
II етап Всеукраiнської учнiвської олiмпiади з iнформатики. 10-11 класи
КВНЗ «Харкiвська академiя неперервної освiти», 09.12.2018

Задача 1. Нескладнi обчислення
Лiмiт часу: 0.2 секунди
Лiмiт використання пам’ятi: 64 Мб

Дмитро загадав цiле число 𝑋. Тепер вiн стверджує, що, якщо це число помножити на
три i додати двадцять сiм, а потiм результат ще помножити на сiм, то вийде число 𝑁 .

Напишiть програму, яка знайде загадане Дмитром число або з’ясує, що Дмитро помили-
вся в обчисленнях.

Формат вхiдних даних
Ваша програма отримує на вхiд одне цiле цисло 𝑁 (|𝑁 | 6 1 000 000).

Формат вихiдних даних
Якщо Дмитро не помилився в обчисленнях, то виведiть загадане Дмитром число. Якщо

Дмитро таки помилився, то виведiть одне слово Error. Звернiть увагу, регiстр символiв
важливий.

Приклади
тест вiдповiдь

210 1
211 Error

Сторiнка 1 з 4



II етап Всеукраiнської учнiвської олiмпiади з iнформатики. 10-11 класи
КВНЗ «Харкiвська академiя неперервної освiти», 09.12.2018

Задача 2. Бiнарний зменшувач
Лiмiт часу: 0.2 секунди
Лiмiт використання пам’ятi: 64 Мб

Андрiй займається робототехнiкою та розробляє новий пристрiй − «бiнарний зменшувач».
Цей пристрiй вмiє виконувати двi операцiї − «:2» та «−1». Якщо на вхiд пристрою подати
парне число, то воно буде зменшене в два рази («:2»); якщо на вхiд пристрою подати непарне
число, то воно буде зменшене на одиницю («−1»).

За допомогою цього пристрою Андрiй збирається з числа 𝑁 отримати число 𝑀 .
Напишiть програму для «бiнарного зменшувача», яка зменшить число 𝑁 до числа 𝑀 за

найменшу кiлькiсть iтерацiй.

Формат вхiдних даних
Ваша програма отримує на вхiд два цiлих числа 𝑁 i 𝑀 (0 6 𝑀 < 𝑁 6 1 000 000 000).

Формат вихiдних даних
Виведiть операцiї «бiнарного зменшувача» по одiй на рядок, якi зменшать число 𝑁 до

числа 𝑀 .

Приклад
тест вiдповiдь

27
4

-1
:2
-1
:2
-1
-1
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Задача 3. Закономiрностi
Лiмiт часу: 0.2 секунди
Лiмiт використання пам’ятi: 64 Мб

Софiї дуже подобаються закономiрностi в числових послiдовностях. Наприклад, послiдов-
нiсть {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . .} утворюється вiдповiдно до такої закономiрностi: початок послiдовностi
− це всi 10 цифр в десятковiй системi числення, далi кожна цифра подвоюється, потiм −
потроюється, i так далi. Початок цiєї послiдовностi виглядає так:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 0, 0, 0 . . .

Напишiть програму, яка за заданими натуральними числами 𝑁 i 𝑀 вирахує суму еле-
ментiв такої послiдовностi з номерами вiд 𝑁 до 𝑀 включно.

Формат вхiдних даних
Програмi на вхiд подаються натуральнi числа 𝑁 i 𝑀 (1 6 𝑁 6 𝑀 6 10 000).

Формат вихiдних даних
Виведiть суму елементiв послiдовностi з номерами вiд 𝑁 до 𝑀 включно.

Приклади
тест вiдповiдь

1 5 10
10 14 11
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Задача 4. Криптоаналiз
Лiмiт часу: 0.2 секунди
Лiмiт використання пам’ятi: 64 Мб

Василь розробив такий алгоритм шифрування чисел: спочатку мiж усiма сусiднiми циф-
рами числа треба вставити остачу вiд дiлення суми цих цифр на десять, а потiм результат
помножити на 42. Наприклад, число 1289 буде зашифровано так: мiж цифрами 1 i 2 треба
вставити цифру 3, мiж цифрами 2 i 8 − цифру 0, мiж цифрами 8 i 9 − цифру 7; результат
шифрування − число 55476918 (1320879 · 42 = 55476918).

Дмитро збирається стати спецiалiстом з криптоаналiзу. Одного разу йому вдалося сфо-
тографувати чотири числа, написаних Василем. Дмитро знає алгоритм Василя та вважає,
що Василь таким чином зашифрував номер кредитної картки, який складається з чотирьох
чотиризначних чисел. Щоб доказати Василю, що його алгоритм шифрування не дуже «кру-
тий», Дмитро написав програму, яка намагається розшифрувати номер кредитної картки
Василя.

Напишiть аналогiчну програму.

Формат вхiдних даних
Ваша програма отримує на вхiд чотири натуральних числа 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, якi сфотографував

Дмитро. Усi цi числа не перевищують 1 000 000 000. Кожне число подається на окремому
рядку.

Формат вихiдних даних
Проаналiзуйте усi сфотографованi Дмитром числа. Якщо число можна розшифрувати

та отримати частину номеру кредитної картки, то виведiть вiдповiдне чотиризначне число;
в iншому випадку виведiть чотири символи «?». Розшифрованi та нерозшифрованi частини
номеру кредитної картки роздiляйте пробiлом.

Приклад
тест вiдповiдь

55665708
29348432
216877836
415757538

1234 ???? 5678 9999
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