmeklēšanas maršrutā tā, lai pēc 

iespējas saglabātu esošās shēmas saites - t.i., pēc kādas celtnes apmeklēšanas kā nākamo liktu 

apmeklēt ar šo celtni tematiski tuvu celtni. Ekspozīcijas apskati var sākt ar jebkuru celtni, un 

maršrutā pa reizei jāiekļauj visas celtnes. 

1. zīmējumā dotajai shēmai, izmainot divas saites, var iegūt derīgu celtņu apmeklēšanas 

maršrutu. Viens no tiem parādīts 2.zīmējumā.  

 
2.zīm. Derīga celtņu apmeklēšanas maršruta piemērs. 

Uzrakstiet programmu, kas dotai tematiski saistīto celtņu shēmu pārveido par celtņu 

apmeklēšanas maršrutu, izmainot mazāko iespējamo saišu skaitu! 
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Ievaddati 

Teksta datnes muzejs.dat pirmajā rindā dots celtņu skaits - naturāla skaitļa N vērtība 

(1<N≤105). Nākamajā N-1 datnes rindā doti shēmas saišu apraksti. Katrā no šīm rindām doti divi 

naturāli skaitļi robežās no 1 līdz N, kas atdalīti ar tukšumzīmi - līdzīgo celtņu numuri, ko shēmā 

saista šī saite. 

Izvaddati 

Teksta datnes muzejs.rez vienīgajā rindā jāizvada N naturāli skaitļi, kas atdalīti ar 

tukšumzīmēm - celtņu numuri apmeklēšanas maršruta secībā. 

Ierobežojumi un prasības 

Atmiņas apjoms: 256 MB  
Izpildes laika ierobežojums vienam testpiemēram: 0,7 s. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Muzejs 

Piemērs (atbilst uzdevuma tekstā aprakstītajam) 

Ievaddati (muzejs.dat) Izvaddati(muzejs.rez) Piezīmes 
8 

8 1 

1 4 

3 4 

2 8 

1 5 

8 7 

6 4 

7 5 1 8 2 6 4 3 Maršruts ir derīgs arī pretējā 
virzienā (šajā piemērā  
3 4 6 2 8 1 5 7) 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (muzejs.dat)  Ievaddati (muzejs.dat)  Ievaddati (muzejs.dat) 
6 

4 1 

1 3 

6 5 

1 2 

1 5 

 7 

3 4 

3 6 

2 6 

1 4 

7 5 

5 2 

 6 

5 4 

2 3 

5 1 

5 2 

6 3 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. N ≤ 10 8 

3. N ≤ 20 12 

4. N ≤ 1000 18 

5. Bez papildus ierobežojumiem 60 

 Kopā: 100 
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Lielā zivs 

Katrs no N zemledus makšķerniekiem vēlas noķert “lielo zivi” - zivi, kas ir lielāka par visām 

līdz šim noķertajām. Katram no makšķerniekiem ir viena makšķere, un katrs makšķernieks 

izmanto vienu āliņģi. Āliņģi zīmējumā attēloti kā punkti ar veselām koordinātām uz x ass. Ir 

zināms, kur atrodas N lielākās zivis - tās attēlotas kā punkti ar veselām koordinātām, kur y>0 (y 

ass virziens vērsts uz leju!). Viens piemērs parādīts 1.zīmējumā. 

 
1.zīm. Āliņģu un zivju izvietojums 

Lai visi N makšķernieki noķertu pa vienai no šīm zivīm, nepieciešams tās sadalīt tā, lai 

makšķerauklas nesamudžinātos - N nogriežņiem, kas zīmējumā savieno kādu āliņģi ar kādu no 

zivīm (katram āliņģim atbilst viena zivs un katrai zivij viens āliņģis), nebūtu kopīgu punktu.  

Zīmējumā dotajam piemēram to ir iespējams izdarīt septiņos veidos (trīs no tiem parādīti 

2.zīmējumā) 

       
2.zīm. Zivju nekonfliktējošas sadalīšanas piemēri 

Uzrakstiet programmu, kas dotam āliņģu un zivju izvietojumam nosaka, cik dažādos veidos 

makšķernieki var sadalīt zivis tā, ka makšķerauklas nesamudžinās! 

Ievaddati 

Teksta datnes zivs.dat pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N vērtība (1 < N ≤ 70) - āliņģu un 

zivju skaits. Nākamajā datnes rindā doti N dažādi naturāli skaitļi, kas nepārsniedz 10 000 - āliņģu 

koordinātas. Nākamajās N datnes rindās dots zivju atrašanās vietu apraksts. Katrā rindā doti divi 

naturāli skaitļi, kas nepārsniedz 10 000 - vienas zivs atrašanās vietas x un y koordināta. Starp 

katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. 

Izvaddati 

Teksta datnes zivs.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis - dažādo veidu skaits, 

kā makšķernieki var sadalīt zivis tā, ka makšķerauklas nesamudžinās. Rezultāts jāizvada pēc 

moduļa 109+9. 
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Ierobežojumi un prasības 

Atmiņas apjoms: 256 MB  
Izpildes laika ierobežojums vienam testpiemēram: 0,7 s. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Zivs 

Piemērs (atbilst uzdevuma tekstā aprakstītajam) 

Ievaddati (zivs.dat) Izvaddati(zivs.rez) 
5 
14 6 10 2 11 
12 4 
9 3 
10 4 
5 1 
12 6 

7 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (zivs.dat)  Ievaddati (zivs.dat) 
8 
29 16 5 36 48 27 28 1 
4 62 
16 5 
24 11 
2 35 
39 89 
26 58 
37 4 
18 19 

 8 
237 86 2597 235 789 3809 2863 1778 
348 5574 
7086 1024 
348 9409 
348 6422 
348 1484 
7086 1524 
348 1581 
348 2032 

 

Ievaddati (zivs.dat) 
11 
493 740 641 769 939 883 20 2258 108 709 2034 
239 292 
279 667 
929 699 
105 804 
927 139 
239 975 
105 932 
239 591 
105 969 
979 938 
105 286 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. N ≤ 10 12 

3. N ≤ 20 20 

4. N ≤ 30 30 

5. Bez papildus ierobežojumiem 36 

 Kopā: 100 
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Aplis 
Aplī sarakstīti 2N simboli ‘+’ vai ‘-‘. Katrā gājienā no šiem simboliem tiek 

iegūti citi 2N simboli: katrs jaunais simbols tiek iegūts no diviem blakus 
esošiem simboliem. Ja simboli bija vienādi, tad jaunais simbols ir ‘+’, ja 
dažādi, tad ‘-‘. Piemēram, ja N=3 un simboli pēc kārtas aplī ir +,+,-,+,-,-,+,-
, tad nākamajā gājienā tiek iegūti simboli +,-,-,-,+,-,-,- kā redzams 
zīmējumā (iekšējā aplī sākotnējie simboli, ārējā – pēc izdarīta gājiena). 

Pēc tam ar iegūtajiem simboliem atkal tiek veikts tāds pats gājiens un tā tiek turpināts, līdz 
visi iegūtie simboli ir ‘+’. 

Uzrakstiet programmu, kas dotam sākotnējam simbolu izvietojumam nosaka, pēc cik 
gājieniem ātrākais tiks iegūti visi ‘+’! 

Ievaddati 

Teksta datnes aplis.dat pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu – N (N≤25) un M (periodiski 
atkārtojošās simbolu virknes garums, M≤105) vērtības. 

Datnes otrajā rindā dots pirmo M simbolu izvietojums aplī pēc kārtas - simboli ‘+’ vai ‘-‘. 
Visām i vērtībām, kur M+1 ≤ i ≤ 2N ir spēkā īpašība, ka i-tais simbols ir tāds pats kā i-M-tais 
simbols. 

Izvaddati 

Teksta faila aplis.rez vienīgajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis – mazākais gājienu 
skaits, pēc kuru veikšanas tiks iegūti visi ‘+’. 

Ierobežojumi un prasības 

Atmiņas apjoms: 256 MB  
Izpildes laika ierobežojums vienam testpiemēram: 0,7 s. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Aplis 

Piemēri 

Ievaddati (aplis.dat) Izvaddati (aplis.rez) Piezīme 
3 8 

++-+--+- 

5 Atbilst uzdevuma tekstā dotajam piemēram. 

 

Ievaddati (aplis.dat) Izvaddati (aplis.rez) Piezīme 
4 1 

+ 

0 Aplī jau visi simboli ir ‘+’, neviens gājiens nav 
jāveic. 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati (aplis.dat)  Ievaddati (aplis.dat)  Ievaddati (aplis.dat) 
3 7 

++-+-++ 

 5 8 

-+-++-+- 

 7 19 

---+++----+++---+++ 
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Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. N ≤ 12 5 

3. N ≤ 22 48 

4. N ≤ 25 45 

 Kopā: 100 
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