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Задача 7 – Задачи в Академията 

Автор: Николай Костов 

В Академията на Телерик се дават задачи за решаване. Първо трябва да решите задача 0. След 

решаването на задачата i, можете да преминете директно на следващата (i+1), или да прескочите 

и да отидете на по-следващата (i+2). Не е разрешено да прескачате повече от 1 задача. {0, 2, 3, 5} е 

валиден ред на решаване, но {0, 2, 4, 7} не е валиден ред, защото от 4 до 7 прескачаме 2 задачи. 

Даден е масив от цели числа приятност (започващ от 0), където приятност[i] показва колко ви е 

приятна задачата i. Можете да спрете да решавате задачи, когато разликата между най-приятната 

и най-неприятната задача стане по-голяма от числото разнообразие. Ако това не се случи, трябва 

да решите всички задачи. Напишете програма, която по дадени масив приятност и число 

разнообразие връща минималният брой задачи, които трябва да решите, изпълнявайки тези 

изисквания. 

Вход 

Входните данни се четат от конзолата. 

На първия ред ще бъде въведено числото N – броят на елементите в масивът приятност. 

На следващият ред ще бъдат въведени точно N цели числа – елементите в масивът приятност. 

На следващият ред ще бъде дадено числото разнообразие. 

Входните данни ще са винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

Изходните данни се печатат на конзолата. 

На единствения ред от изхода изведете минималния брой задачи, които трябва да бъдат решени. 

Ограничения 

• N ще бъде от 1 до 50 включително 

• Всеки от елементите в приятност ще бъде между 0 и 1000 включително 

• Разнообразие ще бъде между 1 и 1000 включително 

• Разрешено време за работа – 0.10 секунди. Разрешена памет – 16 MB. 

Примери 

Примерен вход Примерен изход Пояснение 
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Решаваме нулевата задача и след това втората. 
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Явно трябва да решим поне нулевата и последната 

задача. Решаваме нулевата, прескачаме, решаваме, пак 

прескачаме и решаваме. Общо 3 задачи. 
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Решаваме нулевата и първата задача и можем да 

спрем. 


