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Ziua 2 

Problema 2 – camp                         100 puncte 

 
Maria a karacsonyi vakacio utolso napjait Brassoban tolti, aprilisban, Annyira varja, hogy a ho 

elolvadjon, hogy elkepzeli, hogy egy olyan zold ovezetben jatszik amely egy N szogu poligon. Maria, 

nagyon szereti a matematikat es abrazolja  a poligont egy koordinata rrendszerben. Mariat nagyon erdekli, 

hogy hany olyan kulonleges pont talalhato  a poligonon belol es a szelein  amelynek (x,y) koordinatai 

x, y termeszetes szamok . Feltetelezve, hogy a feladat nagyon konnyu a szamara, elkomplikalja ugy, hogy 

minden ilyen ponthoz amelynek a koordinatai egesz szamok hozzarendel  egy osszeget  az , x+y –t ami 

a koordinatak osszegenek felel meg. Megker titeket, hogy segitsetek kiszamitani, hogy mennyi azokhoz a 

pontokhoz hozzarendelt ertekek osszege amelyek a poligonon belol es a szelein talalhatok. 

 

Kovetelmeny 

Adott egy N szogu poligon, trigonometrikai sorrendben megadva. Hatarozzatok meg a sokszogon belol es 

a szelein talalhato kulonleges pontok koordinatainak osszeget.  

 

Bemeneteli adatok  

A bemeneteli file camp.in  az elso sorban az  N, termeszetes szamot tartalmazza , amely a sokszog 

csucsainak szama. .A kovetkezo  N sorban ket termeszetes szam talalhato, szokozzel elvalasztva 

egymastol, amelyek a csucsok kordinatait adjak meg trigonometriai sorrendben.  

 

Kimeneteli adatok 

A camp.out az elso sorban a kert termeszetes szamot kell tartalmazza. 

 

Kikotesek 
 

 3 ≤ N ≤ 100.000 
 Barmely (x,y) pontra biztositott  1 ≤ x, y ≤ 100.000 
 Garantaltan a poligon konvex 
 A 25 pontos tesztekre N ≤ 50 es x,y ≤ 100 
 Meg 25 pontos tesztekre N<=500 es x,y<=1000 

 

Pelda 

camp.in camp.out Magyarazat 
3 

5 1 

6 6 

1 5 

122 A 16 kulonleges pont ertekenek az osszeege, 

amelyek a poligonon belol es a szelein 

talalhatok 122, ha a poligon csucsainak 

megfelelo koorrdinatak (5,1), (6,6) es (1,5)  

 
Timp maxim de executare Windows: 1 sec./test 

Timp maxim de executare Linux: 0.2 sec./test 

Total memorie disponibilă: 32 MB.  

Dimensiunea maximă a sursei: 10 KB 


