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Problema 1 - Pepeni 100 puncte 

 

În țara în care porcii zboară și pepenii cresc in copaci, Gogu se plimba prin grădina magică de pepeni când  

deodată a dat peste un copac cu cei mai mari și mai frumoși pepeni care i-a vazut vreodată. Erau niște pepeni 

perfect sferici și de dimensiuni ce variau de la mărimea unui bob de strugure până la cea a unei case. În 

momentul acela Gogu a știu că trebuie să aiba cât mai mulți, dar copacul fiind atât de înalt singura lui 

posibilitate era sa arunce cu o piatră, singura piatră care se găsea în toată gradina, într-unul dintre pepeni și să 

spere că aceasta va lovi cât mai mulți dintre ceilalți pepeni în cădere, determinându-i și pe aceștia să cadă. Fiind 

o gradină magică, legile fizicii nu se aplică in totalitate, astfel încât pepenii cad vertical în jos dar traiectoria lor 

nu se modifică la atingerea altora. 
 

Cerinţă 
 

Scrieți un program care să determine numărul de pepeni ce vor cădea din copac, știind că Gogu aruncă cu piatra 

în primul pepene citit din fișierul de intrare. 

 

Date de intrare 
 

Fişierul de intrare pepeni.in va conţine pe prima linie numărul natural n al pepenilor din pom. Următoarele n 

linii conţin descrierea pepenilor. Linia i+1 conţine descrierea pepenului cu indicele i. Un pepene este descris 

prin 4 numere întregi separate prin spaţii: coordonatele (xi, yi, zi) ale punctului său cel mai de sus (în acest punct 

el este prins de ramură, codiţa fiind punctiformă) şi raza ri. Se garantează că iniţial oricare doi pepeni nu se 

intersectează. Axa OZ este orientată vertical în sus. 

 

Date de ieşire 
 

Fişierul de ieşire pepeni.out va conţine o singură linie pe care va fi scris numărul pepenilor care vor cădea din 

pom. 

 

Restricţii şi precizări 
1 ≤ N ≤ 200  

-10000 ≤ (xi, yi, zi) ≤ 10000  

1 ≤ ri ≤ 10000  
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Exemplu 
 

pepeni.in pepeni.out Explicaţii 

4  

0 0 10 4 

5 0 3 1  

-7 4 7 1 

0 1 2 6 

3 Pepenele cu indicele 1 va cădea. În cădere el atinge pepenele cu 

indicele 2 şi pepenele cu indicele 4 

 

 

Timp maxim de execuţie/test: 0.1 secunde. 

Memorie totală disponibilă: 16 MB 

Dimensiune maximă a sursei:  KB 

 

 


