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Задача B1. ПАРК 

Рано сутринта е и Антон се приготвя за обичайната си разходка в прословутия 
ямболски парк заедно със своето куче. Понеже той е човек с много ангажименти, в 
стриктния му график за деня е заложено, че разходката отнема средно 36 минути и 
54,12 секунди. Да, но през нощта в Ямбол се изля проливен дъжд и за съжаление някои 
от алеите в парка не са изсъхнали напълно. Антон в никакъв случай не желае да си 
разваля доброто настроение още от сутринта, затова решава, че разходката му 
задължително трябва да включва поне една суха алея. Това превръща обичайната му 
разходка в необичайна такава, което непременно изисква актуализация на стриктния 
график. За съжаление, Антон няма време да пресмята колко е очакваната средна 
продължителност на неговата необичайна разходка в парка и затова се обръща към 
Вас за помощ. 

Формално, паркът представлява свързан граф с 𝑵𝑵 върха и 𝑵𝑵− 𝟏𝟏 ребра. За всяко 
ребро е известно кои върхове свързва, каква е стойността му (колко минути отнема 
на Антон и кучето му да изминат съответващата алея) и дали то съответства на суха 
или на мокра алея. Напишете програма park, която намира средната аритметична 
стойност от сумата от стойностите на ребрата за всеки възможен път в графа, който 
включва поне едно ребро, съответстващо на суха алея. 

Вход: 
На първия ред от стандартния вход е зададено числото 𝑵𝑵. На следващите 𝑵𝑵− 1 

реда следват по четири цели числа 𝒖𝒖𝒊𝒊, 𝒗𝒗𝒊𝒊, 𝒕𝒕𝒊𝒊 и 𝒘𝒘𝒊𝒊 – съответно краищата на поредното 
ребро, неговата стойност и числото 𝒘𝒘𝒊𝒊, което приема стойност 0, ако алеята е мокра, 
или 1 в противен случай. 

Изход: 
 На единствения ред от стандартния изход изведете едно реално число, 
средната аритметична стойност от времената за изминаване на всички пътища, 
отговарящи на изискването на Антон. Ако няма нито един такъв път, изведете 0. 
Отговорът ще бъде зачетен за верен, ако се различава от истинския по абсолютна или 
по релативна разлика (когато е приложима) с не повече от 10−6. 

Ограничения: 
1 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 105 
1 ≤ 𝑢𝑢𝑖𝑖 , 𝑣𝑣𝑖𝑖 ≤ 𝑁𝑁 
0 ≤ 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 104 
0 ≤ 𝑤𝑤𝑖𝑖 ≤ 1 
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Примери: 
Вход Изход 
3 
1 2 1 1 
1 3 2 1 

2.0 

5 
1 2 1 1 
1 3 2 0 
3 4 3 0 
3 5 4 1 

4.857142857 

Оценяване: 

Точките за дадена подзадача се получават, когато преминат успешно всички 
тестове за нея. 

 

Подзадача Точки Допълнителни ограничения 
1 20 1 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 100 
2 40 1 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 3000 
3 40 няма 


