#include <stdio.h>
main() { int i;
int j; i=0;
while(++i<100){
for (j=0; j<10; j++)
printf("%i\n",i);}}
var s,n:integer;
begin readln(n);
s:=1;
while n>1 do
s:=s*n;
end.
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Zadanie Б: Бабушка Маша и
автобус
Babcia Masza, jak co tydzień, wraca wlaśnie z lasu, gdzie
nielegalnie zbierala chrust i gumofilce (z przyczyn nieznanych autorowi babcia zawsze znajdowala w lesie gumofilce), którymi wieczorem be˛dzie palila w piecyku. Babcia
wsiada do autobusu (tego samego od 40 lat) w chwili
0. Babcine kolana sa˛ już w nie najlepszym stanie, tak
wie˛c Masza chcialaby usia˛ść (na którymkolwiek z miejsc),
najpóźniej w chwili k, gdy autobus be˛dzie hamowal przed
naste˛pnym przystankiem. W autobusie znajduje sie˛ n
miejsc ponumerowanych od 1 do n, oczywiście wszystkich zaje˛tych, których numery odpowiadaja˛ odleglości od
wejścia. Babcia pocza˛tkowo znajduje sie˛ w odleglości 0 od
wejścia. Jest to miejsce kierowcy autobusu Iwana Piotrowicza, który mimo najszczerszych che˛ci nie może usta˛pić
miejsca Babci Maszy – w końcu jest kierowca˛ autobusu!
W każdym momencie t Babcia, która znajduje sie˛ w odleglości d od wejścia, ma do wyboru jedna˛ z dwóch opcji.
Może przesuna˛ć sie˛ o jedno miejsce w przód lub w tyl
tak, aby w momencie t + 1 znaleźć sie˛ w (odpowiednio)
odleglości d − 1 lub d + 1 od wejścia. Jeśli 1 ¬ d ¬ n
to babcia może też spróbować wywrzeć presje˛ na osobie,
która siedzi na d-tym miejscu. Każdy z pasażerów oczywiście uste˛puje Babci miejsce (po dokladnie 1 chwili),
o tyle, o ile jest trzeźwy. Jeśli pasażer jest nietrzeźwy,
to nie ma poje˛cia co sie˛ wokól niego dzieje i niestety
Babci nawet nie zauważy. Babcia, od razu po wejściu
do autobusu i rzuceniu okiem na każde miejsce, oszacowala (z dokladnościa˛ do 4 miejsc po przecinku) prawdopodobieństwo pd , że siedza˛ca na d-tym miejscu osoba jest
trzeźwa i usta˛pi Babci miejsca. Wiadomo także, że jeżeli
dana osoba jest nietrzeźwa, to pozostanie taka przez caly
czas trwania podróży.
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Jeden zestaw danych
W pierwszym wierszu wejścia znajduja˛ sie˛ dwie liczby naturalne n, k oznaczaja˛ce liczbe˛ miejsc w autobusie
oraz czas w którym autobus hamuje. W drugim wierszu wejścia jest n liczb p1 , p2 , . . . , pn z przedzialu [0, 1]
(wypisanych z dokladnościa˛ do 4 miejsc po przecinku)
oznaczaja˛cych prawdopodobieństwa, że kolejne osoby sa˛
trzeźwe i usta˛pia˛ Babci miejsca.

Ograniczenia danych
Wspólne: k ∈ [1, 107 ]
Basic (b): n ∈ [1, 103 ]
Professional (B): n ∈ [1, 106 ]

Wynik dla jednego zestawu
W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać
prawdopodobieństwo, że Babci uda sie˛ usia˛ść najpóźniej
w chwili k zakladaja˛c najlepsza˛ możliwa˛ strategie˛. Odpowiedź zostanie uznana za poprawna˛, jeżeli jej bla˛d
wzgle˛dny lub bezwzgle˛dny (wobec wzorcowej) be˛dzie
mniejszy niż 10−6 .

Przyklad
Wejście
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Pomóż Babci wyznaczyć prawdopodobieństwo, że uda
jej sie˛ usia˛ść najpóźniej w chwili k zakladaja˛c, że be˛dzie
zachowywala sie˛ tak, aby zmaksymalizować to prawdopodobieństwo!

Test
Program powinien czytać dane z wejścia standardowego. W pierwszym wierszu podana jest liczba Z ¬ 10
oznaczaja˛ca liczbe˛ zestawów testowych, które sa˛ opisane w kolejnych wierszach. Każdy z zestawów jest zgodny ze specyfikacja˛ podana˛ w cze˛ści Jeden zestaw danych.
Program powinien wypisywać wyniki na wyjście standardowe. Wyniki dla poszczególnych zestawów powinny być
zgodne ze specyfikacja˛ opisana˛ w cze˛ści Wynik dla jednego zestawu i należy je wypisać w takiej kolejności, w jakiej
zestawy wyste˛puja˛ na wejściu.
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