
PROJEKTS “NACIONĀLA UN STARPTAUTISKA MĒROGA PASĀKUMU 
ĪSTENOŠANA IZGLĪTOJAMO TALANTU ATTĪSTĪBAI” NR. 8.3.2.1/16/I/002 

LATVIJAS 31.INFORMĀTIKAS OLIMPIĀDE 
ATLASES SACENSĪBAS - 2018. GADA 3. APRĪLIS 

 

1(2) 
 

π-robots 
 

Robotu-putekļusūcēju ražotāji ir sākuši testēt 
jauno putekļusūcēju “π-robots”, kuram, atšķirībā 
no klasiskajiem putekļusūcējiem, var būt vairākas 
uzlādes vietas. Testēšana notiek uz milzīga rūtiņu 
laukuma, kur vienā vai vairākās rūtiņās atrodas 
uzlādes vietas, kas atrodas zem grīdas virsmas, 
bet pats robots tiek ieslēgts tīrīšanas režīmā un 
novietots kādā rūtiņā. Katras tīrīšanai robots 
velta vienu vai vairākas minūtes un tad 
pārvietojas uz blakus rūtiņu, kurai ar iepriekšējo 
ir kopīga mala. Robota testētāji vēlas noskaidrot, 
kāds ir lielākais iespējamais attālums līdz 
tuvākajai uzlādes vietai pēc tam, kad robots būs nostrādājis N minūtes. Tiek mērīts t.s. 
Manhetenas attālums - kā abu koordinātu absolūto starpību summa. 

Zīmējumā parādītajā piemērā (četras uzlādes vietas parādītas kā melni kvadrāti, bet 
robota sākotnējā atrašanās vieta ar aplīti) pēc piecu minūšu darba robots var atrasties 
rūtiņā (2;-1) un tad attālums līdz tuvākajai uzlādes vietai ir septiņas vienības. 

Uzrakstiet programmu, kas dotām uzlādes vietu un π-robota atrašanās vietu 
koordinātām nosaka lielāko iespējamo π-robota attālumu līdz tuvākajai uzlādes vietai 
pēc N nostrādātām minūtēm! 

Ievaddati 

Ievaddatu pirmajā rindā dotas divu veselu nenegatīvu skaitļu U (uzlādes vietu 
skaits, 1 ≤ U ≤ 104) un N (nostrādāto minūšu skaits, N ≤ 109) vērtības, kas atdalītas ar 
tukšumzīmi. 

Katrā no nākamajām U ievaddatu rindām doti divi veseli skaitļi - vienas uzlādes 
vietas x un y koordinātas. Katram i(1≤i≤U) i-tā punkta apraksts dots ievaddatu i+1-ajā 
rindā. 

Pēdējā ievaddatu rindā doti divi veseli skaitļi - π-robota atrašanās vietas x un y 
koordinātas. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. Zināms, 
ka visām koordinātām -109 ≤ x, y ≤ 109. 

Izvaddati 

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis - lielākais iespējamais π-

robota attālums līdz tuvākajai uzlādes vietai pēc N nostrādātām minūtēm. 

Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt testēšanas sistēmā. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Robots  

 
 

1.zīm. π-robota testēšanas piemērs 
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Piemērs (atbilst uzdevuma tekstā dotajam piemēram) 

Ievaddati Izvaddati 
4 5 

0 4 

-2 -4 

8 -2 

7 -5 

5 -1 

7 

 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati  Ievaddati 
4 1 

3 3 

0 3 

1 1 

1 5 

1 3 

 1 0 

-1000000000 -1000000000 

0 1000000000 

 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. U, N ≤ 100 8 

2. N ≤ 103, U > 100 10 

3. Bez papildus ierobežojumiem 80 

 Kopā: 100 
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Punktu savienošana 
 

Spēle “Punktu savienošana” notiek uz milzīgas rūtiņu lapas, kuras rūtiņu 
krustpunktos (punktos ar veselām koordinātām) atzīmēti N krāsaini punkti, no kuriem 
nekādi trīs neatrodas uz vienas taisnes. Katrs punkts ir vai nu melns, vai balts, vai 
sarkans. Nepieciešams šos punktus savienot ar nogriežņiem tā, lai katrs punkts būtu 
ne vairāk kā viena nogriežņa galapunkts, un šie nogriežņi savā starpā nekrustotos. Par 
katru izveidoto nogriezni, kura galapunkti ir vienā krāsā, spēlētājs saņem vienu žetonu. 
Par katru izveidoto nogriezni, kura galapunkti ir atšķirīgā krāsā, spēlētājs saņem divus 
žetonus.  

Piemēram, ja ir atzīmēti deviņi punkti, no kuriem seši ir melni (P1(2;4), P2(3;7), 
P5(6;2), P6(6;5), P7(7;4), P8(7;8)), divi ir balti (P3(4;2), P4(4;6)) un viens -sarkans 
(P9(8;7)), tad spēlētājs var iegūt augstākais septiņus žetonus, izveidojot četrus 
nogriežņus kā parādīts 1.zīmējumā. 

 

           
1.zīm. Punktu izvietojums un divi savienošanas varianti ar septiņiem žetoniem. 

 

Uzrakstiet programmu, kas dotajam punktu komplektam nosaka lielāko iespējamo 
žetonu skaitu un atrod vienu derīgu nogriežņu komplektu! 

Ievaddati 

Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa P (kopējais punktu skaits, P ≤ 400) 
vērtība. 

Katrā no nākamajām P ievaddatu rindām doti trīs veseli skaitļi - viena punkta x un y 
koordinātas, kā arī krāsas pazīme (0 - melna, 1 - balta, 2 - sarkana). Katram i(1 ≤ i ≤ P) 
i-tā punkta apraksts dots ievaddatu i+1-ajā rindā. Starp katriem diviem blakus 
skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. 

Zināms, ka visiem punktiem -30000 ≤ x, y ≤ 30000. 
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Izvaddati 

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada divi veseli nenegatīvi skaitļi, kas atdalīti ar 
tukšumzīmi - maksimāli iegūstamais žetonu skaits un nogriežņu skaits Nk tādā 
komplektā, kuram tiek sasniegts minētais žetonu maksimums. Nākamajās Nk rindās 
katrā jāizvada viena nogriežņa galapunktu numuri. 

Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt testēšanas sistēmā. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Punkti 
 

Piemēri (izvaddatos ir iespējami arī citi nogriežņu komplekti) 

Ievaddati Izvaddati  Ievaddati Izvaddati 
9 

2 4 0 

3 7 0 

4 2 1 

4 6 1 

6 2 0 

6 5 0 

7 4 0 

7 8 0 

8 7 2 

7 4 

3 5 

4 6 

1 7 

2 9 

 3 

0 0 0 

1 2 0 

-7 12 0 

1 1 

1 2 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati  Ievaddati   
11 

19361 -20322 0 

12447 -13565 1 

24197 -24071 0 

21944 18290 0 

-18448 -19209 2 

-383 -3065 0 

-16999 13786 2 

28397 23824 2 

-28391 24071 0 

-23063 -23908 1 

12563 -14080 2 

 7 

-5996 -4380 0 

-6788 -4108 0 

18101 -28394 0 

4913 -17419 0 

-17270 17932 0 

-18101 28394 1 

2427 -15031 2 

 11 

3315 28394 1 

-3089 6018 1 

7482 -22361 1 

-1967 13035 2 

-9610 -7038 1 

9610 -28394 0 

-2011 3133 1 

3920 -13610 2 

1989 -8320 2 

5654 -17997 0 

3147 27053 2 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. P ≤ 16 14 

3. Bez papildus ierobežojumiem 84 

 Kopā: 100 
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Saldējuma automāts 

Saldējuma automātā viena saldējuma porcija maksā 50 eirocentus un automāts 

pieņem tikai 50c, 1€ un 2€ monētas un, ja nepieciešams, tikai šajās monētās izsniedz 

atlikumu. Saldējuma automātā sākotnēji var būt noteikts skaits monētu (iespējams arī, 

ka automātā nav nevienas monētas), un atlikumu no 1€ monētas tas var izdot tikai 

tad, ja automātā tobrīd ir 50c monēta, bet no 2€ monētas tas atlikumu var izdot tikai 

tad, ja automātā ir a) 1€ un 50c monēta vai b) trīs 50c monētas. Ja automātam pietiek 

monētu abiem izdošanas variantiem, tad tas vienmēr izvēlas a) variantu. Ja automātā 

ir izbeigušās izdošanai nepieciešamās monētas, tas pārtrauc saldējuma tirdzniecību. 

Automāts tirdzniecību pārtrauc arī tad, ja viena veida monētas automātā pārsniedz 

maksimāli pieļaujamo monētu skaitu. 

Rindā pie saldējuma automāta stāv N skolēni, kuriem sākotnēji naudas nav. Viņus 

pavadošajai skolotājai nauda ir, un tā visa ir 50c, 1€ un 2€ monētās. Skolotājai ir zināms 

katra veida monētu skaits automātā tirdzniecības sākuma brīdī un viņas uzdevums ir 

iedot katram skolēnam pa vienai monētai tā, lai visi skolēni tieši tādā secībā, kādā tie 

stāv pie automāta, varētu nopirkt sev pa vienai saldējuma porcijai. Skolēni savā starpā 

ar monētām neapmainās un iespējamo atlikumu uzreiz atdod skolotājai. 

Uzrakstiet programmu, kas, dotai N vērtībai un 50c, 1€ un 2€ monētu skaitam 

automātā, aprēķina un izvada, cik dažādām monētu virknēm visiem skolēniem 

aprakstītajā situācijā būs iespējams iegādāties saldējumu!  

Ievaddati 

Standarta ievada pirmajā rindā ir dotas naturālu skaitļu N(N≤300) un 

MMAKS(maksimālais viena veida monētu skaits automātā, MMAKS≤10000). Otrajā rindā 

ir dotas trīs veselu nenegatīvu skaitļu M50, M1 un M2 vērtības - automātā sākotnēji 

esošo 50c, 1€ un 2€ monētu skaits. Zināms, ka katra veida monētu skaits ir robežās no 

0 līdz MMAKS. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. 

Izvaddati 

Standarta izvada vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - dažādo derīgo 

monētu virkņu skaits pēc moduļa 109+9. Skaitļa izvadīšanai pēc moduļa nav citas 

nozīmes kā vien samazināt izvadāmā skaitļa lielumu. 
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Piemēri 

Ievaddati Izvaddati Piezīme 
2 2 

2 0 0 

3 Derīgās monētu virknes ir: 
1, 50; 
1, 1; 
1, 2. 

 

Ievaddati Izvaddati Piezīme 
4 3 

0 0 0 

8 Derīgās monētu virknes ir: 
50, 50, 50, 1; 
50, 50, 50, 2; 
50, 50, 1, 50; 
50, 50, 1, 1; 
50, 50, 1, 2; 
50, 1, 50, 50; 
50, 1, 50, 1; 
50, 1, 50, 2; 

 

Ievaddati Izvaddati Piezīme 
5 3 

1 2 3 

0 Derīgu virkņu nav - visos gadījumos tiek 
pārsniegts maksimālais viena veida monētu 
skaits (3). 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati  Ievaddati  Ievaddati 
5 3 

0 3 0 

 3 3 

2 2 2 

 3 3 

3 2 1 

 

Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt testēšanas sistēmā. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Sald 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. N ≤ 15, MMAKS ≤ 10 24 

3. 16 ≤ N ≤ 50 18 

4. Bez papildu ierobežojumiem 56 

 Kopā: 100 

 


