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Задача 10 – Стая 

Автор: Стефан Аврамов 

Дадена е стая с дължина N и ширина М, чийто под е разделен на N реда и M стълба с равна 

големина (подът също ще бъде наричан матрица). Този под трябва да бъде покрит с дъски. Всяка 

дъска има широчина 1 и произволна дължина. При поставянето си, страните ѝ трябва да са 

успоредни на страните на стаята, което значи, че може да бъде завъртяна перпендикулярно като 

не трябва да пресича друга дъска. 

В стаята може да има стълбове. Върху площта на пода те представляват квадрати със страна 1 и 

заемат точно една клетка в матрицата. Дъска не може да пресича стълб. 

Напишете програма, която покрива стаята с минимален брой дъски. 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

1-ви ред: Цяло число Т (1 <= Т <= 2); 2-ри ред: Две цели числа N и M (1 <= N, M <= 10) 

3-ти до N+2-ри ред: N реда с по M символа – матрицата на стаята, като ‘.‘ означава непокрита 

клетка, а ‘#’ означава стълб 

Входните данни ще са винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

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

При Т = 1: изведете минималния брой дъски, необходими за покриване на стаята (при 60% от 

тестовете това е изпълнено) 

При Т = 2: изведете решение с минимален брой дъски. Всяка дъска получава уникална главна 

буква от ‘A’ до ‘Z’ и замества символът ‘.’ от входа върху мястото, което покрива. Изведете така 

полученото решение. При няколко възможни решения – изведете най-малкото лексикографски 

при конкатениране на редовете последователно в един низ. Гарантирано е, че ако Т = 2, броят 

необходими дъски ще бъде <= 26. 

Ограничения 

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

Примери 

Примерен вход Примерен изход Обяснение 

1 

2 4 

#... 

###. 

2 Възможно решение е: 

#XXX 

###Y 

2 

3 4 

.... 

###. 

..#. 

AAAA 

###B 

CC#B 

AAAB 

###B 

CC#B също е решение, но при 

конкатениране на редовете: 

“AAAA###BCC#B” < “AAAB###BCC#B” 


