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Задача CК1. ГЕОДЕЗИСТИ 

Няколко екипа геодезисти картографират 

едновременно различни участъци в района на 

Кресненското дефиле и създават подробни карти 

на тези участъци. Крайната цел е да бъде 

създадена карта на целия район, която да се 

използва от строителите на магистралата. Всеки 

участък е картографиран на правоъгълен картов 

лист със страни успоредни на координатните оси. 

При обединяването на отделните картови листи в 

една обща карта става ясно, че понякога те се 

припокриват цялостно или частично. Необходимо е да се изчисли общата площ на 

заснетия района. Помогнете на геодезистите като напишете програма kresna, която 

въвежда информацията за броя на картовите листи и техните размери и изчислява 

общата площ, обхваната от всички картови листи. 

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число N - броя на 

наличните картови листи. Всеки картов лист има правоъгълна форма, като страните му 

са успоредни на координатните оси. Всеки от следващите N реда описва по един картов 

лист. Всеки от тези редове съдържа четири цели числа x1, y1, x2, y2, разделени с интервал. 

Стойностите (x1, y1) са координатите на долния ляв ъгъл, а (x2, y2) са координатите на 

горния десен ъгъл на съответния картов лист. 

Изход 

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

представя площта на изследвания район, т.е. площта на фигурата, получена при 

обединението на всички правоъгълници. 

Ограничения 

1 ≤ N ≤ 10000 

0 ≤ x1 <x2 ≤30000 

0 ≤ y1 <y2 ≤ 30000 

Пример 

Вход    Изход 
2    225 

10 10 20 20 

15 15 25 30 
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Задача CК2. РИДИК 

В търсене на родната планета Фюрия неуморимият Ридик 

попаднал на странна планета, гъмжаща от чудовища от N на брой 

вида. Ридик схванал, че за да оживее, трябва да предприеме нещо.  

Дошла му идея тайно да привлече по едно малко детенце на 

чудовище от всеки вид, да ги отгледа и направи от тях собствена 

армия. Единственият проблем е, че той може да си позволи да се 

занимава с възпитанието на не повече от K чудовища – за повече 

просто няма време! 

Освен това, Ридик  трябва да създаде максимално силна 

армия. За щастие, за всяко чудовище, той има списък с присъщите 

му навици, а всички навици могат да бъдат не повече от T. Силата 

на армията се определя от броя на различните навици на чудовищата. 

Напишете програма monster, която намира максимално възможната мощ на 

армията, на която  може да разчита Ридик.  

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвеждат три цели числа N, K  и T.  

От следващите N реда се въвеждат по T цели числа на ред. j-тото число в i-я ред 

може да бъде равно на 0 или 1. Стойност 0 съответства на отсъствие на навик с номер j у 

чудовище с номер i, стойност 1 – наличието му.  

Изход 

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

максималната възможна мощ на армията, на която може да разчита Ридик.  

Ограничения 

1 ≤ N ≤ 1000 

1 ≤ K ≤ N 

1 ≤ T ≤ 12 

Примери 

Пример 1     Пример 2 

Вход      Вход 
3 2 3     6 2 8 

0 1 0     0 0 0 1 1 0 0 0 

0 1 0     0 0 1 0 0 1 0 0 

0 0 1     0 1 0 0 0 0 1 0 

      1 0 0 0 0 0 0 1 

      0 0 0 0 0 0 0 0 

      0 0 0 0 1 0 0 0 

Изход      Изход 
2      4 
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Задача CК3. СТАЖ 

Иван ще прави стаж в София. Стажът започва от месец  и продължава до месец 

 (включително). За жалост квартирата, която си намерил (тъй като не е от столицата), 

нямала WiFi. Решил да оправи това и да сключи договор с N-tel. Проблемът е, че по 

някаква причина те имат различни планове за различни интервали от месеци. 

Всеки план се дефинира от три числа: ,  и . Така -тия план започва от месец 

, завършва в месец  и струва  лева. Иван иска да има интернет всеки месец в 

интервала, в който той ще е в София (т.е. от  до ), но е възможно, ако така е по-

евтино, да плати за интернет извън този интервал или дори да си плати за няколко плана 

едновременно. 

За жалост N-tel имат прекалено много опции (вероятно, за да мамят клиентите си) 

и Иван не може сам да се справи с избора. Помогнете му като напишете програма 

internship, която да намира минималната възможна сума, която той трябва да плати.  

Вход 

От първия ред на стандартния вход се въвежда едно цяло неотрицателно число  

– бройката възможни планове. На следващия ред се въвеждат две цели неотрицателни 

числа  и  – началния и крайния месец на престоя на Иван. На всеки от следващите  

реда се въвеждат по три цели неотрицателни числа ,  и  – началния месец, крайния 

месец и цената на -тия план. 

Изход 

На първия ред на стандартния изход програмата трябва да изведе едно цяло 

неотрицателно число – минималната възможна сума. Ако не е възможно по никакъв 

начин Иван да има интернет през всеки месец, вместо това тя трябва да изведе 

„Impossible“ (без кавичките). 

Ограничения 
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Пример 

Вход      Изход 

5      31 

5 15 

11 15 8 

1 6 23 

6 12 13 

7 16 35 

3 5 10 

Обяснение на примера 

 Иван трябва да се сдобие с интернет от месец 5 до месец 15. Най-изгодния начин 

да го направи е да избере планове 1, 3 и 5 за съответно 8 лева, 13 лева и 10 лева. Общата 

им цена е 31 лева. 

 

Подзадачи и оценяване 

За да получите точките за дадена подзадача, решението Ви трябва успешно да 

премине всички тестове в нея. 

Подзадача 1 (10 точки):    

Подзадача 2 (15 точки):   

Подзадача 3 (15 точки):   

Подзадача 4 (10 точки):    

Подзадача 5 (25 точки):   

Подзадача 6 (25 точки):   


