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Co je to FIKS?
FIKS je Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář pro středoškolské studenty
pořádaný Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze. Byl založen na podzim roku 2013 a nyní tak probíhá čtvrtý ročník (samozřejmě číslujeme od nuly).
Nabízí možnost potrápit tvůj mozek řešením algoritmických úloh různé obtížnosti,
od snadných po zapeklité, na nichž se můžeš leccos nového naučit a podstatně se
zdokonalit.

Jak to probíhá?
Jeden ročník se skládá z několika kol a následného soustředění pro nejlepší řešitele.
V těchto kolech, která trvají vždy přibližně dva měsíce, máš možnost v teple domova
řešit zadané úlohy, a své řešení nám potom odešleš. My ti toto řešení opravíme,
obodujeme a pošleme zpět, aby ses mohl poučit ze svých chyb. Spolu s tím zveřejníme
vzorové řešení, které můžeš prostudovat a třeba se něco přiučit. Získané body se
sčítají do konečného žebříčku, ze kterého vybereme ty nejlepší a pozveme je na již
zmíněné soustředění.

Proč řešit FIKS?
Řešením každého problému, se kterým se potýkáme, se zdokonalujeme. Zde ti nabízíme možnost pořádně se zamyslet nad zajímavými algoritmickými problémy, vyzkoušet své algoritmické myšlení a programátorské dovednosti a naučit se spoustu
nových věcí.
Také je to možnost seznámení s novými lidmi, které baví informatika, programování, matematika a přemýšlení vůbec. Těm nejlepším jsme schopni garantovat
přijetí na FIT ČVUT bez přijímacích zkoušek.

Jak se můžu zapojit?
Začni nejprve tím, že se zaregistruješ na našich webových stránkách na adrese
http://fiks.fit.cvut.cz. Potom si stáhni zadání úloh (nebo využij tuto brožurku), vyřeš je a své řešení nám tamtéž odevzdej.

Typy úloh
Celkem se ve FIKSu můžeš setkat se třemi typy úloh. O který typ úlohy se jedná,
je vždy uvedeno u konkrétního zadání úlohy.
Nejčastěji se u nás potkáš s úlohami typu Rozmysli, popiš a naprogramuj.
U každé úlohy tohoto typu se odevzdává jak popis algoritmu (s odhadem asymptotické složitosti), tak i zdrojový kód řešení problému v tebou zvoleném jazyce (jakýkoliv vyšší programovací jazyk dle tvé volby, například C, Java, Pascal, apod.).
Dalším typem jsou úlohy Zamysli se. Tyto úlohy jsou obvykle více teoretické
a vyžadují, aby ses nad nimi důkladně zamyslel. Oproti předchozímu typu úloh
nemusíš nic programovat, odevzdává se pouze slovní popis řešení problému.
Pokud nemáš rád teoretické úlohy a raději by sis procvičil/a své programátorské
umění, pak pro je pro tebe určena kategorie Odpověz Sfinze. V úlohách tohoto typu
po tobě nechceme popis algoritmu, je však potřeba vyřešit daný problém a toto
řešení pak precizně naprogramovat. Oproti ostatním typům úloh se navíc okamžitě
dozvíš, zda je tvé řešení správné, protože ho můžeš okamžitě odevzdat do našeho
vyhodnocovacího systému.
Další a podrobnější informace nalezneš na našich webových stránkách.
–2–

Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář

Ročník 2017/2018, 2. kolo

Milý řešiteli FIKSu!
Letošní ročník FIKSu je v plném proudu a ty právě čteš brožurku se zadáními
druhého kola. Pokud jsi nový řešitel a ještě jsi se nezapojil, tak nezoufej, neboť stále
je možnost za řešení úloh získat spoustu bodíků.
Před řešením úloh si nezapomeň přečíst další kapitolu Martienových dobrodružství. Tentokrát Martien bude pronikat do tajů magie.
Přejeme ti hodně štěstí při řešení úloh.
Tvoji organizátoři

Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář
Ročník 2017/2018, 2. kolo
Začátek kola: 8. 12. 2017 00:00
Termín odevzdání: 28. 1. 2018 23:59
Odevzdávání: Přes webové rozhraní na http://fiks.fit.cvut.cz
Další informace: http://fiks.fit.cvut.cz
kontakt@fiks.fit.cvut.cz
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Kapitola 0
Bylo šero, ale měsíc v úplňku již zářil svým mdlým světlem na poklidné městečko Algore. Zčerstva podzimem nabarvené stromy se jemně pohupovaly do svěžího vánku.
V tento den se Martien Katcher vždy chystá na svůj již tradiční výlet k nedalekému
rybníčku uprostřed lesa. Na tomto místě se touto dobou slétává nemalé množství
zvláštních rozličně barevných kachniček, které zde provádí něco, co by se dalo nazvat
tréninkem - provozují let ve formacích, rychlé ponory, plavaní pozadu. . . K Martienovu úžasu jsou barvy i činnosti každý rok jiné.
„Tak už vyrážím,“ oznámil Martien svým rodičům, házeje si přes rameno svou
brašnu, v ní zápisník, pero, inkoust a láhev vody. V celé své horlivosti ani nečekal
na odpověď a vyšel z malého osamoceného domku na samém okraji městečka přes
zahradu směrem k náměstí.
Martien byl zrovna zadumán nad tím, kolik taková kachnička dokáže udělat
ponorů za minutu, když na náměstí hned vedle pamětního stromu málem vrazil
do starosty Algore, Johana Johanšíka, který vykonával svou obvyklou pochůzku po
městečku. „Aah, to jsi ty Martiene, vyrážíš na kachničky?“ vykřikl Johanšík. Martien
starostovi čas od času vypomáhal s úřednickou prací, za to měl volný přístup do
knihovny na radnici. „Přeji hezký večer pane starosto, ano, ano, mám takový pocit,
že dnes zažiju něco velkolepého, hned zítra vám přinesu zápis mých pozorování“
usmál se Martien. „Poslyš, donesly se ke mně zprávy, že v lese něco poničilo velkou
část nové výsadby borovic, šlo nejspíše o divoká prasata, tak abys na jedno velkolepě
nenarazil,“ výstražným tónem řekl Johanšík. „Opravdu? Děkuji za varování, budu
dávat pozor,“ odvětil Martien, nicméně v duchu věděl, že se nemá čeho bát. Při
jeho četných výletech se mu již mnohokrát stalo, že k němu divoká zvířata přišla
až na dosah ruky, nechala se hladit i krmit, odpočívala v jeho blízkosti. Dokonce se
mu jednou stalo, že ho laň nechala svézt na jejím hřbetě. Martien jako vždy podal
starostovi ruku, rozloučil se a vydal se opět na cestu.
Netrvalo to ani hodinu a Martien stál u břehu rybníčku a nemohl si pomoci
se nesmát - před ním se v překážkové dráze postavené z mrkví proháněly modré,
červené, žluté a snad i růžové kachničky. Sedl si na svůj oblíbený pařez a svým vlastním rychlopisem rychle zaznamenával vše, co viděl. Takto tam naprosto fascinován
setrval až do hluboké noci. . .
Martien procházel teď již spícím Algore. Vládlo až neobvykle velké ticho a na
cestu mu svítil pouze měsíc na bezoblačné obloze. Martien šel svižným krokem,
protože již bylo poněkud chladno. Přes náměstí, kolem pamětního stromu a úzkou
uličkou rovnou k zahradě. Když k ní došel, vrátka byla dokořán. Martien si byl
jist, že je zavřel, přecijen mu onen akt zavření vrátek rodiče v dětství vštěpovali
takovým způsobem, jakoby na jejich zavření závisel jeho život. Možná přišel někdo
na návštěvu a nedovřel je? Potichu je zavřel a šel pomalu zahradou. Před ním se
ukázal měsícem osvětlený domek a Martiena zamrazilo. . . Dveře dokořán, všechna
okna dokořán, v celém domě tma až na jednu svíci stojící na stole v hlavním pokoji.
Ostražitě prošel dveřmi, všechny věci byly rozházeny po pokoji. Opatrným hlasem
se zeptal: „Mami? Tati?“ Žádná odpověď. Zkusil to ještě jednou, ale opět se nikdo
neozýval. Prošel všechny pokoje, nikde nikdo, jen opět vypadaly jako by je někdo
obrátil vzhůru nohama. Celý v šoku se skácel do jediné stojící židle u stolu. Pár
okamžiků uběhlo a všiml si, že na stole vedle svíce leží zapečetěný dopis a popsaný
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list. Bylo poznat, že jde o písmo Martienova otce, nicméně list byl zjevně psaný
ve spěchu. „Doufali jsme, že to takhle neskončí. Není moc času, vem dopis s pečetí
a utíkej ke starostovi, on ti už poví víc. Milujeme tě a vždy na tebe budeme myslet,
mamka a tať. . . “ list náhle skončil, jako by někdo Martienovu otci vytrhl pero z ruky.
Zahleděl se na dopis s tmavěmodrou pečetí dvouocasého lva a zahnal slzy deroucí se
mu do očí. Na nic víc nečekal. Popadl dopis a upaloval k domu starosty Johanšíka.

Kapitola 1
Ostré bušení na dveře probudilo starostu Johanšíka z jeho poklidného spánku. „Co to
k čertu. . . ,“ v duchu Johanšík mudroval, když zapaloval příruční svícen. Už byl skoro
u dveří, když se ostré a tentokrát ještě více naléhavé bouchání ozvalo znovu. Otevřel
dveře a spatřil vyděšeného Martiena, který mu před obličejem začal mával zapečetěným dopisem. Jakmile přešlo momentální Johanšíkovo zaskočení, popadl Martienovu
ruku, zatáhl ho dovnitř a zavřel dveře. „Jsou pryč, jsou pryč. . . ,“ nakřáplým hlasem opakoval Martien. „Uklidni se, hochu, vše ti vysvětlím, ale nejdříve si musíš
dát trochu čaje,“ konejšivě, ale s jistou dávkou urgence pravil Johanšík. Odběhl do
kuchyně a za okamžik se vrátil s šálkem. „Pij, uleví se ti,“ podal šálek Martienovi.
Jakmile Martien smočil rty v čaji, ihned se cítil lépe, jakoby něco zahnalo jeho úzkost
a strach.
„Teď mě dobře poslouchej, Martiene,“ začal Johanšík. „V Algore už nejsi v bezpečí. Pečeť na dopise, dvouocasý lev, je znak Čarodějnického Vysokého Učení v Theórii, kde tvoji rodiče studovali a poté i učili,“ Johanšík pokračoval. Martien cítil, že
by měl být zaskočen, ale nedokázal udělat nic jiného, než pokývnout hlavou. „Dopis
je adresován Andrejovi Drymoorovi, to je učitel na Fantastickém Institutu Thaumaturgie, je to velmi dobrý přítel tvých rodičů. Musíš se vydat do Theórie a dopis
Drymoorovi doručit,“ vysvětloval Johanšík. „Tví rodiče říkali, že tato situace skoro
jistě nastane, ale pořád doufali, že k ní nedojde. Neboj se, určitě se s nimi zase
shledáš, jen není jisté kdy a kde,“ s povzdechem ukončil Johanšík svou promluvu.
Martien si nebyl jist, co vlastně teď cítí, zřejmě se nejednalo o obyčejný čaj.
„Co mám tedy dělat?“ řekl zmateně Martien. Johanšík odběhl do nějakého pokoje,
Martien slyšel šramocení, občas nějaké cinknutí a bouchnutí. Záhy byl Johanšík
zpět, v rukou měl knihu a plátěnou tašku. „Teď se vydáš na cestu do Theórie, kde
započneš studia,“ odpověděl Johanšík. „Tady v tašce jsou sušenky, sněz jednu denně
a měl bys být nasycený celý den,“ Johanšík položil tašku na stůl. „Dále, tuhle knihu,
Průvodce bludištěm magie, cestou přečti. Bude se ti to hodit, aby ses vůbec dostal
ke škole,“ vysvětloval Johanšík a položil ji vedle tašky. „Víc už ti pomoci nemohu,
nesmíš teď ztrácet čas, sbal si jen to nejnutnější a vyraž ještě teď. Drž se lesních
stezek a cesta ti nepotrvá déle než týden,“ pronesl Johanšík a pomohl Martienovi
vstát. Podal mu tašku, knihu a dopis a vyprovodil ho ke dveřím. „Hodně štěstí,
věřím, že na konci tvé cesty tě čeká světlo,“ rozloučil se Johanšík.
Martien se nezmohl mluvit, jen Johanšíkovi jako vždy podal ruku, otočil se
a rozběhl se domů. Doma vzal jen svou brašnu, ani ji předtím nestihl vybalit, přidal
do ní jen dopis, Průvodce a tašku sušenek. Dále již neotálel, vyšel z domu, přes
zahradu, zavřel za sebou vrátka a šel přímým směrem k lesu. . .
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Kapitola 2
Martien byl na cestě na svou úvodní přednášku kreativní thaumaturgie. Kdyby
kolem něj nebyl hlouček dalších studentů jdoucí na stejnou hodinu, asi by nevěřil, že
je na správném místě. Už dobrých 8 minut jde po točitých schodech dolů, na cestu
mu svítí pouze mdlá záře nástěnných luceren. V duchu se ptal sám sebe, jestli to
bylo už dvanácté nebo čtrnácté patro. Muselo to být dvanácté, protože sešel ještě
dvoje schody a potom schodiště skončilo. Jakmile Martien došlápl na kamennou
podlahu z posledního schodu, oslepilo ho ostré denní světlo, které se rozlévalo po
celém patře.
Čtrnáctému podzemnímu patru na FITu neřekne nikdo jinak než „Osvícené“.
Jedním důvodem je fakt, že se na něm učí podle některých ty nejčistší formy magie,
druhým je potom ono denní světlo – výsledek génia Ladislavietzche Vagniera, legendárního divotvůrce a momentálně i učitele na FITu, který tímto kouskem obhájil
svou dizertační práci v oboru soběstačných magických formulí.
Martien chvilku stál na místě a mnul si oči. Pamatoval si z Průvodce, že toto patro má být něcím speciální, ale že 14 pater pod zemí zří denní světlo . . . pravděpodobně
by ho to nenapadlo ani ve snu. Vydal se do místnosti 1442, kde již u tabule stál připravený Andrej Drymoor. Kývli na sebe na znamení pozdravu a Martien se uvelebil
v druhé řadě uprostřed.
„Vítejte na úvodní přednášce kreativní thaumaturgie, mé jméno je Andrej Drymoor, sídlím ve dvanáctém patře a konzultace jsou možné po dohodě,“ spustil Drymoor. „Co je hlavní podstatou magie?“ zeptal se Drymoor do pléna. Odpovědi se
nedočkal. „Kdybyste na tuto otázku znali odpověď, tak bych neučil já vás, ale vy
mě. Není nám známo, že by kdy existoval čaroděj, který by plně podstatu magie
pochopil a tím nad ní získal absolutní kontrolu.“ zasněně vykládal Drymoor. „Vime
jen, že hnacím motorem magie je fenomén zvaný prostě jazyk,“ vysvětloval Drymoor, zdvihl pravou dlaň, ve které se objevila malá koule světla. „Nesmíte mě brát
za slovo, jazykem nemyslím pouhý verbální projev, magii lze seslat i tancem, gesty
nebo dokonce pouhou myšlenkou. Jazyk je kouzelníkův nástroj, skrze který vnucuje
svou vůli okolnímu světu,“ pokračoval Drymoor ve výkladu. „Jazyků bylo vytvořeno
již mnoho, určitě každý z vás slyšel například o Pajtonu nebo Cinkrementu. Tyto
jazyky slouží kouzelníkům, kteří ten svůj nedokázali najít,“ zazubil se Drymoor.
„Tento předmět absolvuje jen ten, kdo svůj jazyk dokáže nalézt a ovládnout tím
svůj dar magie!“ se sevřením pravé dlaně do pěsti Drymoor ukončil svůj projev.
Martien se jen pousmál a dychtivě očekával, co bude dál. . .

–6–

Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář

Ročník 2017/2018, 2. kolo

Úloha č. 1
Knihovna

Odpověz Sfinze!

5+5b

Tato úloha je vyhodnocována automaticky. Je potřeba, aby výstup programu přesně
korespondoval se specifikací výstupu níže. Jak odevzdávat tento typ úloh se můžeš dočíst
na webových stránkách FIKSu pod záložkou „Jak řešit FIKS“.

Tak jako každý mladý student magie, i Martien trávil hodiny a hodiny ve školní
knihovně. Jak se tak toulal mezi zdánlivě nekonečnými regály knih, došel do uličky,
ve které nikdy předtím nebyl. To by ještě nebylo tak zvláštní, knihovna Čarodějnického Vysokého Učení v Theórii je opravdu rozlehlá. Ulička nicméně končila mříží,
za kterou se nacházeli další police plné knih.
Zvídavý Martien šel mříž ihned prozkoumat, ale zjistil pouze to, že ji nelze
otevřít. Pavučiny, které se nacházely všude okolo dvěří, také napovídaly tomu, že
průchod nebyl použit již drahnou dobu.
Martiena ani v nejmenším nenapadlo, že by mohl objevit něco speciálního.
Začal se tedy vyptávat svých profesorů, co se v nepřístupné části knihovny nachází.
Jaké bylo jeho překvapení, když mu většina kantorů odpověděla velice vyhýbavě, a
na některých byl dokonce jasně patrný strach a nejistota. Nejkonkrétnější odpověď,
kterou dostal, byla, že se tam nachází spisy, které jsou již překonané.
Tyto reakce Martiena pochopitelně zaskočily, nicméně ho ve stejné době čekala důležitá zkouška ze Základů Magických Amuletů. Vypustil tedy záhadné dveře
z hlavy a dál se pilně věnoval svým školním povinnostem.
Jak už tomu tak bývá, záhada se zanedlouho opět připomněla. Jednou Martien
přišel na hodinu Bezpečnost Elementárních Zaklínadel a našel na svém stole malou
knížku o obcházení překážek. Martien se ihned zeptal svého profesora, co to má
znamenat, ten se ale tvářil, že o ničem neví. Nezapomněl ale zmínit, že se jedná
o velice dobrou publikaci, kterou by si měl určitě přečíst.
Martien, který nakonec dal na radu profesora, si knihu začal číst večer před
spaním. Nejdřív jen tak nazdařbůh listoval, když si náhle všiml, že jedna ze stránek
má ohlý roh. Asi si předchozí majitel něco založil, řekl si, a začal kapitolu studovat.
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Tato konkrétní část se věnovala otevírání zámků, což Martienovi připomnělo
právě zamčený průchod, který před nedávnem nalezl v knihovně. Kapitola byla
natolik zajímavá, že se Martien nedokázal vůbec odtrhnout a četl až do časného
rána.
Celý den byl na hodinách neposedný a myšlenky mu, i když se velice snažil
soustředit, neustále odbíhaly k zamčené mříži v knihovně. Večer Martien nemohl
vůbec usnout a neustále se v posteli převaloval. Pochopitelně mu nedala spát záhada
v knihovně. Asi po dvou hodinách, kdy spánek stále nepřicházel, se Martien konečně
rozhodl. Vylezl z postele, oblékl se a vyrazil do knihovny.
Zkusil na mříž použít jednoduchá zaklínadla k odemčení dvěří, ale ta se pochopitelně nepohla ani o píď. Martien si s sebou prozřetelně vzal i knihu, kterou našel
na hodině BEZ. Bez úspěchu vyzkoušel několik zaklínadel, když tu se náhle ozvalu
prasknutí a mříž se začala pomalu, a nutno podotknout, že i velmi hlasitě, otevírat.
Martien stál jako přikovaný a čekal, co se bude dít.
Nedělo se nic. Zřejmě si hluku nikdo nevšiml. Martien se tedy osmělil a opatrně
vstoupil do míst za mříží. Zprvu jen tak procházel mezi regály a zkoumal, co za
knihy tu vlastně vedení školy schovává. Našel zde spisy týkající se odvětví magie,
o kterých nikdy předtím neslyšel, jiné, u kterých ani nedokázal přečíst název. Nejvíce
ho ale zaujal oddíl, kde se nacházely knihy týkající se velkých ochránců. Martien
nikdy dřív o nikom takovém neslyšel, začal si tedy knihy prohlížet. A byl unešen.
Z ničeho nic se ozval z veřejné části knihovny nějaký šramot. Martien okamžitě
zavřel knihu, kterou právě držel, a co nejtišeji doběhl k mříži, kterou předtím otevřel.
Zde se zastavil a čekal, jestli se zvuk ozve znovu.
Asi po pěti minutách, ve kterých téměř ani nedýchal, se Martien trochu uklidnil.
Odvaha ho za tu dobu ovšem úplně opustila, zavřel tedy mříž, pokusil se zamaskovat,
že byla otevřena, a vrátil se do své postele.
Další den měl Martien plnou hlavu velkých ochránců. Tentokrát se ovšem neodvážil zeptat se některého ze svých kantorů. A není se co divit, uvážíme-li jejich reakci
na objevení mříže. Nejvíce Martiena trápilo, že nedokáže nijak efektivně roztřídit
knihy na ty zajímavé a nezajímavé. Noc je totiž krátká a Martien nechtěl za mříží
trávit příliš času.
Řešení ho napadlo u večeře. Není přeci nic jednoduššího, než vytvořit zaklínadlo,
které projde celou knihu a najde v ní všechna zajímavá slova, která pak společně
s čísly stránek zapíše na pergamen, který tím pádem bude sloužit jako jednoduchý
rejstřík.
Každé takto složité zaklínadlo se skládá z několika jednodušších. Jelikož si Martien chtěl být zcela jist tím, že bude každá dílčí část fungovat, poprosil tebe, abys
mu s jednou částí pomohl. Víc hlav víc ví a více očí více vidí, jak se říká.
Část zaklínadla, kterou máš vytvořit, má za úkol projít každou knihu stránku
po stránce a najít všechna slova konkrétní délky. Pro každé nalezené slovo si musí
zaklínadlo pamatovat, kolikrát se v knize vyskytuje. To Martienovi umožní rychle
zjistit, co je hlavním tématem té které knihy.

Vstup
Na prvním řádku se nachází číslo T udávající počet vstupů, které budou následovat.
–8–
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Každý vstup na prvním řádku obsahuje čísla N a K udávající délku analyzovaného řetězce a délku hledaných slov. Na dalším řádku následuje N malých písmen
anglické abecedy (tj. znaky a-z), které tvoří pomyslný text knihy.
Rozsah parametrů T , N a K závisí na obtížnosti úlohy následovně:
• Lehčí varianta (5 b) – 1 ≤ T ≤ 1000, 1 ≤ K ≤ N ≤ 1000
• Těžší varianta (5 b) – 1 ≤ T ≤ 5, 105 ≤ K ≤ N ≤ 2 · 106
Poznámka: Pod pojmem slovo v informatice rozumíme libovolný souvislý blok
znaků.

Výstup
Pro každý vstup Ti je výstupem trojice čísel X, Y , Z, kde X označuje počet unikátních slov délky K, které se v textu nacházejí, Y označuje počet výskytů nejčastějšího
slova a Z je pak počet slov, které mají v textu nejčastější výskyt.

Ukázkové vstupy
Vstup

Výstup

3
28 2
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzab
28 3
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzab
6 3
abcabc

26 2 1
26 1 26
3 2 1

Úloha č. 2
Ranní tělocvik

Zamysli se!

10 b

Tato úloha je čistě teoretická, tvým úkolem zde není napsat program. Namísto toho
si dej záležet na kvalitním slovním popisu, kde mimo jiné jasně zdůvodníš, proč tvůj
postup skutečně bude fungovat.

Byl čtvrtek ráno. Martien měl vstávat na tělocvik, ale jelikož hrál celou noc s kamarády deskovky, vůbec se mu nechtělo. Nakonec se vyhrabal z postele, uvařil si Elexír
Probuzené Mysli a šel na stanoviště samoletu. Poslední samolet, kterým by stíhal
tělocvik mu zavřel dveře před nosem. Další mu letěl až za 5 minut. Nervózně čekal
na startovním stanovišti s vědomím, že zase přijde pozdě.
–9–
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Pan učitel Vytrénovaný mu za pozdní příchod zadal úkol. Měl vymyslet hru,
u které se budou studenti hýbat a zároveň přemýšlet. Martien šel tedy do skladu.
Dlouho v něm nikdo neuklízel, tak tam bylo velké množství pavučin a pavouků.
Pavouci zde ale byli velmi přátelští, tak spolu sdíleli sítě. Vnuklo mu to nápad: „Co
kdybych postavil na hřiště pavučiny s pavouky?“. Pavouci si vyslechli jeho nápad,
a slíbili, že mu pomohou. Šli s Martienem na hřiště, kde vytvořili síť z vláken, na
kterou se rozestavěli.
Studenti se podle Martienových instrukcí rozdělili do tříčlenných týmů. Martien
vybral první tým, a začal vysvětlovat pravidla: „Každý člen týmu se musí postavit
k pavoukovi tak, aby délka vlákna mezi každými dvěma členy týmu byla stejná . . .“
Délka vlákna mezi každými dvěma sousedními pavouky (není mezi nimi na
vlákně žádný jiný pavouk) je stejná. Délka vlákna mezi pavouky A a B je minimální
počet pavouků přes které musíme projít, abychom se dostali po vlákně od pavouka
A k pavoukovi B. Každý člen týmu musí stát u jiného pavouka než ostatní členové
jeho týmu. Skupina, která takovéto postavení najde nejdřív, vyhrává. Tvým úkolem
je vymyslet a popsat co nejefektivnější algoritmus pro detekci existence a případně
nalezení postavení tří hráčů takového, že mezi každou dvojicí hráčů je stejná minimální délka vlákna.

4

0
2
1
3

Obrázek 2.1 Zde se mohou hráči rozestoupit například k pavoukovi číslo
0, 1 a 4. Mezi 0 a 1 je jeden pavouk, a také mezi 1 a 4, a pavouky 0 a 4.

0

1

2

Obrázek 2.2 Tady to nepůjde, víš proč?
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0
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4
3

Obrázek 2.3 Tady si mohou stoupnout k 0, 1 a 2. Mezi každou dvojicí je
také stejná vzdálenost.

Úloha č. 3
Cemositové krystaly
Zamysli se!

10 b

Tato úloha je čistě teoretická, tvým úkolem zde není napsat program. Namísto toho
si dej záležet na kvalitním slovním popisu, kde mimo jiné jasně zdůvodníš, proč tvůj
postup skutečně bude fungovat.

Některé úkoly pro studenty jsou záměrně vymyšlené tak, aby je nejen naučily novým
věcem, ale také pomohly provozu školy. Jeden takový úkol si pro tebe připravil učitel
Čarodějných Artefaktů a Objektů, Merlin Ko’lies v desátém patře. Tam se studují
mocné magické předměty, které jsou základem veškerých kouzel a bez kterých by
celé kouzelnické umění nemohlo fungovat.
Merlin tě zavedl do velké místnosti, ve které se nachází značné množství beden
z krásně vyřezávaného dřeva. Každá krabice má několik otvorů na jedné straně a
jediný otvor na straně druhé. Merlin Martienovi prozradil, že v krabicích se ukrývají Cemositové krystaly, které mají pozoruhodné magické optické vlastnosti. Každý
krystal má tři kouzelné stěny, dvě stěny vstupní a jednu výstupní. Když se na dvě
vstupní posvítí, světlo vyjde ven z třetí, výstupní, stěny.
Doprostřed krystalů jsou magicky vloženy runy z určité horniny. Krystaly s
Andezitovými runami (zkráceně AND) vyzařují světlo pouze tehdy, pokud se posvítí
na obě vstupní stěny zároveň. Krystaly s Dioritovými runami (zkráceně OR) také
vyzařují světlo, když se posvítí na obě stěny, ale stačí, když se posvítí i jen na jednu
z nich.
– 11 –
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Dovnitř beden ovšem není vidět a štítky, na kterých byl napsán jejich obsah, jsou
už dávno nečitelné. Kouzla na obranu před zloději navíc znemožňují bedny otevřít,
nebo nahlédnout na jejich obsah pomocí magie. Naštěstí si Merlin stále pamatuje,
jak jsou krystaly uvnitř uspořádané. Krystaly tvoří uvnitř jakousi pyramidu, kdy
výstupy dvojice sousedních krystalů jsou nasměrované na vstupy dalšího krystalu
nad nimi. V nejvyšším patře je tedy jeden krystal, v patře pod ním dva, v dalších
22 , 23 , 24 ...2n−1 , kde n je počet pater pyramidy. Vstupy nejnižších krystalů jsou
viditelné skrz otvory na jedné straně bedny a výstup horního krystalu je vidět na
straně druhé.

Merlin má několik magických svíček, kterými může osvítit libovolnou kombinaci
otvorů v bedně. V závislosti na kombinaci osvícených otvorů a uspořádání krystalů
uvnitř bedny se světlo buď ukáže, nebo neukáže ve výstupním otvoru bedny. Tímto
způsobem chce Merlin zjistit, které krystaly v bedně jsou jakého typu. Svíčky jsou
ovšem poměrně těžké a jejich přerovnávání trvá nějaký čas. Proto je potřeba přijít na
co nejefektivnější způsob, jak pomocí co nejmenšího počtu takovýchto testů zjistit
druh každého krystalu v bedně.
Krystaly číslujeme od nejvyššího a zleva, tzn. horní krystal v prvním patře má
vždy číslo 0, krystaly v druhém patře zleva 1 a 2, krystaly v dalším patře 3, 4, 5, 6
a tak dále. Vstupních otvorů v bedně je vždy 2n .
Vymyslete a popište univerzální postup, jak za co nejmenší množství testů určit
typ všech krystalů 0...2n − 2 v bedně. Nejprve se sami zamyslete nad řešením pro
počet pater n = 4 a poté podrobně popište algoritmus pro libovolné n.

Úloha č. 4
Teleportace
Rozmysli, popiš a naprogramuj!

10 b

Jeden z Martienových oblíbených předmětů na Fantastickém Institutu Thaumaturgie je Teleportace. Patří ale zároveň i mezi ty nejnáročnější. Pro ovládání teleportačního zařízení je potřeba se plně soustředit, aby nedošlo k deformaci přenášeného
objektu. Kvůli nízké průchodnosti v minulých ročnících dostali letošní studenti te– 12 –
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leportační zařízení zapůjčena domů, aby mohli trénovat. V zařízeních je vedoucím
mágem nastaveno několik zaklínadel na kratší vzdálenosti.
Martien nedávno lehkomyslně prohodil cosi o sestře Pepieho Pinkieho. Dohodli
se, že svůj spor vyřeší jako mág s mágem a Pepie vyzve Martiena na souboj v nově
vytvořené adrenalinové hře pro dva hráče určené pro trénink teleportace. Budova
FITu má půdorys ve tvaru písmene L a křídla budovy svírají mezi sebou obdélníkové
nádvoří dlážděné čtvercovými dlaždicemi. Hraje se před budovou FITu, nedaleko
Menzaspáru. Hráči začínají v severozápadním rohu nádvoří, přímo u vchodu do
Institutu.

Menzaspár

FIT
start

bezúčelná věž neznáma

sever
východ

západ

Menzaspár

jih

Martien a Pepie se střídají v používání teleportačního zařízení. Začíná Martien,
vybírá první zaklínadlo a teleportuje sebe i Pepieho o vzdálenost danou zaklínadlem.
Hráči se střídají, dokud jeden z nich nezvolí takové zaklínadlo, kterým by se teleportovali mimo nádvoří a tedy už není naděje na záchranu nešťastlivců ze spárů
Menzaspáru. Ten, kdo zvolil poslední zaklínadlo, v takovém případě prohrává.
Zaklínadla lze používat opakovaně a v zařízení jsou nahraná pouze zaklínadla
pro teleportaci o nezáporný počet dlaždic na jih a o nezáporný počet dlaždic na
východ – každé zaklínadlo je pro posun směrem na východ i na jih, ale může se
stát, že jde o nulový posun v nějakém ze směrů (posun v alespoň jednom směru je
nenulový).
Martien ví, že Pepie je zkušený mág a nebude snadné ho porazit. Zjistil ale, že
podle velikosti obdélníkového nádvoří a dostupných zaklínadel lze předem určit, kdo
vyhraje. Můžeš se spolehnout, že ani jeden z nich nedělá chyby a hrají optimálně.
Pomůžeš Martienovi určit, kdo bude vítěz?

Vstup
Na prvním řádku každého budou 3 celá čísla – počet dlaždic na nádvoří směrem
od startu na jih 1 ≤ njih ≤ 400, počet dlaždic na nádvoří směrem na východ od
startu 1 ≤ nvychod ≤ 400 a počet zaklínadel 1 ≤ z ≤ 20. Poté následuje z řádků se
dvěma nezápornými celými čísly 0 ≤ zjih ≤ 500 a 0 ≤ zvychod ≤ 500. zjih udává o
kolik dlaždic zaklínadlo hráče posune směrem na jih a zvychod o kolik je posune na
východ.
– 13 –
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Výstup
Pokud Martien vyhraje nad Pepiem, vypiš Martien, jinak Pepie.

Ukázkové vstupy
Vstup

Výstup

5 4 1
2 0

Vstup

Výstup

4 4 1
1 1

Vstup
5
1
2
4
2
5
1

Pepie

Martien

Výstup
4 6
1
3
1
0
6
3

Vstup
400 400 10
2 9
1 15
4 1
20 7
100 3
4 6
0 9
0 7
3 8
44 8

Martien

Výstup
Pepie
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Poznámky k ukázkovým vstupům

Protože máme k dispozici pouze jedno zaklínadlo tak jediný možný průběh
hry v prvním ukázkovém vstupu je takovýto (viz obrázek níže): Martien použije
zaklínadlo (2, 0) a dostanou se tak na dlaždici (2, 0), Pepie použije zaklínadlo (2, 0)
a přemístí je na dlaždici (4, 0). Dalším použitím zaklínadla (2, 0) je Martien oba
přemisťuje mimo nádvoří a prohrává - vítězem se tedy stává Pepie.

start
1

Martien
Pepie

2
3

Obrázek 4.1 Ukázka průběhu hry pro první ukázkový vstup

I v druhém vstupu je v zařízení pouze jedno zaklínadlo a průběh hry je znázorněn na dalším obrázku.

start
1
2
3
4

Martien
Pepie

Obrázek 4.2 Ukázka průběhu hry pro druhý ukázkový vstup
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Úloha č. 5
Magické formule #2

Zamysli se! – seriálová úloha

10 b

Tato úloha je teoretického rázu, tvým úkolem zde není napsat program v klasickém slova
smyslu. Namísto toho se po tobě chce vytvořit „magickou formuli“ dle specifikace níže.
K formuli také přilož popis myšlenky, na které je založena.
Tato úloha je seriálová, což znamená, že se s magickými formulemi budeš setkávat
po celý letošní ročník FIKSu. V každém z následujících kol využiješ znalosti z kol předcházejících. Konkrétně pro tuto úlohu je potřebná znalost magických formulí ze třetího
úkolu prvního kola.

Martien dlouho bojoval s útrapami FITu. Léta se prokousával úlohami z polymorfování v záludném Frogtestu, snažil se vyvolat bytosti z jiných dimenzí v nelineární
algebře a dokonce uviděl peklo samotné při proklínání v hellu.
I když byl těžce zkoušen, všechny výzvy se mu podařilo zvládnout a po třech
letech se ocitnul u Slavnostní Zaklínací Zkoušky, kde by mu po zodpovězení poslední
otázky měl být udělen titul Brzočaroděje (Bč.).
Situace je napjatá a Martien má nervy na vlásku, jelikož nezodpovězení otázky
by znamenalo vyhazov z FITu a doživotní zapovězení přístupu k magickým vědám.
Hluboce se tedy nadechl a vydal se do oválné místnosti, kde na něho čekala komise
mudrců v čele s nejvyšším thaumaturgem FITu, Marcielem Dahliou. Martien ho
dosud na škole nespatřil a měl z něho proto náležité obavy.
Vešel do místnosti a uviděl, že osoba v čele komise, ten bájný čaroděj který
prý uměl mávnutím ruky derivovat skálu, nebyl nikdo jiný než stařec, se kterým se
setkal při hledání cesty na institut.
„Zdravím tě, Martiene,“ řekl stařec, „vidím, že cestu do školy jsi nakonec
zvládl!“
„Vy... vy jste vrchním thaumaturgem?“ zeptal se zmateně Martien, který si
vybavil jejich setkání v lese. Tehdy mu pološíleně vyhlížející stařec zadal zapeklitou
hádanku, která dala Martienovi slušně zabrat.
„Takže si na mě vzpomínáš,“ usmál se stařec, „jestlipak si taky vzpomeneš na
formule, o kterých jsme mluvili?“
– 16 –
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Martien se zamyslel. Stařec tehdy tvrdil, že magické formule jsou úplný základ
magie, ale během svých studií se s nimi vůbec nesetkal. Co víc, když se na ně zeptal
profesorů, jenom zmateně kývali hlavou, nebo se smáli nesmyslným dotazům.
Stařec pokračoval, „Z akademických pouček tě zkoušet nebudu, jejich znalost
už jsi prokázal za uplynulé roky. Místo toho se tě zeptám jenom na jedinou otázku
týkající se další oblasti magických formulí.“
Martien svraštil tvář, ale nic neřekl. Stařec jenom jemně přikývl a rozpovídal
se.
„Kromě aritmetiky jsou neméně důležitým využitím formulí taky logické výrazy...“

Logické výrazy
Při počítání jsme si při našem minulém setkání zavedli způsob, kterým se dají reprezentovat všechna přirozená čísla. Pro počítání s logickými výrazy jsou ale potřebné
jenom dvě hodnoty, pravda a nepravda, přičemž nepravda má z praktických důvodů,
které možná brzy odhalíš, stejnou reprezentaci jako nula:
F := F a b · b
a pro pravdu si zavedeme novou definici:
T := F a b · a
Poznámka: zkratky T a F pocházejí z prvopočátků magických formulí, znamenají
„Tak je to správně“ a „Faleš až peklo pohaslo!“

Negace
Nejzákladnější operací, kterou můžeme nad logickými výrazy závést, je jejich negace,
čili obecný způsob jak logický výraz reprezentující pravdu změnit na nepravdu a
opačně. Abychom se trochu dostali do hlubin logických magických formulí, ukážeme
si jeho možnou podobu:
! := F n · n F T = F a · a (F b c · c)(F d e · d)
Když tohle zaklínadlo aplikujeme na formuli reprezentující logický výraz, převrátí jeho pravdivostní hodnotu. Uvažme příklad jeho aplikace na výraz F a připomeňme si, že jestli závorky nejsou explicitně dané, platí u magických formulí
asociativita zleva:
! F = (F n · n F T) F = F F T
„Řekl někdo FFT?“, zeptal se náhle jeden z mudrců u komise, který dosud příliš
nevnímal a zuřivě něco psal do grimoáru.
„Ne Morassi, spi dál“, odvětil podrážděně stařec a pokračoval v úpravách:
F F T = (Fx y · y)(F b c · c)(F d e · d)
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V téhle fázi se už jedná jenom o aplikaci zaklínadla F na dvojici formulí F a
T. Předměty x a y se tedy nahradí formulemi nepravdy a pravdy, a dle zaklínadla
se z nich vybere to druhé, čili pravda, což je skutečně výsledek negace. Funkčnost
opačného případu se dá taky snadno ověřit.
Negace je relativně snadná, úloha pro tebe Martiene bude o něco těžší. Jestli
chceš získat titul Brzočaroděje, budeš muset vymyslet, jak najít pro dvojici logických
magických formulí výsledek operace „a zároveň“, „nebo“, a jestli chceš skutečně
zazářit, tak navrhnout obecný způsob jak přetvořit přirozené číslo v nepravdu jestli
není rovno nule, a v pravdu jestli jí rovno je.

Soutěžní úloha
První částí úlohy je navrhnout obecný způsob, jak pro dvojici logických magických
formulí A a B získat formuli zodpovídající výsledku operace „A nebo B“, což znamená, že se vyhodnotí jako nepravda jenom tehdy, kdy je A a zároveň B nepravda
(jinak se vyhodnotí jako pravda). Dále navrhněte obecný způsob, jak najít výsledek „A a zároveň B“, čili vrátíte pravdu pokud je A a zároveň B pravda, a jinak
dostanete nepravdu. Z této části je možné získat celkem 6 bodů.
Druhou částí úlohy je navrhnout způsob, jak ověřit zda přirozené číslo (reprezentované stejně jako v prvním kole) je nulové. Jinými slovy, vyhodnotit celou
formuli jako T jestli je dané číslo 0 a jako F v opačném případě. Z této části můžete
získat až 4 body.
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