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Задача 4 – Джедайска медитация 

Автор: Дончо Минков 

Преди много, много години, в далечна галактика, бутновниците и Галактическата Империя водили 

война. След битката на Ендор и свалянето на Галактическата Империя, Люк Скайуокър направил 

нова Академия на Джедайте, която се намирала на Явин 4. В новата Академия, майстор джедай 

Скайуокър въвел ред за ежедневната медитация на всички джедай. Първи били на ред 

майсторите джедай, след тях рицарите джедай, а падауаните били последни. Независимо кога 

дойде майстор джедай, той минавал пред всички рицари джедай и падауани докато не застане 

след друг майстор джедай. Рицарите джедай минавали пред всички падауани, докато стигнат до 

друг рицар джедай. 

Жоро и Гошо са падауани в новата Академия на Джедайте на Явин 4. Те са много надъхани да 

усъвършенстват свойте умения със Силата и затова нямат търпение да дойте техния ред за 

медитация. Жоро и Гошо искат да разберат кога ще дойде и техния ред за медитация. По дадени 

N на брой джедай, наредени на опашката за медитация, изведете реда, който те ще медитират. 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

На първия ред на стандартния изход се намира числото N. 

На следващия ред се намират N на брой джедаи, наредени на опашката за медитация. Всеки 

джедай представлява буква m (master), k(knight) или p(padawan) и число, пр. k12, m3, p111. Всеки 

джедай има уникален номер и не може да има двама джедай с еднакви кодове, например: може 

да има джедай с кодове p1 и k1, но не може да има k1 и k1. 

Входните данни ще са винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

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

На единствения ред на стандартния изход трябва да се изведе джедайте в реда, в който те ще 

медитират, разделени с една шпация. 

Ограничения 

• 0 < N <= 100 000 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.10 секунди. 

• Разрешена памет: 16 MB. 

Примери 

Примерен вход Примерен изход Обяснение 

3 

m1 k1 p1 

m1 k1 p1 Реда не се променя, 

тъй като джедайте са 

се наредили в 

правилния ред 
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p4 p2 p3 m1 k2 p1 k1 

m1 k1 k2 p3 p2 p4 p1 m1 отива преди всички 

останали джедай и 

застава най-отпред, k2 

минава всички падауани 

(p4, p2 и p3) и 

застава след m1. k1 

минава падауаните (p4, 

p2, p1 и p1) и застава 

след k2. Накрая 

остават падауаните в 

реда, в които са се 

наредили първоначално 

5 

k2 m2 m1 p1 k1 

m2 m1 k2 k1 p1 m2 и m1 пренават k2, 

k1 преминава p1. 

 


