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Andreea a primit în dar un ceas inteligent care pe lângă multe funcții interesante are 

și un altimetru (funcție ce măsoară altitudinea). Într-o călătorie la munte, Andreea a 

hotărât să testeze această funcție, astfel notând altitudinea din kilometru în kilometru. 

Ajungând la destinație Andreea a analizat șirul obținut de altitudini de lungime N, A=(A1, 

A2, ..., AN) și a identificat unele secvențe de valori pe care le-a numit rampe. O rampă 

este formată din numere distincte, care pot fi rearanjate astfel încât să alcătuiască o 

secvență continuă de numere consecutive. Lungimea rampei este numărul de elemente ce 

o compune. 

De exemplu, pentru șirul de altitudini A=(3, 1, 6, 8, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 4, 2) putem 

distinge rampele R1=(8, 4, 5, 6, 7) de lungime 5 și R2=(3, 4, 2) de lungime 3, deoarece 

rearanjate obținem R1=(4, 5, 6, 7, 8) și R2=(2, 3, 4).   

Sarcină. Elaborați un program care determină lungimea maximă a unei rampe și 

numărul rampelor de lungime maximă. 

Date de intrare. Fișierul text rampa.in conține pe prima linie un număr întreg 

N – numărul de măsurări efectuate de Andreea. Următoarea linie conține N întregi 

separate prin spațiu, valorile înregistrate de Andreea.  

Date de ieșire. Fișierul text rampa.out va conține 2 linii. Pe prima line se va afișa 

lungimea maximă a unei rampe. Pe a doua linie se va afișa numărul rampelor de lungime 

maximă. 

Restricții. 1 ≤ 𝑁 ≤ 5000, 1 ≤ 𝐴𝑖 ≤ 1000, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁. Timpul de execuție nu va 

depăși 0,5 secunde. Programul va folosi cel mult 2 Megaocteți de memorie operativă. 

Fișierul sursă va avea denumirea rampa.pas, rampa.c sau rampa.cpp. 

 

Exemplu. 
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Explicație: Sunt 2 rampe de lungime 5: R1=(8, 4, 5, 6, 7) și R2=(3, 4, 2, 1, 5) 

 


