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Problema 2 - Cușcă 100 puncte 

 

Lui Gogu îi plac foarte mult animalele. Pentru că locuiește singur într-o casă cu o curte mare, el s-a 

hotărât să își ia un cățel. Dar înainte să facă asta, s-a dus și a cumpărat o scândură foarte mare din care 

vrea să îi construiasca viitorului său animal de companie o casă. 

Pentru a construi cușca cățelului, Gogu vrea să taie scândura în bucăți de lungime mai mici, așa că s-a 

dus la vecinul său, Nea Ilie, să împrumute un fierăstrău. Nea Ilie fiind un profitor a zis că îi împrumută 

fierăstrăul lui Gogu dacă acesta din urmă îi dă câte X lei pentru fiecare scândură de lungime X tăiată la 

un moment dat.  

De asemenea, fierăstrăul lui Nea Ilie este atât de șmecher ca poate tăia o scândură, simultan, chiar și în 

3 bucăți de lungimi variabile (dar poate fi folosit și ca un fierăstrău normal care taie o scândură în 2 

bucăți). 
 

Cerinţă 
  

Ajutați-l pe Gogu să taie scândura în N bucăți de lungimi date astfel încât să îi plătească cât mai puțin 

lui Nea Ilie. 

 

Date de intrare 
  

Pe prima linie a fișierului cusca.in se va afla numărul N. 

Pe următoarea linie se vor afla dimensiunile bucăților de scândură necesare lui Gogu pentru a construi 

cușca cățelului, în ordine crescătoare. 

 

Date de ieşire 
  

Fișierul de ieșire cusca.out va conține suma minimă care trebuie să i-o dea Gogu lui Nea Ilie. 

 

Restricţii şi precizări 

 
 1 ≤ N ≤ 10

6
 

 1 ≤ lungimile scândurilor ≤ 2
31

-1 

 Rezultatul final se va încadra în tipuri de date întregi pe 64 de biți cu semn 
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Exemplu 
cusca.in cusca.out Explicaţii 

4 

1 1 2 2 

8 Scândura inițială are lungimea 6. Gogu efectuează o tăiere care 

costă 6 lei și obține 3 scânduri de lungime 2. Apoi taie una din 

scândurile de lungime 2 în 2 bucăți de lungime 1. 

Suma totală datorată lui Nea Ilie este 6 + 2  = 8. 

 

Timp maxim de execuţie/test: 0.3 secunde. 

Memorie totală disponibilă:  64 MB 

 

 


