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Iekšējie punkti 
 
Plaknē ir uzzīmēts daudzstūris, kura virsotnes 

atrodas punktos ar veselām koordinātām. Daudzstūra 
punktus, kas neatrodas uz tā perimetra, sauc par 
daudzstūra iekšējiem punktiem.  

Noteikts skaits daudzstūra iekšējo punktu ir ar 
veselām koordinātām. Piemēram, 1. zīmējumā 
attēlotajā daudzstūrī 45 iekšējie punkti ir ar veselām 
koordinātām. 

Nogriežņa punktus, kas nav tā galapunkti, sauc par 
nogriežņa iekšējiem punktiem. Par daudzstūra 
diagonāli sauc nogriezni, kura galapunkti atrodas 
daudzstūra virsotnēs un visi iekšējie punkti ir arī 
daudzstūra iekšējie punkti. 

Daudzstūri ar diagonāļu palīdzību nepieciešams 
sadalīt daļās tā, ka 

1) visas daļas ir trīsstūri, un 
2) iekšējo punktu ar veselām koordinātām skaits visās daļās kopā ir lielākais iespējamais. 
Jau aplūkotajam daudzstūrim iespējami divi sadalīšanas varianti, kas attēloti 2. un 

3. zīmējumā ar iekšējo punktu kopskaitu, attiecīgi 42 un 44.  
Uzrakstiet programmu, kas dotam daudzstūrim atrod lielāko iespējamo tā daļās ietilpstošo 

iekšējo punktu ar veselām koordinātām kopskaitu! 

  

 
2. zīm. 

 
1. zīm. 

 
3. zīm. 
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Ievaddati 
Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (daudzstūra virsotņu skaits, 3 ≤ N ≤ 300). 

Katrā no nākamajām N ievaddatu rindām doti divi skaitļi 𝑥𝑖  un 𝑦𝑖 (−10
9 ≤ 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ≤ 109) – vienas 

daudzstūra virsotnes koordinātas. Zināms, ka virsotnes uzdotas pēc kārtas, apstaigājot 
daudzstūra perimetru. Zināms, ka nekādas trīs virsotnes neatrodas uz vienas taisnes. 

Izvaddati 

Vienīgajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis – lielākais iespējamais iekšējo punktu ar 
veselām koordinātām kopskaits daudzstūra daļās pēc tā sadalīšanas. 

Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt kā paziņojumu testēšanas sistēmā. 

Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Punkti 

Piemēri 

Ievaddati Izvaddati Piezīme  Ievaddati Izvaddati 
5 
0 -4 
9 0 
1 8 
3 2 
-2 1 

44 Atbilst piemēram 
uzdevuma aprakstā 

 4 
0 0 
0 2 
2 2 
2 0 

0 

 

1.apakšuzdevuma testu ievaddati 

Ievaddati  Ievaddati 
6 
2 10 
-7 8 
-8 6 
-6 3 
-2 2 
5 1 

 10 
9 10 
8 6 
-1 0 
7 -9 
2 -6 
-2 -5 
-4 -6 
-6 -1 
-9 6 
-9 10 

Apakšuzdevumi un to vērtēšana 

Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi 2 

2. N ≤ 20, −50 ≤ 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ≤ 50 24 

3. −1000 ≤ 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ≤ 1000 24 

4. N = 3 20 

5. Bez papildu ierobežojumiem 30 

 Kopā: 100 

 


