
Pokyny pre riešenie domácich úloh
Riešenia odovzdávajte cez webové rozhranie http://foja.dcs.fmph.uniba.sk/eval. Na tejto webovej

stránke sa registrujte a v sekcii Predmety si zaškrtnite Tvorbu efektívnych algoritmov.
V sekcii úlohy môžete odovzdávať svoje riešenia domácich úloh. Pre každú úlohu je potrebné odovzdať

funkčný program, ktorý správne vyrieši všetky vstupy v časovom limite. Riešenie môžete odovzdávať aj
viackrát, hodnotí sa len posledné riešenie odovzdané do stanoveného termínu. Navyše si dajte pozor, či v
systéme máte správne vyplnené meno a priezvisko (sekcia Môj účet). Podrobnosti o tom, ako má váš program
vyzerať (vrátane povolených programovacích jazykov), nájdete v sekcii Návod.
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné spraviť aspoň 5 zo 7 domácich úloh, každú do stanoveného

termínu.

Pri riešení úloh je povolené (nie povinné) konzultovať ich s kýmkoľvek, vrátane prednášajúceho a spolužiakov.
Samotné programovanie riešenia je však nutné robiť úplne samostatne so zavretými poznámkami.
Pri programovaní riešenia neprepisujte kód z cudzích zdrojov a internet používajte len na dokumentáciu ku
programovaciemu jazyku.

V prípade nejasností sa obráťte na cvičiacich (osobne alebo e-mailom).

Domáca úloha číslo 5
Termín odovzdania je 6.5.2016 do 23:55

Poznáte ten pocit, keď máte peňaženku plnú mincí, že ju ani nedokážete zatvoriť, nevopcháte ju do vačku
a máte ju problémy vôbec udvihnúť? Nevadí pôjdete do Tesca, tam majú automatické pokladne, do ktorých to
všetko pekne nasypete. Ako však zaplatiť, aby ste sa zbavili čo najväčšieho počtu mincí?
Na vstupe dostanete popis mincí, ktoré máte v peňaženke. Tiež dostanete sumu s, ktorú stojí váš nákup.

Vypočítajte, koľko najviac mincí viete minúť ak chcete zaplatiť presne sumu s (Určite nechcete, aby vám
automat vydával, to by vám určite dal samé jednocentovky a čo by ste s nimi robili?)

Formát vstupu
Na prvom riadku vstupu sú dve celé čísla – počet mincí n a suma s, ktorú chcete zaplatiť v centoch. Platí,

že 1 ≤ n ≤ 500 a 0 ≤ s ≤ 5 000.
Na druhom riadku vstupu je n čísel udávajúcich hodnoty mincí vo vašej peňaženke v centoch. Každú mincu

máte v peňaženke len toľkokrát, koľkokrát je na vstupe.
Hodnoty mincí sú od 1 centa po 500 centov (v Nemecku teraz vymysleli novú 5 eurovú mincu), ale nenechajte

sa zmiasť, môžu sa vyskytnúť aj mince, aké by ste v Európe nenašli, napríklad 47 centová minca. Hodnoty mincí
sú teda ľubovolné celé čísla od 1 po 500.
Pre Pythonistov: Úloha sa dá s rezervou vyriešiť aj v Pythone, ak nerobíte príliš veľa zbytočností. Ak chcete

robiť veľa zbytočností, radšej použite rýchlejší programovací jazyk.

Formát výstupu
Na výstup vypíšte jedno číslo, najväčší počet mincí z vašej peňaženky, ktorých súčet je presne s. Pokiaľ sa

suma s nedá zaplatiť, vypíšte −1.

Príklady
vstup

5 10
1 2 2 5 10

výstup

4

Použijeme mince 1,2,2 a 5.

vstup

6 11
2 4 8 10 12 14

výstup

-1

Nepárnu sumu párnymi mincami nezaplatíme.

vstup

4 89
74 24 42 47

výstup

2

Mince môžu mať všeliaké hodnoty.
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