
 

bul.“Alexander Malinov“ №33., Sofia, 1729, Bulgaria
academy.telerik.com

 

 

Telerik Algo Academy 2012  facebook.com/TelerikAlgoAcademy
 

Телерик Алго Академия – Тренировъчно състезание – март 2012 

Задача 8 – Кръгла маса 

Автор: Иван Тодоров 

На XVII-тия Вселенски събор, рицарите от ордена на Илюминатите трябвало да обсъдят с 

рицарите от ордена на Луминисцентите обща стратегия за тайно господство над света. Въпреки 

общите цели, които двата ордена преследвали, рицарите от различни ордени се ненавиждали 

един друг. Срещата трябвало да се проведе на кръгла маса, но за да се избегнат прояви, които 

биха принизили рицарите от тези два ордена до нивото на колегите им рицари от ордена на 

Джигитите, управата на събитието решила да раздалечи колкото е нужно рицарите от различни 

ордени. 

На събитието присъствали А рицари от ордена на Илюминатите и B рицари от ордена на 

Луминисцентите. Кръглата маса разполагала с C на брой места. За да осигури безопасността на 

присъстващите, управата решила че не трябва да има рицари от различен орден на разстояние по 

малко от D места (D=1 значи че всяко разположение е валидно, D=2 значи че между рицарите от 

различен орден трябва да има поне едно празно място). 

Напишете програма, която пресмята по колко различни начина могат да се разположат 

рицарите около кръглата маса. Две разположения се считат за различни ако има поне един рицар, 

който стои на различно място (всеки рицар се счита за отделна и различна личност – пр.2). 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). На единствения ред на стандартния 

вход ще бъдат зададени числата A, B, C и D разделени с по един интервал. Входните данни ще са 

винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

Изходните данните трябва да се изведат на стандартния изход (конзолата). На единствения ред на 

стандартния изход трябва да се изведе намерения брой различни разположения. 

Ограничения 

• 1 <= A, B <= 5  

• 1 <= C, D <= 50 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.10 секунди. Разрешена памет: 16 MB. 

Примери 

Примерен вход Примерен изход 

1 1 10 2 70 

Единият може да избере всеки от 

10-те стола, вторият може да 

избира от 7 други (тъй като D=2, 

трябва да има поне 1 празен стол 

между двамата). Така имаме общо 10 

* 7 = 70 разположения. 

Примерен вход Примерен изход 

2 1 3 1 6 

Тук имаме двама рицари от еднакъв 

орден, които считаме за различни 

хора. Така имаме общо 3! = 6 

възможности да разпределим 

рицарите на 3-те свободни стола. 


