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Задача A2. ПЪЗЕЛ 

 Дени, Лора и Хари много обичат да редят пъзели. При последния път, когато се 
видяха, те успяха да наредят един много труден пъзел. Можем да представим 
решението на пъзела като поле от клетки с 𝑀𝑀 реда и 𝑁𝑁 колони, в което са поставени 𝐾𝐾 
на брой части, номерирани с първите 𝐾𝐾 естествени числа. Всяка част е разположена в 
съседни по стена клетки. Възможно е в полето да има клетки, върху които не може да 
бъдат поставяни части от пъзела.  

 Сега тримата приятели се чудят дали освен решението, което те са открили, 
съществуват и други. За валидно решение на пъзела се счита произволно нареждане 
на частите, при което те покриват изцяло всички клетки в полето с изключение на 
забранените. Освен това самите части на пъзела могат да бъдат завъртани веднъж 
или повече пъти на 90 градуса и обръщани по гръб. Важно свойство, което притежава 
пъзелът, е, че сумата от броя на различните валидни начини, по които може да се 
постави всяка част върху полето, не надвишава 1000.  

Напишете програма puzzle, която по дадено едно решение на пъзела намира 
броя на всички възможни нареждания на частите, които удовлетворяват условията.  

Вход: 
Първият ред на стандартния вход съдържа четири естествени числа 𝑀𝑀, 𝑁𝑁 и 𝐾𝐾. 

На следващите 𝑀𝑀 реда следват по 𝑁𝑁 цели числа, които показват номера на частта, 
която е поставена върху съответната клетка. Ако определена клетка е забранена и 
върху нея не могат да се поставят части, съответното число във входа има стойност 0. 

Изход: 
На единствения ред от стандартния изход изведете едно число – броя валидни 

решения на пъзела. Гарантирано е, че този брой не надвишава 1000. 

Ограничения: 
1 ≤ 𝑀𝑀 ∗ 𝑁𝑁 ≤ 256 
1 ≤ 𝑀𝑀,𝑁𝑁 ≤ 64 
1 ≤ 𝐾𝐾 ≤ 16 

Пример: 
Вход Изход 
3 3 3 
1 1 1  
2 0 3 
2 2 3 
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Оценяване: 

Подзадача Точки Допълнителни ограничения 
1 5 Частите заемат равен брой клетки и в полето няма съседни 

клетки, върху които са разположени различни части 
2 10 𝑀𝑀 = 1 или 𝑁𝑁 = 1 
3 15 𝐾𝐾 ≤ 5 
4 20 𝑀𝑀 ∗ 𝑁𝑁 ≤ 50; частите заемат точно пет клетки 
5 10 𝐾𝐾 ≤ 10; частите са квадрати 
6 40 няма 

Всеки тест се оценява независимо от останалите. 


