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Nogriežņu griešana 

Uz naturālo skaitļu ass ir doti 𝑁 nogriežņi [𝐿1, 𝑅1], …, [𝐿𝑁 , 𝑅𝑁]. Ar vienu griešanas operāciju 
var paņemt vienu nogriezni [𝐿, 𝑅] un sagriezt to divos nogriežņos [𝐿, 𝑀] un [𝑀, 𝑅], kur 𝑀 ir 
jebkurš naturāls skaitlis tāds, ka 𝐿 < 𝑀 < 𝑅. Griešanu var pielietot gan sākotnējiem, gan ar šādu 
operāciju jau iegūtajiem nogriežņiem. 

Teiksim, ka nogrieznis [𝐴, 𝐵], kur 𝐴 < 𝐵 ir naturāli skaitļi, stabili pārklāj nogriezni [𝐿, 𝑅], ja 
[𝐴, 𝐵] pārklāj vismaz pusi no [𝐿, 𝑅] garuma. Jūsu uzdevums ir atrast garumu īsākajam 
nogrieznim [𝐴, 𝐵] tādam, ka sākotnējiem 𝑁 nogriežņiem ir iespējams pielietot 𝐾 griešanas 
operācijas tā, ka nogrieznis [𝐴, 𝐵] stabili pārklāj visus iegūtos 𝑁 + 𝐾 nogriežņus. Atbildē izvadiet 
šo garumu! 

Ievaddati 
Pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi 𝑁 un 𝐾 (1 ≤ 𝑁 ≤ 105, 0 ≤ 𝐾 ≤ 1014). Tālāk seko 𝑁 

rindas ar nogriežņu aprakstiem: 𝑖-tajā no tām ir doti divi naturāli skaitļi 𝐿𝑖  un 𝑅𝑖  (1 ≤ 𝐿𝑖 < 𝑅𝑖 ≤
109), 𝑖-tā nogriežņa kreisā un labējā galapunktu koordinātas. Ir garantēts, ka dotajiem 
nogriežņiem var izpildīt 𝐾 griešanas operācijas. Kādi no dotajiem nogriežņiem var arī sakrist. 
Starp blakus skaitļiem ievaddatos ir tukšumzīme. 

Izvaddati 

Izvadiet naturālu skaitli – īsākā iepriekš aprakstītā stabili pārklājošā nogriežņa garumu! 

Ierobežojumi un prasības 
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt kā paziņojumu testēšanas sistēmā. 
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Nogriezni 

Piemērs 

Ievaddati Izvaddati Piezīme 
3 6 
1 7 
3 8 
2 9 

4 Nogriezni [1,7] var sagriezt trijos nogriežņos [1,5], [5,6] un [6,7], 
nogriezni [3,8] var sagriezt nogriežņos [3,4], [4,5], [5,6] un [6,8], 
un nogriezni [2,9] var sagriezt nogriežņos [2,4] un [4,9], kopā 
beigās iegūstot 𝑁 + 𝐾 =  9 nogriežņus. Tos visus stabili pārklāj 
nogrieznis [3,7] garumā 4. Var pārbaudīt, ka neviens īsāks 
nogrieznis neatbilst prasībām. 

 

1. apakšuzdevuma testa ievaddati 

Ievaddati 
6 15 
4 10 
2 8 
7 14 
1 9 
5 12 
3 13 
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Apakšuzdevumi un to vērtēšana 
Nr. Testu apraksts Punkti 

1. Uzdevuma tekstā dotais tests 2 
2. K = 0 14 
3. Nekādiem diviem no dotajiem nogriežņiem nav kopīgu punktu. 14 
4. N, Ri ≤ 500 10 
5. N, Ri ≤ 5000 20 
6. N ≤ 104 20 
7. Bez papildu ierobežojumiem. 20 
 Kopā: 100 

 


