
Задача A. Чемпіон (20 балів) 

Ліміт часу виконання 1 секунда 

 

Максим дуже здібний учень до вивчення основ програмування. Прийшов час 

позмагатися у Волинській учнівській інтернет олімпіаді з програмування. Для 

отримання диплому призера йому достатньо набрати мінімум 50% із максимально 

можливої кількості балів. Також, Максим достатньо здібний, щоб разв’язати, будь 

яку, із задач олімпіади. Але разом із тим він ще й лінивий, і лінь його до вибору задач 

теж особлива. Справа ось у чому. Для отримання диплому призера розв’язати 

потрібно якомога менше задач. Серія задач повинна бути підпослідовністю із 

запропонованих завдань в якій можна відкинути тільки одну задачу, або можна 

залишити всі. Допоможіть максиму визначити яку мінімальну кількість задач йому 

потрібно розв’язати, щоб отримати диплом призера. 

Вхідні дані. У першому рядку вхідного файлу вказана K - кількість задач. 

Другий рядок містить S1, S2 … Sk числа – кількість балів за правильно розв’язану 

відповідну задачу. 

1 ≦ K ≦ 105 

1 ≦ Si ≦ 109 

Формат результату. Виведіть єдине ціле число – мінімальну кількість 

послідовних задач яку потрібно обрати, щоб отримати диплом призера згідно 

правил Максимової ліні. 

 

input.txt output.txt 

5  

10 10 20 10 20 

2 

3 

20 30 10 

1 

 

 

Для першого прикладу достатньо почати з 3-ї задачі і ще розв’язати 5-ту, а 

четверту можна пропустити згідно правила ліні. В другому прикладі достатньо 

розв’язати тільки третє завдання.  



Задача B. Грепландія (100 балів) 

Ліміт часу виконання 1 секунда 

Ліміт використання пам'яті 64 MB 

 

В країні Грепландії побудовано K міст (нумерація починається з 0). Між 

деякими містами існують дорожні сполучення, а можливо немає взагалі (навіть 

через проміжні міста). Якщо якесь сполучення таки існує, то воно єдине. Всього 

задано D доріг між якоюсь парою міст (D ≦ K-1). Для кожної дороги відома вартість 

проїзду по ній. 

Головному архітектору країни було поставлено завдання побудувати ще (K-D-

1) нову дорогу так, щоб можна було здійснювати подорожі між, будь якими, двома 

містами. Також для спрощення завдання вартість проїзду по кожній новій дорозі є 

фіксованою та дорівнює S. 

Допоможіть створити програму яка допоможе визначити між якими містами 

потрібно добудувати нові шляхи так, щоб максимальна вартість проїзду між, будь 

якими, двома містами була мінімальною та знайдіть це значення. 

 

Вхідні дані. Перший рядок вхідного файлу містить цілі числа K, D, S 

відповідно. В наступних D рядках знову записано по три цілих числа A1, A2, SA 

(A1-A2 номери міст між якими існує шлях. SA вартість проїзду.) 

1 ≦ K ≦ 100 000 
0 ≦ D ≦ K-1 
1 ≦ S, SA ≦ 10 000 
 
Формат результату. Виведіть єдине ціле число – мінімально можлива 

максимальна вартість проїзду між, будь якими, двома містами після 
оптимальної добудови нових шляхів. 

 
input.txt output.txt 
12 8 4 
0 8 8 
8 2 4 
2 7 8 
5 11 6 
5 1 14 
1 3 2 
1 9 10 
10 6 6 

36 
 

 
Пояснення для прикладу показано на малюнку нижче. 
Зелений колір позначає існуючі шляхи між містами та вартість проїзду. 
Червоним кольором показано добудовані шляхи з фіксованою вартістю 

проїзду. 



 


