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Задача 3 – Тръби 

Автор: Николай Костов 

Марто е много известен Пернишки бияч. Той има N тръби с различни 

размери. Марто има и M-1 приятели. Неговите приятели също се 

нуждаят от тръби, за да се бият. 

Помогнете на Марто да разреже тръбите си на точно M части с еднаква 

дължина. Тази дължина трябва да е максималната възможна (по-голяма 

тръба = по-добър бияч). 

Вашата задача е да напишете програма, която намира максималната 

възможна дължина на M-те тръби, които могат да бъдат изрязани от 

първоначалните тръби на Марто. 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

На първия ред от конзолата се прочита числото N – броят на тръбите на Марто. 

На втория ред от конзолата се прочита числото М – броят на тръбите, от които Марто се нуждае. 

На следващите N реда се четат дължините на тръбите на Марто. 

Входните данни винаги ще бъдат валидни и в описания формат. Няма нужда да ги проверявате 

допълнително. 

Изход 

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

На единствения ред от изхода трябва да изведете максималния възможен размер на М-те тръби. 

Ако е невъзможно тръбите да бъдат разрязани по дадените критерии, изведете „-1“. 

Ограничения 

• N ще бъде между 1 и 20 000 включително. 

• M ще бъде между 1 and 2 000 000 000 включително. 

• Размерите на тръбите ще бъдат между 1 и 2 000 000 000. 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.1 секунди. 

• Разрешена памет: 16 MB. 

Примери 
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В първия пример можем да разрежем тръбите на 6 части (всяка с дължина 100). 

Във втория пример можем да разрежем първата тръба на 5 части (200, 200, 200, 200, 3),  втората 

на 4 части (200, 200, 200, 177), третата тръба на 3 части (200, 200, 44) и четвъртата тръба на 3 

части(200, 200, 155). След тези разрязвания ще имаме точно 11 тръби с размер 200. Разрязванията 

са оптимални, защото не можем да разрежем тръбите на 11 части с размер 201. 


