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14 Octombie 2018                                           Clasele VII-VIII 

 
Zipline 

 
Indiana Ion este cel mai mare aventurier din toate timpurile. El se afla de data aceasta în 

mijlocul munților Carpați din România. Din păcate Ion a ajuns într-o situație foarte periculoasă, El 
este blocat pe un zid de munte, neavând cum să urce sau să coboare în siguranță. Din fericire, el are la 
dispoziție un zipline care ar putea fi folosit pentru a coborî în siguranță la o înălțime mai mică, de 
unde ar avea șanse mai bune să ajungă la sol.  

Astfel el elaborează un plan în care va lansa un zipline la zidul de munte din fața lui și după 
înapoi pe zidul pe care se află, și tot asa, încercând să ajungă cât mai jos posibil. Singura restricție la 
folosirea zipline-ului este să nu coboare mai mult de K înălțime deodată, altfel ar prinde prea multă 
viteză și s-ar lovi cu putere de munte. 

Înainte de a începe coborârea el elaborează un plan al zidului de munte pe care se afla și a 
zidului din fata lui. El stabilește N puncte sigure ale zidului pe care se află acum și M puncte sigure 
ale zidului din fața lui. Un punct sigur reprezintă un loc în care el poate sta fără să cadă. Punctele 
sigure sunt reprezentate prin înălțimea la care se află.  

Știind ca zipline-ul nu este neapărat sigur, el ar vrea sa îl folosească de cat mai puține ori. 
Ajutați-l pe Indiana Ion sa găsească înălțimea cea mai mica unde ar putea ajunge și numărul minim de 
folosiri ale zipline-ului. 
 
Cerințță 

Dându-se N, M numărul de locuri sigure de pe primul zid, respectiv al doilea zid, K limita de 
înălțime care o poate cobora Ion dintr-o dată, P poziția lui inițială (al P-lea punct sigur de pe primul 
zid), doua șiruri care conțin înălțimile pozițiilor sigure de pe cele doua ziduri; și știind ca Ion coboară 
alternativ mai întâi de pe primul zid pe al doilea, după înapoi pe primul și tot asa; Aflați care este 
înălțimea minima la care ar putea ajunge Ion și numărul minim de folosiri ale zipline-ului de care ar 
avea nevoie. 
 
Date de intrare 

Pe prima linie a fișierului de intrare zipline.in se vor afla 4 numere naturale N, M, K, P. Pe a 
doua linie se va afla un sir de N numere pozitive. Pe a treia linie se va afla un sir de M numere 
pozitive. 
 
Date de iesire 

În fișierul de ieșire zipline.out se vor afișa doua numere: primul reprezintă înălțimea minima 
la care ajunge Ion și al doilea numărul de folosiri ale zipline-ului pentru a ajunge la aceasta înălțime. 
 
Restricțții 

- 1 ≤ N, M, K, P ≤ 100000 
- 1 ≤ hi ≤ 109, unde h reprezintă înălțimile pozițiilor sigure 
- Pozițiile sigure de pe cele doua ziduri nu sunt neapărat distincte. 
- Ion poate sa folosească un zipline și pentru a ajunge la aceiași înălțime de pe celalalt zid. 
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Exemplu 
 

zipline.in zipline.out 

6 7 3 5 

29 32 35 30 40 24 

39 37 34 31 19 5 34 

 

29 6 

 

 

 

 
Explicațții 

 
 
Se observa din imagine că începem de la înălțimea 40. Pentru că K = 3 
putem alege să coborâm ori la înălțimea 39 ori la 37. Pentru că vrem să 
ajungem cât mai jos alegem înălțimea 37. După continuăm să coborâm 
mai întâi la 35, apoi la 34, 32, 31 și în final 29. De aici nu mai putem 
ajunge mai jos, întrucât 29 - 19 = 10 care este mai mare decât K. Deci 
Ion poate ajunge cel mai jos la înălțimea 29 și v-a folosi zipeline-ul de 6 
ori. 


