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Розбiр задачi «Себек та рiвняння»
Просто перевiряємо всi можливi варiанти iфами. Їх буде 3! = 6

Розбiр задачi «Себек i сусiди»
Будемо йти циклом по всiм клiтинкам злiва направо зверху вних i зберiгати номер клiтинки,

яку ми зараз розглядаємо. Якщо для якихсь i та j номер клiтинки спiвпадає з номером з запиту
перевiряємо:

1. Якщо i = j, то клiтинка знаходиться на головнiй дiагоналi

2. Якщо i = n− j + 1, то клiтинка знаходиться на другоряднiй дiагоналi

Розбiр задачi «Ух i сусiди»
Для початку знайдемо можливi довжини стрибкiв Себека. Будемо йти по стрiчцi i зберiгати

величину k — кiлькiсть символiв до i включно, якi спiвпадають з символом i. Дивимось на наступний
символ, ж два варiанти:

1. Наступний символ спiвпадає з i-тим. Тодi просто збiльшуємо k на 1 i йдемо далi.

2. Наступний символ не спiвпадає з i-тим. Тодi перевiряємо чи k 6 3, запам’ятовуємо нову мож-
ливу довжину стрибка, ставимо k = 1 (наступний символ, що вiдрiзняється починає новий
вiдрiзок послiдовних однакових символiв) i йдемо далi.

Тепер ми маємо тiльки число n i знаємо можливi довжини стрибкiв. Тепер просто iфами перевiряємо
i шукаємо найкращу вiдповiдь. Наприклад, якщо n не дiлиться на 3, а ми можемо стрибати тiльки
на 3 то вiдповiдь «−1». А якщо n не дiлиться на 2 а ми можемо стрибати на 1 i 2 то вiдповiдь
«n−1

2 + 1»

Розбiр задачi «Iлля ремонтує Пассат»
Нашому герою належить виконати n замовлень, кожне з яких має кiлькiсть розмiщень ti i дату

завершення di. Вiдомо, що вiн обов’язково встигне зробити завдання вчасно, i вiн хоче лише почати
роботу якомога пiзнiше.

У задачах такого типу головна складнiсть полягає у визначеннi найкращого порядку, в якому
можна виконувати завдання. У нашому випадку, це просто та iнтуїтивно зрозумiло: завдання слiд
опрацьовувати вiдповiдно до їх термiнiв. Формально це може бути доведено так: якщо завдання
не виконувалися в порядку їх закiнчення, то завдання з пiзнiшою датою виконання було виконано
безпосередньо перед iншим завданням з бiльш ранньою датою. Тодi ми могли б помiняти порядок
виконання цих двох завдань, i ми отримали б ще одне, не гiрше рiшення.

Ми будемо виконувати завдання в порядку збiльшення термiнiв завершення. Залишається зро-
зумiти скiльки перших днiв ми можему нiчого не робити. Це легко зробити бiнарним пошуком по
вiдповiдi, оскiльки якщо ми можемо не робити нiчого першi x днiв, то i x− 1 теж пiдходить. Маємо
рiшення за O(nlogn), що з заданими в задачi обмеженнями набирає повний бал.

Також iснує рiшення за O(n), i не одне, але це на домашнє завдання.

Розбiр задачi «Себек мстить сусiдам»
Для простоти зробимо в початку m = m+ 1
Подивимось, скiльки жаб треба запустити, щоб напевно вигнати всiх сусiдiв з усiх квартир.

Просто запустимо жаб у кожну m-ту квартиру. Бачимо, що цього вистачить, тому що всi сусiди з
наступних m − 1 квартир пiсля запуску переходять в m-ту наступну, куди ми i запускаємо жабу
настпний раз. Таким чином, якщо k > d nme, то вiдповiдь на задачу просто кiлькiсть всiх сусiдiв
у всiх квартирах. Також, з цього ми можемо помiтити, що вигiдно мiж двома запусками робити
вiдстань принаймнi m.

Помiтимо декiлька цiкавих речей. Як уже було сказано вигiдно мiж двома запусками робити
вiдстань принаймнi m, тому що пiсля одного сусiдiв в наступних i попереднiх m − 1 квартирах
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немає. Тепер якщо ми запускаємо жабу в m-ту квартиру то виганяємо всiх, що сюди переїхали i так
само наступнi m−1 переїзжають в наступну m-ту квартиру. Якщо ж ми запустили жабу в m+1-шу
наступну квартиру або далi, то ми створюємо новий такий вiдрiзок, що складається з запускiв, якi
виконуються кожнi m квартир. Тобто кожен такий вiдрiзок запускiв на вiдстанi рiвно m можна
розглядати окремо, бо вiн не впоиває на iнший вiдрiзок, якщо вiдстань до нього принаймнi m+ 1.

Зараз ми вже можемо придумати ефективне розв’язання для задачi. Напишемо динамiчне про-
грамування dp[i][k][last] — ми пройшли першi i квартир, зробили k запускiв жаб а також останнiй
запуск був в квартирi з номером i − last. Очевидно, що нам треба зберiгати значення тiльки для
0 6 last 6 m тому що, запуски жаб, зробленi далi нiж на m не впливають на той, що ми можемо
зробити в квартирi i. Але треба звернути увагу на те, що квартири розташованi по колу, тому за-
пуски жаб в перших m квартирах можуть вплинути на запуски в останнiх m. Цю проблему можна
вирiшити декiлькома способами. Можна додати ще один параметр — в яку з перших m квартир ми
робили пострiл. Або завжди срiляти в першу, тiльки рiшити задачу окремо для перших m циклiчних
зсувiв масиву квартир i вибрати кращий варiант. Також треба врахувати, що ми можемо взагалi не
запустити жабу в першi m квартир.

В динамiцi маємо такi переходи:

1. dp[i][k][0] = max(dp[i−1][j−1][m−1]+ a[i−m+1]+ a[i−m+2]+ . . .+ a[i−1]+ a[i], dp[i−1][j−1][m] + a[i])

2. dp[i][k][j] = dp[i− 1][k][j − 1] для 1 6 j < m

3. dp[i][k][m] = max(dp[i− 1][k][m− 1], dp[i− 1][k][m])

Також в залежностi, вiд того як ви опрацюваєте те, що в нас квартири розташованi по колу, треба
до dp[i][k][0] iнодi додавати якесь значення типу a[i+ 1] + a[i+ 2] + . . . + a[i+ t], в залежностi вiд
того, чи були зробленi запуски жаб в першi m квартир.

В динамiцi маємо O(n ∗ k ∗ m) станiв i O(1) переходiв з кожного. Отже сумарна асимптотика
O(n ∗ k ∗m).
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