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Akmens, šķēres, papīrīt’s 

Dace un Kārlis spēlē populāro spēli, kurā abiem pēc noskaitīšanas “Akmens, šķēres, papīrīt’s 
- viens, divi, trīs”, vienlaicīgi ar plaukstu jāattēlo viens no priekšmetiem - akmens, šķēres vai 
papīrs. Akmens uzvar šķēres, jo šķēres, mēģinot sagriezt akmeni, salūst. Šķēres uzvar papīru, jo 
var to sagriezt. Papīrs uzvar akmeni, jo papīrā akmeni var ietīt. 

Dace un Kārlis šo spēli spēlē daudz reižu. Katru šādu reizi sauksim par izspēli. 
Ja bērni ir attēlojuši dažādus priekšmetus, tad viens no viņiem izspēlē ir uzvarējis, ja vienādus, 

tad šī izspēle ir beigusies neizšķirti. 
Dace un Kārlis ir pierakstījuši, kādu priekšmetu katrs ir attēlojis kārtējā izspēlē - attiecīgi burtu 

“A” (akmens), “S” (šķēres) vai “P” (papīrs). Tagad viņi savus pierakstus ir pārveidojuši 
saglabāšanai datorā, pārveidojot simbolu virknes saspiestā formātā. Katrs vienādu burtu 
fragments, kas garāks par 1, jāaizstāj ar skaitli, kas apzīmē šī burta parādīšanās reižu skaitu pēc 
kārtas, kam seko pats burts. Vienmēr tiek aizstāts viss vienādo burtu fragments. Piemēram, 

virkne “AAAAPSSPPSASSS” tiek pārveidota par “4AP2S2PSA3S”, bet virkne “ASPASPASP” 
arī saspiestajā formātā ir tāda pati. 

Tagad bērni pēc datorizētajiem pierakstiem vēlas noskaidrot, cik reizes uzvarējusi Dace, cik 
reizes - Kārlis, un cik reizes bijis neizšķirts. Piemēram, ja Daces attēlotos priekšmetus apraksta 
virkne “3A3SPAS2AP”, bet Kārļa - “SA5P2A3S”, tad piecas reizes ir uzvarējusi Dace, četras - 
Kārlis, bet trīs reizes izspēle beigusies neizšķirti. 

Uzrakstiet programmu, kas dotām izspēļu rezultātu virknēm nosaka, cik reizes katrs no 
bērniem uzvarējis un cik reizes izspēle beigusies neizšķirti! 

Ievaddati 

Pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N (Daces pierakstītās izspēļu rezultātu virknes saspiestā 
formātā garums, N ≤ 2×105). Nākamajā rindā dota Daces pierakstītā izspēļu rezultātu virkne 
saspiestā formātā - N simbolu virkne, kas var saturēt tikai ciparus un lielos burtus A, S, P.  

Nākamajās divās rindās tādā pat formātā ir aprakstīta Kārļa pierakstītā izspēļu rezultātu 
virkne saspiestā formātā. 

Ir zināms, ka Daces un Kārļa izspēļu rezultātu virknes apraksta vienādu izspēļu skaitu, kas 
nepārsniedz 4×1018. 

Izvaddati 
Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada trīs veseli nenegatīvi skaitļi - Daces uzvarēto izspēļu skaits, 

Kārļa uzvarēto izspēļu skaits un neizšķirto izspēļu skaits. Starp katriem diviem blakus skaitļiem 
izvaddatos jābūt tukšumzīmei. 

Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt kā paziņojumu testēšanas sistēmā. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: ASP 
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Piemēri 

Ievaddati Izvaddati  Ievaddati Izvaddati 
10 

10A10SA10P 

12 

5P10A5PA3S7P 

5 13 13  10 

3A3SPAS2AP 

8 

PA5P2A3S 

5 4 3 

 
1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati 
20 

2P2S2A2P2S2A2P2S2A2S 

20 

ASASASPSPSASASPAPASA 

 

Ievaddati 
28 

3ASA2S2A2SP2AS2PAPA2SASPA2PA 

24 

3P3A3P2A3P2A2S2A2S2A2P3A 

 

Ievaddati 
45 

95P57A23S51A43P18A56S37P19A24S33A14P15S29A33P 

39 

18S70A57P47S72P66A15P41A28S58P35A14S26A 

 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 
Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. Neviens priekšmets nav attēlots vairākas reizes pēc kārtas 10 

3. Neviens priekšmets nav attēlots vairāk kā deviņas reizes pēc kārtas 14 

4. Bez papildu ierobežojumiem 74 

 Kopā: 100 
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Ingus koeficients 

Ingus savas zināšanas, prasmes un iemaņas jebkurā brīdī māk raksturot ar naturālu skaitli - 
Ingus koeficientu jeb IK. Ingum piemīt arī maģiskas spējas jebkuram uzdevumam jebkurā nozarē 
uzreiz noteikt tā grūtības līmeni - mazāko IK vērtību, lai Ingus šo uzdevumu spētu atrisināt. 
Jebkurš uzdevums, kuru Ingum izdevies atrisināt, paaugstina IK vērtību par vienu vienību. 

Ingus ir lejuplādējis jaunu programmēšanas uzdevumu grāmatu ar N (N≥1) uzdevumiem un 
ir nolēmis atrisināt visus tajā esošos uzdevumus. Viņš rīkojas šādi: katru dienu Ingus aplūko ne 
vairāk kā pirmos M (M≥1) pagaidām vēl neatrisinātos uzdevumus un cenšas tos atrisināt. 
Risināšanas secību šīs uzdevumu porcijas ietvaros Ingus var izvēlēties patvaļīgi. Ja kādu dienu 
neizdodas atrisināt nevienu uzdevumu, tad uzdevumu risināšana apstājas. 

Piemēram, ja grāmatā ir seši uzdevumi, kuru grūtības pakāpes pēc kārtas ir  
3, 1, 7, 2, 6 un 3, M=3, un pirms šo uzdevumu risināšanas IK=1, tad Ingus pa dienām 
uzdevumus risinās šādi: 

Diena Aplūkotie uzdevumi Atrisinātie uzdevumi un IK izmaiņas 
1 3, 1, 7 1 (IK = 2) 

2 3, 7, 2 2 (IK = 3), 3 (IK = 4) 

3 7, 6, 3 3 (IK = 5) 

4 7, 6 --- 

Kā redzams, šajā gadījumā Ingus nevar atrisināt visus uzdevumus - ceturtajā dienā IK vērtība 
ir nepietiekama kāda no kārtējo uzdevumu atrisināšanai. 

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina, kādai mazākai sākotnējai IK vērtībai Ingus spēs atrisināt 
visus grāmatā esošos uzdevumus, un cik dienas pie šīs sākotnējās IK vērtības tam būs 
nepieciešamas! 

Ievaddati 
Pirmajā rindā dotas naturālu skaitļu N (uzdevumu skaits grāmatā, N ≤ 5×105) un M (lielākais 

vienā dienā aplūkojamo uzdevumu skaits, M ≤ 5×105) vērtības, kas atdalītas ar tukšumzīmi. 
Otrajā rindā dota uzdevumu grūtība - N naturāli skaitļi, kur katram i(1≤i≤N) i-tais skaitlis pēc 
kārtas norāda i-tā pēc kārtas uzdevuma grūtību. Neviena uzdevuma grūtība nepārsniedz 2×109. 
Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. 

Izvaddati 
Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi: mazākā 

sākotnējā IK vērtība, kas ļauj atrisināt visus grāmatā esošos uzdevumus, un mazākais visu 
uzdevumu atrisināšanai nepieciešamais dienu skaits ar šo IK vērtību. 

Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt kā paziņojumu testēšanas sistēmā. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Ik 
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Piemēri 

Ievaddati Izvaddati  Ievaddati Izvaddati 
6 3 

3 1 7 2 6 3 

2 3  5 9 

7 6 5 4 3 

3 1 

 
1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati  Ievaddati 
7 2 

5 3 1 6 3 5 3 

 8 4 

28 59 87 19 19 17 69 72 

 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 
Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. M = 1 10 

3. M ≤ 100 20 

4. Bez papildu ierobežojumiem 68 

 Kopā: 100 
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Sniega novākšana 

Kādā valstī ir N (N≥1) pilsētas, kuras savieno M starppilsētu ceļu tīkls. Katrs ceļš savieno divas 
pilsētas un starp jebkurām divām pilsētām ir ne vairāk kā viens ceļš. No katras pilsētas var 
aizbraukt uz jebkuru citu vai nu tieši, vai braucot cauri citām pilsētām. Pilsētas ir sanumurētas 
ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N pēc kārtas. 

Negaidīti ir uzsnigusi bieza sniega kārta un nepieciešams organizēt sniega novākšanu no 
visiem starppilsētu ceļiem. Lai neizraisītu domstarpības pilsētu starpā, valdība ir nolēmusi katrai 
pilsētai uzticēt vismaz viena tajā ieejoša ceļa tīrīšanu. Lai to nodrošinātu, nepieciešams visiem 
ceļiem piešķirt vienas pilsētas, kas atrodas tā galos, numuru tā, lai ar katras pilsētas numuru 
būtu vismaz viens ceļš. 

Viens ceļiem piešķirto numuru variants parādīts 1. zīmējumā. 

 
1. zīm. Ceļu numuru piešķiršana (N=6, M=7) 

 
Uzrakstiet programmu, kas dotam starppilsētu ceļu tīkla aprakstam nosaka, kāds numurs 

jāpiešķir katram no ceļiem! 
Ievaddati 
Pirmajā rindā dotas naturālu skaitļu N (pilsētu skaits, N ≤ 2×105) un M (starppilsētu ceļu 

skaits, M ≤ 2×105) vērtības, kas atdalītas ar tukšumzīmi. Katrā no nākamajām M ievaddatu 
rindām dots viena starppilsētu ceļa apraksts - tā savienojošo pilsētu numuri, kas atdalīti ar 
tukšumzīmi. Katrs ceļš ievaddatos ir aprakstīts vienreiz. 

Izvaddati 
Ja ceļiem numurus aprakstītajā veidā piešķirt ir iespējams, tad izvaddatiem jāsatur tieši M 

rindas. Katram i(1≤i≤M) izvaddatu i-tajā rindā jābūt ceļam, kas aprakstīts ievaddatu i+1-ajā 
rindā, piešķirtais numurs - naturāls skaitlis no 1 līdz N. Ja iespējami vairāki numuru piešķiršanas 
varianti, jāizvada jebkurš no tiem.  

Ja ceļiem numurus aprakstītajā veidā piešķirt nav iespējams, tad izvaddatu vienīgajā rindā 
jāizvada skaitlis 0. 
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Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt kā paziņojumu testēšanas sistēmā. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Sniegs 

Piemēri 

Ievaddati Izvaddati Piezīme 
6 7 

1 2 

5 2 

6 5 

3 2 

3 6 

1 4 

4 5 

1 

5 

6 

2 

3 

1 

4 

Der arī citi izvaddatu varianti. Piemēram, 
2 

5 

6 

2 

3 

1 

4 

 1 

2 

5 

3 

6 

4 

5 

 1 

2 

5 

3 

6 

4 

4 
 

 

Ievaddati Izvaddati 
2 1 

2 1 

0 

 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati  Ievaddati  Ievaddati 
8 11 

4 3 

7 3 

5 1 

5 7 

4 7 

5 8 

7 1 

3 6 

8 4 

4 6 

2 8 

 10 9 

10 2 

2 3 

9 2 

8 9 

5 8 

8 4 

3 7 

7 1 

6 1 

 12 12 

12 7 

11 8 

4 10 

11 6 

3 11 

5 3 

9 10 

7 10 

4 7 

2 7 

5 9 

1 7 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 
Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. M ≤ 25 6 

3. N ≤ 1000 14 

4. Bez papildu ierobežojumiem 78 

 Kopā: 100 
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Nesalasāmie burti 

Dace un Kārlis spēlē populāro spēli, kurā abiem pēc noskaitīšanas “Akmens, šķēres, papīrīt’s 
- viens, divi, trīs”, vienlaicīgi ar plaukstu jāattēlo viens no priekšmetiem - akmens, šķēres vai 
papīrs. Akmens uzvar šķēres, jo šķēres, mēģinot sagriezt akmeni, salūst. Šķēres uzvar papīru, jo 
var to sagriezt. Papīrs uzvar akmeni, jo papīrā akmeni var ietīt. 

Dace un Kārlis šo spēli spēlē daudz reižu. Katru šādu reizi sauksim par izspēli. 
Ja bērni ir attēlojuši dažādus priekšmetus, tad viens no viņiem izspēlē ir uzvarējis, ja vienādus, 

tad šī izspēle ir beigusies neizšķirti. 
Dace un Kārlis ir pierakstījuši, kādu priekšmetu katrs ir attēlojis kārtējā izspēlē - attiecīgi burtu 

“A” (akmens), “S” (šķēres) vai “P” (papīrs). Tagad viņi savus pierakstus ir pārveidojuši 
saglabāšanai datorā, pārveidojot simbolu virknes saspiestā formātā. Katrs vienādu burtu 
fragments, kas garāks par 1, jāaizstāj ar skaitli, kas apzīmē šī burta parādīšanās reižu skaitu pēc 
kārtas, kam seko pats burts. Vienmēr tiek aizstāts viss vienādo burtu fragments. Piemēram, 

virkne “AAAAPSSPPSASSS” tiek pārveidota par “4AP2S2PSA3S”, bet virkne “ASPASPASP” 
arī saspiestajā formātā ir tāda pati. 

Tagad bērni pēc datorizētajiem pierakstiem vēlas noskaidrot, cik reizes uzvarējusi Dace, cik 
reizes - Kārlis, un cik reizes bijis neizšķirts. Piemēram, ja Daces attēlotos priekšmetus apraksta 
virkne “3A3SPAS2AP”, bet Kārļa - “SA5P2A3S”, tad piecas reizes ir uzvarējusi Dace, četras - 
Kārlis, bet trīs reizes izspēle beigusies neizšķirti. 

Diemžēl, nenoskaidrotu iemeslu dēļ, datorizētajos pierakstos daži burti var būt nesalasāmi 
un aizvietoti ar jautājuma zīmēm. Par laimi, ir zināms, ka visi cipari (ja tādi bija) ir saglabājušies 
un arī virkņu garumi nav izmainīti. 

Tāpēc ir iespējams, ka attēloto priekšmetu virkne tagad izskatās šādi: “?2P?3S4?” un tā 
atbilst kādai no virknēm “A2PA3S4A”, “A2PA3S4P”, “S2PA3S4A” vai “S2PA3S4P”. 

Uzrakstiet programmu, kas dotām izspēļu rezultātu virknēm nosaka, kādu lielāko reižu 
skaitu katrs no bērniem var būt uzvarējis un kādu lielāko reižu skaitu izspēles var būt beigušās 
neizšķirti! 

Ievaddati 

Pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N (Daces pierakstītās izspēļu rezultātu virknes saspiestā 
formātā garums, N ≤ 2×105). Nākamajā rindā dota Daces pierakstītā izspēļu rezultātu virkne 
saspiestā formātā - N simbolu virkne, kas var saturēt tikai ciparus, jautājuma zīmes un lielos 
burtus A, S, P.  

Nākamajās divās rindās tādā pat formātā ir aprakstīta Kārļa pierakstītā izspēļu rezultātu 
virkne saspiestā formātā. 

Ir zināms, ka Daces un Kārļa izspēļu rezultātu virknes apraksta vienādu izspēļu skaitu, kas 
nepārsniedz 4×1018. 
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Izvaddati 
Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada trīs veseli nenegatīvi skaitļi - lielākais iespējamais Daces 

uzvarēto izspēļu skaits, lielākais iespējamais Kārļa uzvarēto izspēļu skaits un lielākais 
iespējamais neizšķirto izspēļu skaits. Starp katriem diviem blakus skaitļiem jābūt tukšumzīmei. 

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

Piemēri 

Ievaddati Izvaddati  Ievaddati Izvaddati  Ievaddati Izvaddati 
10 

10A10SA10P 

12 

5P10A5PA3S7P 

5 13 13  3 

?A? 

3 

??S 

1 3 3  6 

2?A?2P 

5 

3S??S 

3 4 3 

 
1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati  Ievaddati  Ievaddati 
6 

3?7?8? 

7 

2?10?6? 

 12 

?A?A?A?A?A?A 

12 

P???S???A??? 

 10 

2?AS3?S5?A 

4 

7P7? 

 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 
Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie trīs testi 2 

2. Izspēļu virknēs nav jautājuma zīmju 30 

3. Neviens priekšmets nav attēlots vairākas reizes pēc kārtas 12 

4. Neviens priekšmets nav attēlots vairāk kā deviņas reizes pēc kārtas 16 

5. Bez papildu ierobežojumiem 40 

 Kopā: 100 
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Uzdevumu grāmata 

Ingus savas zināšanas, prasmes un iemaņas jebkurā brīdī māk raksturot ar naturālu skaitli - 
Ingus koeficientu jeb IK. Ingum piemīt arī maģiskas spējas jebkuram uzdevumam jebkurā nozarē 
uzreiz noteikt tā grūtības līmeni - mazāko IK vērtību, lai Ingus šo uzdevumu spētu atrisināt. 
Jebkurš uzdevums, kuru Ingum izdevies atrisināt, paaugstina IK vērtību par vienu vienību. 

Ingus ir lejuplādējis jaunu programmēšanas uzdevumu grāmatu ar N(N≥1) uzdevumiem un ir 
nolēmis atrisināt visus tajā esošos uzdevumus. Viņš rīkojas šādi: katru dienu Ingus pēc kārtas 
cenšas atrisināt ne vairāk kā pirmos M (M≥1) pagaidām vēl neatrisinātos uzdevumus. Ja 
uzdevuma atrisināšanai spēju pietrūkst, tad to drīkst izlaist un tā risināšanu atstāt uz citu dienu, 
bet nedrīkst mainīt uzdevumu risināšanas secību. Ja kādu dienu neizdodas atrisināt nevienu 
uzdevumu, tad uzdevumu risināšana apstājas. 

Piemēram, ja grāmatā ir septiņi uzdevumi, kuru grūtības pakāpes pēc kārtas ir  
3, 1, 7, 2, 4, 3 un 9, M=3, un pirms šo uzdevumu risināšanas IK=1, tad Ingus pa dienām 
uzdevumus risinās šādi: 

Diena Aplūkotie uzdevumi Atrisinātie uzdevumi un IK izmaiņas 
1 3, 1, 7 1 (IK = 2) 

2 3, 7, 2 2 (IK = 3) 

3 3, 7, 4 3 (IK = 4), 4 (IK = 5) 

4 7, 3, 9 3 (IK = 6) 

5 7, 9 --- 

Kā redzams, šajā gadījumā Ingus nevar atrisināt visus uzdevumus - piektajā dienā IK vērtība 
ir nepietiekama kāda no kārtējo uzdevumu atrisināšanai. 

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina, kādai mazākai sākotnējai IK vērtībai Ingus spēs atrisināt 
visus grāmatā esošos uzdevumus, un cik dienas pie šīs sākotnējās IK vērtības tam būs 
nepieciešamas! 

Ievaddati 
Pirmajā rindā dotas naturālu skaitļu N (uzdevumu skaits grāmatā, N ≤ 5×105) un M (lielākais 

vienā dienā aplūkojamo uzdevumu skaits, M ≤ 5×105) vērtības, kas atdalītas ar tukšumzīmi. 
Otrajā rindā dota uzdevumu grūtība - N naturāli skaitļi, kur katram i(1≤i≤N) i-tais skaitlis pēc 
kārtas norāda i-tā pēc kārtas uzdevuma grūtību. Neviena uzdevuma grūtība nepārsniedz 2×109. 
Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. 

Izvaddati 
Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi: mazākā 

sākotnējā IK vērtība, kas ļauj atrisināt visus grāmatā esošos uzdevumus, un mazākais visu 
uzdevumu atrisināšanai nepieciešamais dienu skaits ar šo IK vērtību. 
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Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt kā paziņojumu testēšanas sistēmā. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Gramata 

 

Piemēri 

Ievaddati Izvaddati  Ievaddati Izvaddati 
7 3 

3 1 7 2 4 3 9 

3 3  5 9 

7 6 5 4 3 

3 5 

 
1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati  Ievaddati 
7 2 

5 3 1 6 3 5 3 

 8 4 

28 59 87 19 19 17 69 72 

 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 
Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. M = 1 10 

3. M ≤ 100 20 

4. Bez papildu ierobežojumiem 68 

 Kopā: 100 

 


