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ЗАДАЧА A3. КОСМИЧЕСКИ  КАМЪЧЕТА 

Главна ценност на планетата X са камъчетата, които понякога падат на 

планетата от космоса. Колкото е по-тежко камъчето, токова е по-ценно. За да обезпечи 

функционирането на планетарните учреждения, правителството от време на време 

събира данък от градовете на планетата. Това става по следния начин: от всеки от M-те 

града на планетата донасят в столицата по едно камъче. Отговорният министър избира 

най-тежкото от донесените камъчета и го взема като данък. Останалите M-1 камъчета 

връщат обратно в градовете, от които са ги донесли в столицата. Естествено, всеки град 

изпраща в столицата най-лекото от всички камъчета, които притежава към момента. 

Напишете програма stones, която обработва събития от два типа – падане на 

камъче от космоса и събиране на данък и за всяко събиране на данък определя теглото 

на камъчето, което правителството е взело. 

 Вход: 

 От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цяли положителни числа, 

разделени с един интервал: N – брой на събитията и M – брой на градовете. Всяко 

събитие е от един от двата типа: 1 – падане на камъче в някой от градовете или 2 – 

събиране на данък от правителството.  

 От следващите N  реда се въвеждат съответните събития в реда, в който са се 

случвали. Първото число от реда е типа на събитието (1 или 2). Ако събитието е от тип 

1, то на същия ред следват още две цели, положителни числа T и W – номер на града, в 

който е паднало камъче и неговото тегло. Ако събитието е от тип 2, то на този ред няма 

нищо повече.  

 Изход: 

 На стандартния изход трябва да се изведат толкова реда, колкото събития от тип 

2 са настъпили. След настъпването на всяко такова събитие програмата трябва да 

извежда теглото на камъчето, което правителството е взело като данък. 

 Ограничения: 2≤M<N≤200000; 1≤Т≤M; 1≤W<10
9
. 

 Преди първото събитие в нито един град не е имало нито едно камъче. 

 Теглото на всеки две камъчета, паднали на планетата X са различни. 

 Във всеки момент, в който правителството събира данък, във всеки град има 

поне по едно камъче. 

 Правителството е събирало данък поне веднаж. 

 Пример:  
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 Оценяване:  Подзадача 1 (30 т.) 2≤M<N≤5000 

   Подзадача 2 (30 т.) 5000<N≤200000; 2≤M≤5 

   Подзадача 3 (40 т.) 5000<N≤200000; 5<M<N 


