
Ülesannete esitamine Codeforcesis 
 

Iga osa kodused ülesanded on Codeforcesis grupis Estonian Competitive Programming võistlusena. 

Ülesannete lahendamiseks: 

 registreeri end CF kasutajaks (kui sa ei ole veel), 

 liitu grupiga „Estonian Competitive Programming“, 

 registreeri end vastavale võistlusele, 

 esita valitud ülesannete lahendused. 

Võistlusi näeb otse aadressilt http://codeforces.com/group/jODaK73gf0/contests. Esimese osa kohta 

on võistlus nimega kt1, teise kohta kt2 jne: 

 
Pilt 1. Grupi Estonian Competitive Programming võistluste leht 

 

Registreerimine ja grupiga liitumine 
Kui sul ei ole veel Codeforces’is kasutajat, siis loo kasutaja lingist „Register“ (pildil 1 ülal paremal) või 

mine lehele http://codeforces.com/register  

Kui kasutaja olemas, sisene lingist „Enter“ (pildil 1 ülal paremal). 

Grupiga liitumiseks on (all paremal) sektsioon Member management (pilt 1). Vajuta nuppu „Join“. 

Võistlusele registreerimine 
Vajuta vastava võistluse juures punast linki „Register“. Seepeale avaneb järgmine vaade: 

http://codeforces.com/group/jODaK73gf0/contests
http://codeforces.com/register


 

Pilt 2. Võistlusele registreerumine 

Jäta valikuks „as individual participant“ ning vajuta nuppu „Register“. 

Võistluse leht 
Ülesannete nägemiseks tuleb siseneda võistlusele. Selleks vajuta punast linki „Enter“ vastava 

võistluse juures (pilt 1). Avaneb järgmine vaade: 

 

Pilt 3. Võistluse leht 



Ülesande järjekorratähe ja nime alt avaneb ülesande tekst: 

 

Pilt 4. Ülesande leht 

Ülesande lahenduse esitamine 
Ülesande lahenduse esitamiseks vali ülevalt reast „Submit Code“ (Pilt 4). Seepeale avaneb esitamise 

leht: 

 

Pilt 5. Ülesande esitamise leht 



Siin tuleb valida ülesanne (ülesande lehelt minnes on see vaikimisi juba valitud) ja kasutatav 

keel/kompilaator.  

Koodi esitamiseks on kaks võimalust: koodi võid sisestada (ka kopeerida) otse koodiaknasse või saad 

üles laadida oma faili. Faili saab üles laadida ka otse ülesande lehelt sektsioonis „Submit“ (Pilt 4, all 

paremal). 

Pärast koodi sisestamist/faili üles laadimist vajuta nuppu „Submit“. 

Tagasiside 
Pärast esitamist asutakse esitatud programmi kohe testima. Avaneb leht „My submissions“, kus on 

näha kõige esimesel real su äsjane lahenduse esitamine ning ka kõik varasemad esitused: 

 

Pilt 6. Lahenduste esitamised 

Kui lahendus oli õige ning läbis kõik testid, on otsuseks (Verdict) roheline „Accepted“. Ühele 

ülesandele saab lahendusi esitada korduvalt. Esimeses veerus on esituse number, sellele vajutades 

näed oma esitatud koodi. 

 


