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Problema 2 – Mincinoși 100 puncte 

 
Odihnit dupa o noapte relaxanta in buncar, Hoinarul Singuratic isi indreapta pasii catre cel mai apropiat 

asezamant, localitatea Lieville. Ajungand acolo, descopera un grup de N oameni certandu-se unii cu altii. 

Pentru a putea face negot, necesar supravietuirii sale, eroul nostru trebuie mai intai sa calmeze spiritele, 

rezolvand disputa oamenilor. Disputa a pornit de la faptul ca localitatea este impartita in doua grupuri: 

  -oameni care nu spun niciodata adevarul; 

 -oameni care spun intotdeauna adevarul, 

iar oamenii nu stiu in cine sa mai aiba incredere. Pentru a-si da seama de adevar, eroul nostru cere fiecarei 

persoane in parte (cu nume unic) sa spuna toate persoanele despre care crede ca mint si intocmeste o lista cu 

aceste date. Totusi, unele persoane refuza sa raspunda, iar o persoana poate raspunde o singura data la 

intrebare. De asemenea, fiind un grup foarte mare, nu se stie cu exactitate cate persoane sunt in total in 

localitate. 

Cerinţă 
 
Dandu-si seama ca nu are cum sa determine in mod exact cine minte si cine spune adevarul, eroul nostru se 

multumeste sa determine cati oameni din fiecare categorie exista. Ajutati-l pe Hoinarul Singuratic sa determine 

numarul de mincinosi si numarul de oameni care spun adevarul, pentru a aplana macar partial conflictul iscat in 

localitate. 

 

Date de intrare 
 
Fisierul de intrare mincinosi.in va contine pe prima linie numarul N, reprezentand numarul de raspunsuri 

primite de erou. Urmeaza N grupuri de linii, fiecare avand urmatorul format: 

P K  

A1 

A2 

... 

Ak 

unde 

P – persoana intervievata, marcata printr-o valoare intreaga 

K – numarul de persoane despre care crede ca mint 

A[] - lista „mincinosilor”, fiecare nume pe cate o linie 
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Date de ieşire 
 
Fisierul de iesire mincinosi.out va contine 2 numere, separate prin spatiu, reprezentand numarul de mincinosi, 

respectiv numarul de oameni care spun adevarul (intai numarul mai mare, apoi cel mai mic), sau -1 daca nu 

exista o solutie pentru aplanarea conflictului. 

 

Restricţii şi precizări 
0 < K < N <= 1500 

A si P poate lua orice valoare intreaga pe 4 biti 

nu este neaparat necesar ca o valoare A sa aiba corespondent in randul valorilor P sau invers 

 

Exemple 
mincinosi.in mincinosi.out Explicaţii 

5 

100 1 

200 

200 1 

300 

400 1 

200 

300 1 

200 

500 2 

400 

100 

3 2 5 persoane au raspuns interviului: 

„100” spune ca „200” e mincinos; 

„200” spune ca „300” e mincinos; 

„400” spune ca „200” e mincinos; 

„300” spune ca „200” e mincinos; 

„500” spune ca „400” si „100” mint; 

3 > 2 – se pun in ordinea asta 

2 

100 1 

200 

300 2 

200 

100 

-1 2 persoane au raspuns interviului: 

„100” spune ca „200” e mincinos”; 

„300” spune ca „200” si „100” mint; 

- nu exista solutie 

 

Timp maxim de execuţie/test: 1.5 secunde. 

Memorie totală disponibilă:  32 MB 

 

  


