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Problema 1 – Buncăr 100 puncte 

 
Unul din ultimii supraviețuitori ai rasei umane, Hoinarul Singuratic este un personaj foarte interesant, care străbate zilnic 

vaste distanțe în căutarea resurselor necesare supraviețuirii de pe o zi pe alta. Călătoriile sale îl duc prin cele mai nebănuite 

locuri, și îl supun celor mai ciudate task-uri. La capătul puterilor după o zi de mers, eroul nostru ajunge în pragul unui 

buncăr în care ar putea dormi peste noapte, departe de vietățile ostile din jur. Singura problemă este că deschiderea 

buncărului este asigurată de un terminal de acces, protejat de o parolă de control formată dintr-o secvență de T numere. 

Pe ecranul terminalului este afișat următorul mesaj: „Pentru a găsi un element al parolei, vei primi o secvență de N numere 

si o valoare K, iar tu va trebui să determini baza maximă dintre toate subsecvențele de lungime cel puțin K”. 

Gândindu-se bine, eroul nostru își aduce aminte următoarele definiții: 

-  o subsecvență de numere este reprezentată de numere aflate pe poziții consecutive; 

-  baza unei secvențe de numere este reprezentată de cea mai mică valoare din numerele date; 

Cerinţă 
Ajutați-l pe eroul nostru să poată dormi în liniște. Dându-se cele T secvențe de numere afișate pe terminal, fiecare însoțită 

de câte o valoare K, să se determine parola de intrare. Determinarea unui element al parolei se reduce la determinarea 

subsecvenței de lungime cel puțin K, de bază maximă, și afișarea bazei respective. 

 

Date de intrare 
Fișierul de intrare buncar.in va conține pe prima linie numărul T . Urmează T linii, fiecare având următorul format: 

N K A1 A2 ... AN 

unde 

N – numărul de valori din secvență 

K – lungimea unei subsecvențe 

A[] – secvența inițială de numere întregi 

 

Date de ieşire 
Fișierul de ieșire buncar.out va conține T numere, câte unul pe fiecare linie, reprezentând elementele parolei. 

 

Restricţii şi precizări 
       - 0 <= T <= 100 

       - 0 < K <= N <= 10 000 
       - 107 <= Ai <= 10

7, 1 <= i <= N 

Exemplu 

buncar.in buncar.out Explicaţii 

2 

6 2 

-2 3 1 -3 2 4 

8 3 

0 -1 2 -3 4 -5 6 -7 

2 

-1 

Pentru primul caz se obtin subsecventele de lungime 2: {-2,3} 

{3,1} {1,-3} {-3,2} {2,4}, cu bazele -2, 1, -3, -3, 2. Valoarea finala 

este 2. 

Pentru al doilea caz, se obtin subsecventele de lungime 3: {0, -

1, 2} {-1, 2, -3} {2, -3, 4} {-3, 4, -5} {4, -5, 6} {-5, 6, -7}, cu bazele 

-1, -3, -3, -5, -5, -7. Valoarea finala este -1. 

Timp maxim de execuţie/test:  1 secundă 

Memorie totală disponibilă:  16 MB 


