
МАГИЧЕСКА СУМА 

 

Един хубав слънчев ден Мечо Пух, както си вървял из гората, срещнал златната рибка. Те 

решили да играят следната игра: Мечо Пух си измисля три желания, а златната рибка ги 

изпълнява, като добавя някакво допълнително условие към тях. 

 

Първото желание на Мечо Пух било да има N склада пълни с мед. Златната рибка изпълнила 

това желание, като във всеки склад сложила определен брой гърнета с мед, не непременно 

еднакъв за всички складове. 

 

Второто желание на Пух било да си избере двойки складове, които да се съберат магически. 

Под магическо събиране на два склада Мечо Пух разбира броя на гърнетата във всеки от двата 

склада да се увеличат с броя на гърнетата в другия. Златната рибка обаче му казала, че ще го 

направи, но за всяко събиране, той трябва да направи разликата между броя на гърнетата в 

двата склада вдигната на квадрат коремни преси. 

 

Пух бързо осъзнал факта, че в зависимост в какъв ред се изберат двойките складове ще 

трябва да направи различен брой коремни преси. Третото желание на Пух било той да избере в 

какъв ред да се извършват събиранията на двойките складове. Златната рибка се съгласила, но 

Мечо Пух трябвало да направи 5 лицеви опори. 

 

Като се замислил повече Мечо Пух разбрал, че намирането на възможно най-добрия ред за 

магическо събиране на двойките гърнета изобщо не е проста задача. Помогнете му като напишете 

програма MAGICSUM, която намира наредбата с възможно най-малко коремни преси. 

 

Входните данни се четат от файл MAGICSUM.IN, като на първия ред е записан броят 

складове N (N<=32). След това следват N естествени числа ненадвишаващи 100 000, които 

задават броя на гърнетата във всеки склад. Следва числото M задаващо броя  на двойките, а на 

следващите M реда има по две различни  числа в интервала [1,N]  - складовете, които ще бъдат 

магически събирани. Два склада не могат да бъдат събирани повече от веднъж. 

 

Програмата трябва да отпечата в MAGICSUM.OUT двойките, които трябва да бъдат 

магически събрани в определения от програмата ред. 

 

В 40% от тестовете нито един от складовете няма да бъде събиран повече от пет пъти. За 

всеки тест максимален брой точки ще получи състезателят, чиято програма е намерила наредба с 

най-малко коремни преси. Всички останали решения ще получат точки пропорционално на броя 

коремни преси намерен от тяхната програма. Програмата на участника трябва да завърши един 

тест за по-малко от 10 секунди. 
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ПОЯСНЕНИЕ: Първо се събират складове 1 и 3, което означава, че Пух трябва да направи (1-4)2 

= 9 коремни преси. Броят на гърнетата в складове 1 и 3 вече е 5. Следва събиране на складове 3 

и 4 с цена (5-6) 2 = 1 преси. В склад 3 и склад 4 вече има по 11 гърнета. След събиране на 

складовете 1 и 2 пух трябва да направи (5-8) 2 = 9 преси. Броят на гърнетата в склад 1 и склад 2 

вече е 13. За събирането на складове 2 и 3 Мечо Пух трябва да направи (13-11) 2 = 4 коремни 

преси. Общо 23 коремни преси. Това е най-доброто възможно решение на примера. 

 

 

 

 

 


