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Задача 6 – Думи 

Автор: Светлин Наков 

Даден е текст на латиница и списък с думи (на латиница). Да се напише програма, която намира за 

всяка входна дума броя уникални думи в текста, които съдържат всяка една от буквите на 

съответната входна дума. 

За дума в текста се счита всяка последователност от съседни латински букви, оградени от 

разделители или начало / край на текст. За разделители се считат всички символи, които не са 

латински букви. Разлика между главни и малки букви не се прави. 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

На първия ред стои едно число Т – брой редове в текста. Следват T реда с текст на латиница. На 

следващия ред има едно число W. Следват W реда с по една дума на ред (непразна 

последователност от латински букви). 

Входните данни ще са винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

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

Изходът трябва да съдържа точно W реда, всеки от които във формат "дума -> брой уникални 

думи в текста". Думите трябва да се изписват точно както са дадени във входния файл (без да се 

конвертират към малки букви). 

Ограничения 

• Броят редове T в текста ще е в интервала [1 … 10 000] 

• Броят входни думи W ще е в интервала [1 … 1 000] 

• Дължината на думите в текста и на входните думи е до 50 символа 

• Размерът на входния файл няма да превишава 1 MB 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.5 секунди 

• Разрешена памет: 64 MB 

Примери 

Примерен вход 
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Telerik Software Academy has several divisions: 

 - Telerik Kids Academy - free training in C++ programming basics in 19 Bulgarian towns 

 - Telerik School Academy - software development for school students - 3 days every month 

 - Telerik Algo Academy - trains school students in algorithms - 2 full days every month 

 - Telerik Software Academy - trains anyone interested in modern software development 

Telerik Software Academy is based in Sofia, Bulgaria. 
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Примерен изход Пояснения 

goal -> 2 

me -> 3 

liker -> 1 

IT -> 5 

Кaspichan -> 0 

a -> 16 

ring -> 3 
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