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ЗАДАЧА Е4. МАКСИМАЛНА РАЗЛИКА 

Дадена е редица, чиито елементи са малки латински букви. В редицата може да има 

до две различни букви. Отрез наричаме подредица, съставена от съседни елементи от 

дадената редица.  За всеки отрез преброяваме колко са буквите от всеки от двата вида. От 

по-големия брой изваждаме по-малкия и полученото число наричаме тегло на отреза. Ако 

в отреза има еднакъв брой букви от всеки от двата вида, теглото на отреза е 0.  

Напишете програма maxdiff, която намира най-голямото тегло на отрез от 

дадената редица. 

Вход 
На първия ред на стандартния вход е записан броят на елементите в дадената 

редица. На втория ред са записани елементите от дадената редица. Тези елементи са 

записани една до друга без разделящи интервали. 

Изход 
На един ред на стандартния изход програмата трябва да отпечата едно цяло число, 

равно на търсеното максимално тегло. 

Ограничения   
10 ≤ Брой на елементите в редицата ≤ 100 000 

 ПРИМЕРИ 

Пример 1 

Вход 
5 

ааааа 

Изход 
5 

Пример 2 

Вход 
6 

xyxyxy 

Изход 
1 

Пример 3 

Вход 
15 

pddpddpdpppdppd 

Изход 
4 
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Задача E5.  СРЕБЪРЕН  МЕДАЛИСТ 

На едно от междугалактическите състезание по информатика, което е проведено в 

Стара Загора, са участвали n състезатели. Според правилата, след завършване на 

състезанието всеки състезател получава точки за класирането си. Състезателят, получил 

най-голям брой точки се награждава със златен медал. Възможно е да има повече от един 

състезател с еднакъв най-голям  брой точки. Тогава всеки от тези състезатели също се 

награждава със златен медал. Състезател, които има по-малък брой точки от тези на 

златните медалисти, но най-близък до техния, спечелва сребърен медал. Възможно е да 

има повече от един сребърен медалист, когато те са с равен брой точки. 

Напишете програма silver, която намира броя на точките, които e получил 

сребърен медалист.  

Вход 

На първия ред на стандартния вход е записано едно цяло число n - брой на 

състезателите. На втория ред за записани точките, които са получили състезателите. 

Точките са цели числа и са отделени с интервали. 

Изход 

На един ред на стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло число, 

равно на броя на точките, които има сребърният медалист 

Ограничения 

           1 < n < 1 000 000 

           0 < точки ≤ 100 000 000 

           Ограничение по памет: 2 MB 

ПРИМЕР 

Вход 
9  

5 8 1 8 6 2 6 3 8  

Изход 
6 
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Задача Е6. СПИРАЛА 

 В клуба по роботика в едно училище 

конструирали робот, който може да се движи в 

правоъгълна област, разделена на клетки. Размерът на 

областта е N клетки по височината й и M клетки по 

широчината й. Началната позиция на робота е левия 

горен ъгъл на областта. Роботът се движи в областта 

по спирала по посока на часовниковата стрелка, както 

е показано на фигурата. Роботът спира движението си 

след като е обходил всички клетки от областта. 

Напишете програма spiral, която по зададени размери на правоъгълната област N 

и M намира колко завъртания трябва да направи робота, за да обходи цялата област 

спираловидно. 

Вход 

От единствения ред на стандартния вход се въвеждат две естествени числа N и M, 

размерите на дадената област. 

Изход 

На единствения ред на стандартния изход да се изведе едно цяло число, което 

показва броя на промените на посоката на движение на робота. 

Ограничения 

1 ≤ N, M ≤ 4 000 000 000 

 

ПРИМЕР 

Вход     Изход 
3 5     4 

 


