Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Rm. Vâlcea
Concursul Regional „Micul Gates”, Ediţia a XX-a, 16-17 noiembrie 2019

CATEGORIA A
PROBA PRACTICĂ
TIP SUBIECT - PROGRAMARE

Problema 1 Numere

50 puncte

Numerele naturale cu exact 3 cifre sunt la o petrecere și unele dintre ele participă la un concurs. Concursul
este câștigat de concurentul care găsește cel mai repede două numere naturale diferite de el însuși reprezentând cel
mai mic, respectiv cel mai mare număr cu exact 3 cifre care are aceleași cifre ca și el. Numărul N este unul dintre
concurenți și dorește să câștige concursul. De aceea, vă roagă să îl ajutați.
Cerinţă: Se citește un număr natural N exact 3 cifre. Se cere să se afișeze, separate printr-un spațiu, două numere
naturale diferite de N, cu exact 3 cifre fiecare, reprezentând cel mai mic, respectiv cel mai mare număr care se
poate forma cu cifrele lui N. În cazul în care nu există două astfel de numere se va afișa mesajul ”NU EXISTA”.
Date de intrare: De la tastatură se citește numărul natural N cu exact 3 cifre.
Date de ieşire: Pe ecran se afișează, separate printr-un spațiu două numere naturale cu exact 3 cifre fiecare,
reprezentând cel mai mic, respectiv cel mai mare număr care se poate forma cu cifrele lui N.
Restricții: 100 ≤ N ≤ 999.
Exemple:
Date de intrare

Date de ieșire

N=525

255 552

N=707

NU EXISTA

Explicație

cel mai mic număr cu 3 cifre care are aceleași cifre
ca și N nu este diferit de N

N=402

204 420

N=420

NU EXISTA

cel mai mare număr cu 3 cifre care are aceleași cifre
ca și N nu este diferit de N

Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Rm. Vâlcea
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Problema 2 Livrare

50 puncte

Într-o comună există cinci sate: satul 1, satul 2, satul 3, satul 4 și satul 5. O firmă de transport duce pe rând,
în câte o zi din săptămână, cu excepția zilei de duminică, x tone de marfă într-un sat, respectând ordinea satelor și
a zilelor săptămânii, astfel: în ziua 1 (luni) firma livrează x tone de marfă în satul 1, în ziua 2 (marți) firma livrează
x tone de marfă în satul 2, în ziua 3 (miercuri) firma livrează x tone de marfă în satul 3, în ziua 4 (joi) firma livrează
x tone de marfă în satul 4, în ziua 5 (vineri) firma livrează x tone de marfă în satul 5, în ziua 6 (sâmbătă) firma
livrează x tone de marfă în satul 1, în ziua 7 (duminică) firma nu livrează marfă, în ziua 8 (luni) firma livrează x
tone de marfă în satul 2, în ziua 9 (marți) firma livrează x tone de marfă în satul 3 și așa mai departe. Dacă, pentru
o zi de livrare, nu mai are x tone de marfă la dispoziție, va livra doar marfa pe care o mai are.
Cerinţă: a) Pentru câte zile de livrare ajung y tone de marfă?
b) Câtă tone de marfă au fost livrate în satul z după n zile calendaristice?
Date de intrare: De la tastatură se citesc, în ordine, numerele x, y, z, n cu semnificația din enunț.
Date de ieşire: Pe ecran se afișează, separate printr-un spațiu două numere naturale reprezentând răspunsul la
cerința a și răspunsul la cerința b.
Restricții: 1 ≤ x ≤ 100
1 ≤ y ≤ 1 000 000
1≤z≤5
1 ≤ n ≤ 1000.
Exemple:
Date de intrare

Date de ieșire

Explicație

x=5 y=100 z=2 n=16

20 15

a) Livrând câte 5 tone de marfă pe zi într-un sat, 100 tone de marfă ajung
pentru 20 zile de livrare.
b) După 16 zile calendaristice (inclusiv duminicile), în satul cu numărul
2 se livrează 15 tone de marfă.

x=5 y=21 z=5 n=10

5 5

a) Livrând câte 5 tone de marfă pe zi într-un sat, 21 tone de marfă ajung
pentru 5 zile de livrare.
b) După 10 zile calendaristice (inclusiv duminicile), în satul cu numărul
5 se livrează 5 tone de marfă.

BAREM DE CORECTARE

2
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Problema 1 – Numere
5 puncte se acordă din oficiu
5 puncte – fără erori de compilare
3 teste x 10 puncte (fiecare valoare corectă = 5 puncte)
2 teste x 5 puncte
Date de intrare
1

N=525

2
3

N=707
N=402

4
5

N=420
N=372

Date de ieșire
255
NU
EXISTA
204
NU
EXISTA
237

552

420

732
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Problema 2 – Livrare
5 puncte se acordă din oficiu
5 puncte – fără erori de compilare
5 teste x 8 puncte (Pentru punctul a) se acordă 4 puncte/test, pentru punctul b) se acordă 4
puncte/test).

1
2
3
4
5

Problema 2
Date de intrare
5 100 2 1
5 12 1 2
7 50 2 15
10 70 5 23
100 1000000 4 100

Date de ieșire
20
0
3
5
8
21
7
40
10000
1700
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CATEGORIA A
PROBA PRACTICĂ
TIP SUBIECT - UTILIZARE
1. Redenumiți directorul (folderul) Concurs, aflat pe desktop, cu numele vostru.

(5p)

2. În folderul redenumit anterior, găsiți un desen cu numele puzzle.bmp. Folosind aplicația Paint, deschideți
acest fișier și rezolvați puzzle-ul. Veți descoperi sigla concursului Micul Gates, siglă ce se află pe foaia cu
subiecte, în partea stângă, sus. După ce ați rezolvat puzzle-ul, salvați fișierul cu numele sigla.bmp, în
folderul vostru.

(20p)

3. Concursul Micul Gates se află la ediția aniversară cu numărul 20. Folosind sigla salvată anterior, realizați
în Paint o invitație la concurs care să respecte următoarele cerințe:
a) Dimensiunile foii de desen să fie: lungime 30 cm și înălțime 15 cm.

(5p)

b) Invitația să conțină și imaginea ce se află în fișierul robot.bmp aflat în folder-ul vostru, pe care o
veți colora potrivit temei.

(10p)

c) Adăugați invitației un text adecvat evenimentului care să conțină și data și locul (Colegiul Național
de Informatică Matei Basarab) desfășurării concursului. Data și locul vor fi scrise folosind fontul
Comic Sans MS, dimensiune 24, culoare verde.

(15p)

d) Invitația trebuie să conțină și minim alte 5 obiecte alese de voi.

(10p)

e) Salvaţi invitația cu numele invitație.png în directorul (folder-ul) cu numele vostru.

(5p)

f) Salvați o copie a invitației în directorul (folder-ul) vostru cu numele galben.jpg, schimbând culoarea
fundalului în galben.

(5p)

4. Observă șirul de numere de mai jos, descoperă regula de formare și realizează în Paint un desen care să
conțină primii 7 termeni din șir. Folosind imaginea din fișierul pinguin.bmp aflată în folderul vostru,
desenează sub fiecare termen din șir atâția pinguini cât arată valoarea termenului. Salvează desenul cu
numele sir.bmp în folder-ul cu numele tău.
1

1

2 3 5 ……

(15p)

Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Rm. Vâlcea
Concursul Regional „Micul Gates”, Ediţia a XIX‐a, 10‐11 noiembrie 2018

BAREM DE CORECTARE
1. 5 puncte redenumire
2. 20 puncte: 10 puncte rezolvare puzzle, 10 puncte salvare fișier cu denumire și extensie cerute (Se
acordă doar 5 puncte pentru salvarea parțial corectă).
3. a. 5 puncte
b. 10 puncte: inserare imagine - 5 puncte, colorare imagine - 5 puncte
c. 15 puncte: adăugare text – 5 puncte, adăugare dată și locație – 5 puncte, respectare font,
dimensiune, culoare – 5 puncte
d. 10 puncte: 2 puncte x 5 obiecte
e. 5 puncte: salvare cu extensia png
f. 5 puncte: salvare cu extesia jpg 2 puncte, schimbarea fundalului – 3 puncte
4. 15 puncte: descoperire următorii 2 termeni din șir – 5 puncte, adăugare pinguini conform cerinței 5
puncte, salvare cu numele sir.bmp – 5 puncte.
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CATEGORIA A
PROBA SCRISĂ – tip subiect programare
Problema 1
̅̅̅ care verifică egalitatea: 𝑎𝑏
̅̅̅ + 𝑏𝑎
̅̅̅ =88 există?
Câte numere de forma 𝑎𝑏

10 puncte

Problema 2
Bunicul are atâția ani câte luni are nepoata lui, iar împreună au 91 de ani. Câți ani are fiecare?
10 puncte
Problema 3
Într-un grup de elevi se găseau toți în clasa a 5-a cu excepția a 15 dintre ei; dintre aceiași elevi, toți erau în
clasa a 6-a, cu excepția a 15 dintre ei. Toți erau în clasa a 7-a, cu excepția a 15 dintrei ei și, de asemenea, cu
excepția a 15 dintre ei, toți erau în clasa a 8-a. Câți elevi se găseau în acel grup.
10 puncte
Problema 4
Un tractor ară o suprafață în 10 zile, al doilea în 12 zile, iar al treilea în 15 zile. Dacă ar lucra toate
trei simultan, în câte zile ar putea ara suprafața respectivă?
5 puncte
Problema 5
Câte numere de trei cifre au cifra unităților egala cu suma dintre cifra sutelor şi cea a zecilor?
10 puncte
Problema 6
Ionel, Ovidiu și Marian au împreună 100 lei şi vor să cumpere un dicţionar. Pentru a contribui cu
sume egale Marian îi împrumută pe cei doi prieteni astfel: pe Ionel cu 8 lei şi pe Ovidiu cu 5 lei. După ce
cumpără dictionarul Marian constată că mai are 22 lei.
Ce sumă a avut fiecare?

10 puncte

Problema 7
Un tren format din cinci vagoane este tras de o locomotivă. Vagoanele sunt colorate în roşu, verde,
alb, albastru şi negru. În câte moduri poate fi format trenul astfel încât vagonul alb să fie mai aproape de
locomotivă decât vagonul roşu?

5 puncte

1
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Problema 8
Se consideră secvența de mai jos, în care fiecare linie este numerotată:
1. int a=10, b=0;
2. a=a+b;
3. b=c*2-7;
4. if a=b
5.

b=b%3;

6. cout<<a

Identificați greșelile de sintaxă din secvență, descrieți în limbaj natural pentru fiecare greșeală
identificată numărul liniei pe care se află și în ce constă greșeala, apoi scrieți pe foaia de concurs secvența
corectă din punct de vedere sintactic.
15 puncte

Problema 9
Se consideră secvența:
int x,y,z;
x=........;
y=........;
if(x< y)
if(y%10==x%10)
z=y/x;
else
z=x+y;
else
z=x-y;
cout<<z;

a.
Ce se afișează dacă pentru x se citește valoarea 7, iar pentru y se citește valoarea 75?
5 puncte
b.
Dați un exemplu de valori care pot fi atribuite variabilei x, respectiv variabilei y astfel încât secvența
dată să calculeze și să afișeze suma valorilor memorate în variabilele x și y.
5 puncte
c.
Dați un exemplu de valori care pot fi atribuite variabilei x, respectiv variabilei y astfel încât secvența
dată să calculeze și să afișeze diferența dintre valorile memorate în variabilele x și y.
5 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
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BAREM CORECTARE
̅̅̅ + 𝑏𝑎
̅̅̅ = 88, 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠ 0
1. 𝑎𝑏
11(𝑎 + 𝑏) = 88 ⇒ 𝑎 + 𝑏 = 8 ..............................................................................................
Numerele căutate sunt 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71⇒ sunt 7 numere .....................................
2. Nepoata are a luni, iar bunicul are vârsta de 12a luni ..........................................................
13 ∙ 𝑎 = 91 ∙ 12 ⇒ 𝑎 = 84 luni ...........................................................................................
Nepoata are 84 ∶ 12 = 7 ani, iar bunicul are 84 ani ..............................................................
3. Din enunț, în fiecare clasă se găsește același număr de elevi ...............................................
Dacă 15 reprezintă 3 pătrimi din numărul total de elevi ⇒ sunt 20 elevi în grup .................
4. Împărțind terenul de arat în 60 de parcele egale, într-o zi primul tractor ară 6 parcele ......
Tot într-o zi, al doilea tractor ară 5 parcele, iar al treilea tractor ară 4 parcele ...................
Într-o zi cele trei tractoare ară împreună 15 parcele, adică un sfert din teren ....................
În patru zile cele trei tractoare ară întreg terenul ................................................................
̅̅̅̅̅ , 𝑎 ≠ 0, cu 𝑐 = 𝑎 + 𝑏
5. 𝑎𝑏𝑐
Numerele sunt de forma 101, 112, 123, ...., 189 ⇒ 9 numere.............................................
202, 213, 224, ..., 279 ⇒ 8 numere
......................................................
909 ⇒ 1 număr ...........................................................................
În total sunt 9 ∙ 10 ∶ 2 = 45 numere ...................................................................................
6. Prețul dicționarului 100 − 22 = 78 lei ................................................................................
Fiecare “contribuie” cu câte 26 lei .......................................................................................
Ovidiu a avut 21 lei ..............................................................................................................
Ionel a avut 18 lei ................................................................................................................
Marian a avut 61 lei .............................................................................................................
7. Dacă vagonul alb este lângă locomotivă, sunt 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 24 posibilități .......................
Dacă vagonul alb este al doilea după locomotivă, sunt 3 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 18 posibilități ........
Dacă vagonul alb este al treilea după locomotivă, sunt 3 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 1 = 12 posibilități ........
Dacă vagonul alb este al patrulea după locomotivă, sunt 3 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 1 = 6 posibilități ........
În total sunt 60 de posibilități .............................................................................................

8. 15 puncte: 5 greșeli x 3 puncte (1 punct pentru identificarea liniei în care se află geșeala, 1 punct
pentru descrierea greșelii, 1 punct pentru corectarea sa).
9. a) 5 puncte: z=82
b) 5 puncte: Exemplu: x=5 y=17. Se punctează orice set corect de valori.
c) 5 puncte: Exemplu: x=15 y=7. Se punctează orice set corect de valori.
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CATEGORIA A
PROBA SCRISĂ – tip subiect utilizare
Problema 1
̅̅̅ care verifică egalitatea: 𝑎𝑏
̅̅̅ + 𝑏𝑎
̅̅̅ =88 există?
Câte numere de forma 𝑎𝑏
10 puncte
Problema 2
Bunicul are atâția ani câte luni are nepoata lui, iar împreună au 91 de ani. Câți ani are fiecare?
10 puncte
Problema 3
Într-un grup de elevi se găseau toți în clasa a 5-a cu excepția a 15 dintre ei; dintre aceiași elevi, toți erau în
clasa a 6-a, cu excepția a 15 dintre ei. Toți erau în clasa a 7-a, cu excepția a 15 dintrei ei și, de asemenea, cu
excepția a 15 dintre ei, toți erau în clasa a 8-a. Câți elevi se găseau în acel grup.
10 puncte
Problema 4
Un tractor ară o suprafață în 10 zile, al doilea în 12 zile, iar al treilea în 15 zile. Dacă ar lucra toate
trei simultan, în câte zile ar putea ara suprafața respectivă?
5 puncte
Problema 5
Câte numere de trei cifre au cifra unităților egala cu suma dintre cifra sutelor şi cea a zecilor?
10 puncte
Problema 6
Ionel, Ovidiu și Marian au împreună 100 lei şi vor să cumpere un dicţionar. Pentru a contribui cu
sume egale Marian îi împrumută pe cei doi prieteni astfel: pe Ionel cu 8 lei şi pe Ovidiu cu 5 lei. După ce
cumpără dictionarul Marian constată că mai are 22 lei.
Ce sumă a avut fiecare?

10 puncte

Problema 7
Un tren format din cinci vagoane este tras de o locomotivă. Vagoanele sunt colorate în roşu, verde,
alb, albastru şi negru. În câte moduri poate fi format trenul astfel încât vagonul alb să fie mai aproape de
locomotivă decât vagonul roşu?

5 puncte

1
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Problema 8
Descrieți 5 beneficii ale utilizării calculatorului în viața voastră.

5 puncte

Problema 9
a) Pentru fiecare definiție de mai jos scrieți pe foaia de concurs cuvântul care lipsește.

7x3 puncte

b) După completare veți descoperi pe coloana marcată cu galben, de la A la B, un dispozitiv periferic de
iesire. Scrieți pe foaia de concurs denumirea acestuia și spuneți în câteva cuvinte ce rol are. 4 puncte

1. ………….. este dispozitiv periferic de intrare, ajutându-ne la introducerea textelor în calculator.
2. ………….. unitatea de măsură a capacității memoriei.
3. ………….. este memoria care permite atât citirea, cât și scrierea de date, memoria care se șterge la
oprirea calculatorului.
4. …………..este principalul dispozitiv de ieșire.
5. ………….. face parte din categoria perifericelor de ieșire și este utilizată pentru tipărirea informației
din calculator pe hârtie.
6. ………….. formează un dispozitiv periferic de ieșire destinat transmiterii sunetului către utilizator.
7. ………….. este principalul dispozitiv de memorie externă a calculatorului.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

2
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BAREM CORECTARE

1. ̅̅̅
𝑎𝑏 + ̅̅̅
𝑏𝑎 = 88, 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠ 0
11(𝑎 + 𝑏) = 88 ⇒ 𝑎 + 𝑏 = 8 ..............................................................................................
Numerele căutate sunt 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71⇒ sunt 7 numere .....................................
2. Nepoata are a luni, iar bunicul are vârsta de 12a luni ..........................................................
13 ∙ 𝑎 = 91 ∙ 12 ⇒ 𝑎 = 84 luni ...........................................................................................
Nepoata are 84 ∶ 12 = 7 ani, iar bunicul are 84 ani ..............................................................
3. Din enunț, în fiecare clasă se găsește același număr de elevi ...............................................
Dacă 15 reprezintă 3 pătrimi din numărul total de elevi ⇒ sunt 20 elevi în grup .................
4. Împărțind terenul de arat în 60 de parcele egale, într-o zi primul tractor ară 6 parcele ......
Tot într-o zi, al doilea tractor ară 5 parcele, iar al treilea tractor ară 4 parcele ...................
Într-o zi cele trei tractoare ară împreună 15 parcele, adică un sfert din teren ....................
În patru zile cele trei tractoare ară întreg terenul ................................................................
5. ̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑐 , 𝑎 ≠ 0, cu 𝑐 = 𝑎 + 𝑏
Numerele sunt de forma 101, 112, 123, ...., 189 ⇒ 9 numere.............................................
202, 213, 224, ..., 279 ⇒ 8 numere
......................................................
909 ⇒ 1 număr ...........................................................................
În total sunt 9 ∙ 10 ∶ 2 = 45 numere ...................................................................................
6. Prețul dicționarului 100 − 22 = 78 lei ................................................................................
Fiecare “contribuie” cu câte 26 lei .......................................................................................
Ovidiu a avut 21 lei ..............................................................................................................
Ionel a avut 18 lei ................................................................................................................
Marian a avut 61 lei .............................................................................................................
7. Dacă vagonul alb este lângă locomotivă, sunt 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 24 posibilități .......................
Dacă vagonul alb este al doilea după locomotivă, sunt 3 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 18 posibilități ........
Dacă vagonul alb este al treilea după locomotivă, sunt 3 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 1 = 12 posibilități ........
Dacă vagonul alb este al patrulea după locomotivă, sunt 3 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 1 = 6 posibilități ........
În total sunt 60 de posibilități .............................................................................................

8. 5 puncte: 5 beneficii x 1 punct/beneficiu
9. 7x3 puncte: tastatura, octet, RAM, monitor, imprimanta, boxe, harddisk
4 puncte: scanner -2 puncte, rolul său - 2 puncte
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CATEGORIA B
PROBA SCRISĂ
Problema 1
1

Fie numărul rațional A=13 . Fie primele 2019 zecimale ale lui A. Calculaţi suma zecimalelor aflate pe
poziţiile date de numere divizibile cu 5.
5 puncte
Problema 2
Determinați suma divizorilor naturali ai numărului natural 2020.
10 puncte
Problema 3
Robinetul A umple un rezervor în 2 ore, robinetul B în 3 ore iar robinetul C în 4 ore. Sunt deschise
robinetele A şi B timp de o oră după care se închid şi se deschide robinetul C. În cât timp se umple bazinul?
5 puncte
Problema 4
Deternimaţi restul împarţirii numărului
2

2

( 231 + 333 ) ∙ 734 + 4𝑛 +𝑛+1 + 9𝑛 +𝑛+1 la 5.
10 puncte
Problema 5
Aflaţi cel mai mare numar n pentru care produsul 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ … … … ∙ 𝑛 se termină cu exact 12 zerouri.
5 puncte
Problema 6
Mihai caută două numere naturale nenule n şi k astfel încât suma primelor k numere naturale distincte să
fie egală cu suma următoarelor n-k numere naturale distincte.
a) Arătați că pentru n=18 nu există un k care să îndeplinească condiţia cerută.
b) Găsiţi o valoare pentru n astfel încât Mihai să-l găsească pe k.

10 puncte

Problema 7
Maria observă că:
3x1,5=3+1,5
5x1,25=5+1,25
11x1,1=11+1,1
şi se întreabă dacă mai sunt şi alte perechi de numere cu proprietatea descrisă mai sus. Si dacă mai sunt, câte mai
sunt? Ajutaţi-o voi să afle răspunsul.
10 puncte

1
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Problema 8
Într-o clasă sunt 30 elevi. Dintre aceştia 15 joacă fotbal, 13 baschet şi 12 volei. Se ştie că 8 elevi joacă
fotbal şi baschet, 5 elevi fotbal şi volei, 7 elevi baschet şi volei, iar 3 elevi practică toate cele trei sporturi. Câţi
elevi din clasă nu joacă niciunul dintre sporturile precizate?
5 puncte
Problema 9
Fie n un număr natural cu cel puţin 4 cifre. Precizați care dintre următoarele instrucțiuni determină
interschimbarea cifrei sutelor cu cifra zecilor.
Limbajul C++/ Limbajul C
1.
2.
3.
4.

n=n%10+n/1000*1000+n%1000/100*10+n%100/10*100;
n=n/1000*1000+n%1000/100*100+n%100/10*10+n%10;
n=n%1000/100*10+n%100/10*100+n%10+n/1000*1000;
n=n%1000/100*10+n%100/10*100+n/10;

Limbajul Pascal
1.
2.
3.
4.
a) 1 și
d) 1 și

n:=n
n:=n
n:=n
n:=n
2
4

mod
div
mod
mod

10+n div 1000*1000+n mod 1000 div 100*10+n
1000*1000+n mod 1000 div 100*100+n mod 100
1000 div 100*10+n mod 100 div 10*100+n mod
1000 div 100*10+n mod 100 div 10*100+n div
b) 1 și 3

mod 100 div 10*100;
div 10*10+n mod 10;
10+n div 1000*1000;
10;
c) 1, 3 și 4

10 puncte

Problema 10
În secvența de program de mai jos, variabilele x, y și z sunt de tip întreg.
Limbajul C++/ Limbajul C
Limbajul Pascal
z=1;
while(y>0)
{
if(y%2!=0)
z=x%10*z;
x=x*x%10;
y=y/2;
}
cout<<z; | printf("%d",z);

z:=1;
while y>0 do
begin
if y mod 2=1 then
z:=x mod 10*z;
x:=x*x mod 10;
y:=y div 2;
end;
write(z);

a) Ce se afișează dacă înainte de executarea secvenței x are valoarea 12 și y are valoarea 7? (10 p)
b) Dacă înaintea secvenței, x are valoarea 137, precizați câte valori cu exact două cifre poate avea y, astfel
încât valoarea lui z (afișată la finalul secvenței), să fie 1.
(5 p)
c) Dați un enunț de problemă a cărei rezolvare se poate realiza prin secvența dată.
(5 p)

2
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BAREM DE CORECTARE – CATEGORIA B

1.

1
13

= 0, (076923) În primele 6 perioade toate cifrele din perioadă se găsesc câte o

dată pe pozițiile divizibile cu 5 , și au suma 0+7+6+9+2+3=27.
2019 = 30 ∙ 67 + 9, Deci primele 2019 cifre se împart în 67 de grupe de 6 perioade
și mai rămân 9 zecimale . Din aceste 9 zecimale doar 2 se află pe poziție divizibilă cu 5
.
În concluzie, suma cerută = 67∙ 27 + 2 = 𝟏𝟖𝟏𝟏
2. 𝐷_2020 = {1,2,4,5,10,20,101,202,404,505,1010,2020} , 𝑑𝑒𝑐𝑖 𝑠𝑢ma este 4284.
3. În prima ora primul robinet umple
1
3

5

5.

6.

7.

2

din rezervor iar al doilea

1
3

1

adica , împreună +
2

= din rezervor . Cum al treilea robinet are nevoie de 4 ore pentru al umple în
6

întregime , pentru
4.

1

1
6

4

va avea nevoie de ore adica cele trei robinete vor umple
6

bazinul în o ora și 40 de minute .
Se consideră cunoscute rezultatele privind ultima cifră pentru 𝑎𝑛 cu a cifră .
Cum 𝑛2 + 𝑛 + 1 este număr impar pentru orice n se obține succesiv
2
2
𝑢(4𝑛 +𝑛+1 ) = 4, 𝑢(9𝑛 +𝑛+1 ) = 9, 𝑑𝑒𝑐𝑖 𝑢(𝐴) = 2 unde A este numarul cerut . În
concluzie restul împărțirii la 5 este 2
Numărul de zerouri este egal cu numărul n unde 𝐴 ⋮ 5𝑛 dar A nu este divizibil cu
5𝑛+1
Factori de 5 găsim în 5,10,15,20 25,( doi factori) 30, 35,40 45 50 (doi factori ), în total
12 .
Numărul cerut este 54
0+ 1+2+3+….+k-1=k+(k+1)+…….+(n-1)⟹ 2𝑘(𝑘 − 1) = 𝑛(𝑛 − 1),
daca n=18 ⟹ 𝑘(𝑘 − 1) = 9 ∗ 17 deci nu există un k care să îndeplinească condiţia
cerută.
Exemple 1+2=3 , sau 1+2+3+…+14=15+16+…20 = 105
1
𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑎 + 𝑏 ⟹ 𝑎 ∙ 𝑏 − 𝑎 − 𝑏 + 1 = 1 ⟹ (𝑏 − 1)(𝑎 − 1) = 1 ⟹ 𝑏 − 1 =
⟹
𝑏=

𝑎

𝑎−1

, deci sunt o infinitate de perechi a și b .

𝑎−1

3
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8. Principiul includerii și excluderii pentru 3 multimi
|𝐹 ∪ 𝐵 ∪ 𝑉| = |𝐹| + |𝐵| + |𝑉| − |𝐹 ∩ 𝐵| − |𝐹 ∩ 𝑉| − |𝐵 ∩ 𝑉| + |𝐹 ∩ 𝐵 ∩ 𝑉| =
15 + 13 + 12 − 8 − 5 − 7 + 3 = 23 elevi .
În concluzie 7 elevi nu practică nici unul din cele trei sporturi .
9. Raspuns corect b.
10. a) Raspuns corect: 48
b) Raspuns corect: 22
c) Orice enunț care descrie pașii algoritmului.

4
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CATEGORIA B - PRACTIC
Templieri
În anul 1119 a fost creat Ordinul Templului, format din templieri. Templierii erau pregătiți pentru a asigura
securitatea deplasării creștinilor în timpul cruciadelor. Fiecare templier avea asociat un cod numeric ce începe
cu o cifră nenulă. Comandantul templierilor dintr-o regiune a Asiei dorește să-și împartă templierii în grupe pe
care să le trimită să asigure paza unor castele. Comandantul se sfătuiește cu cavalerii săi și ia decizia de a grupa
templierii în funcție de cifrele codurilor acestora. Mai precis, doi templieri fac parte din aceeași grupă dacă au
codul format din aceleași cifre, dar în altă ordine. Evident, nu există doi templieri cu același cod.
Cerință
Cunoscând N – numărul de templieri și cele N coduri numerice se cere să se determine:
a) Câți templieri sunt în aceeași grupă cu comandantul, care are ultimul cod.
b) Numărul de grupe ce se pot forma.
Date de intrare
În fișierul templieri.in se află pe prima linie N număr natural și pe a doua linie cele N coduri, separate
prin spațiu.
Date de ieșire
Fișirerul templieri.out conține pe prima linie două numere reprezentând rezultatul cerințelor de la a) respectiv
b) separate printr-un spațiu.
Restricții
2 <= n <= 15000;
Codul unui templier este un număr natural cu maxim 17 cifre.
Dacă scrieți un singur număr în fișierul de ieșire nu veti primi puncte!
Exemplu
templieri.in
6
231 4344 132 101 4434
4443

templieri.out Explicație
2 3
Grupa 1: 231 132
Grupa 2: 4344 4434 4443
Grupa 3: 101
Comandantul se află în grupa 2 și deci sunt
2 templieri cu el în grupă.
Templierii se împart în 3 grupe.

Timp maxim de executare pe test: 1 secunde
Memorie maxim disponibilă: 64M
Dimensiune maximă a sursei: 5K
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Lexi
Când comparăm din punct de vedere lexicografic două șiruri de numere, diferența se face la cea mai din stânga
poziție unde cele două șiruri au valori diferite. Fie, spre exemplu șirurile A și B, cu elemente numerotate de la
1, astfel: A = {2, 5, 3, 6, 90, 99} și B = {2, 5, 3, 8, 1}. Șirul B este mai mare decât șirul A din punct de vedere
lexicografic. Cel mai din stânga (cel mai mic) indice unde ele au valori diferite este 4. Acolo A[4] este mai mic
decât B[4] (6 < 8). Observăm că nu mai contează nici restul elementelor și nici lungimile celor două șiruri.
De asemenea, dacă șirurile au lungimi diferite și pe lungimea celui mai scurt ele coincid, considerăm că mai
mic din punct de vedere lexicografic este cel mai scurt.
Andrei are un șir de numere naturale. El mai cunoaște un număr p și știe că poate executa de oricâte ori
dorește următoarea operație: alege două numere din șir cu proprietatea că diferența dintre indicii lor este un
număr divizibil cu p și interschimbă cele două valori. Unele poziții din șir sunt însă blocate și la o operație nu
se pot alege dintre acei indici. Andrei a observat că nu este oricând posibil să ordoneze crescător un șir prin
aplicarea operației. Dorește astfel să obțină un șir cât mai mic din punct de vedere lexicografic. Ajutați-l cu un
program.
Date de intrare
În fișierul lexi.in se află pe primul rând două numere naturale separate prin spațiu, n și p. Pe al doilea
rând sunt n numere naturale, separate prin câte un spațiu, reprezentând valorile din șirul lui Andrei. Pe linia
a treia se află numărul pozițiilor blocate, notat cu b, iar pe linia a 4-a, în ordine strict crescătoare și separate
prin spații sunt cele b poziții blocate.
Date de ieșire
Fișirerul lexi.out conține pe primul rând cele n numere din șirul dat, separate prin câte un spațiu, în acea
ordine ce reprezintă așezarea minim lexicografică obținută în urma aplicării operațiilor descrise.
Restricții
• 2 <= n <= 100000;
• 1 <= p <= n-1;
• 0 <= b < n;
• Valorile din șirul dat sunt numere naturale de cel mult două cifre;
• Elementele din șirul dat sunt numerotate începând cu poziția 1;
• Pozițiile blocate sunt valide, adică sunt cuprinse între 1 și n inclusiv;
• Pentru 10 puncte p = 1;
• Pentru 30 de puncte numărul pozițiilor blocate este 0;
• Pentru 35 de puncte n este cel mult egal cu 100.
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Exemplu
lexi.in
5 2
1 5 6 4 2
1
2

lexi.out
1 5 2 4 6

Observație
Numele fișierelor de
intrare/ieșire încep cu litera
“l” de la lexicografic, nu cu
litera i de la „informatică”

Explicație
Se pot interschimba elemente aflate la distanță 2 unul de altul. Nu putem interschimba însă pe 4 cu 5 (ceea
ce ar fi fost convenabil) pentru că poziția 2 este blocată.
Timp maxim de executare pe test: 0.2 secunde
Memorie maxim disponibilă: 64M
Dimensiune maximă a sursei: 5K
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DESCRIEREA SOLUȚIILOR

Templieri – Categoria B
Conf. univ. dr. Doru Anastasiu POPESCU
Universitatea din Pitești
Pentru a obține o soluție cu timpul de execuție O(N·log N)/O(N^2) vom proceda astfel:
- Citim codurile în vectorul x cu N componente numere de tip unsigned long long.
- Înlocuim fiecare componentă x[i] a lui x cu cel mai mare număr ce se poate obține cu cifrele acestuia.
Exemplu: numărul 23101 se va înlocui cu 32110. Astfel după această operație codurile care conțin
aceleași cifre vor fi înlocuite cu același număr.
- Pentru prima cerință determinăm numărul de componente x[i], i=1,N-1 din x, care sunt egale cu x[N].
- Pentru a doua cerință ordonăm crescător vectorul x și determinăm numărul de secvențe formate cu
același număr. Acest număr reprezintă numărul de grupe ce se pot forma. Ordonarea vectorului x
conduce la un timp de execuție de ordinul O(N·log N)/ O(N^2) – in functie de algoritmul ales.
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Lexi – descrierea soluției
Prof. Marius Nicoli, Colegiul Național “Frații Buzești”, Craiova
Se observă că dacă fixăm o poziție de start între 1 și p problema este echivalentă cu a sorta crescător elementele ai căror
indici dau același rest la împărțirea la p, ca și poziția fixată.
Dintre aceste numere le alegem pe acelea care nu corespund pozițiilor blocate (pozițiile blocate le putem identifica ușor
dacă le marcăm într-un vector de frecvență încă din momentul citirii).
Pentru sortare se pot folosi diverși algoritmi. Pentru a ne încadra în timp pe toate testele este însă necesară folosirea
unui algoritm rapid întrucât șirul are multe elemente. Însă valorile fiind mici (de maxim două cifre), putem număra întrun vector de frecvență de câte ori apare fiecare valoare și obținem apoi ușor sortarea.
Trebuie atenție în etapa de plasare la loc în șir a valorilor sortate, mai ales pentru a evita suprascrierea pozițiilor blocate.
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CATEGORIA C
PROBA SCRISĂ
Problema 1
1
Rezolvați ecuația : √2𝑥 + 2√2𝑥 − 1 + √2𝑥 − 2√2𝑥 − 1 =2√2𝑥 − 1 , unde 𝑥 ∈ [2 , +∞).

5 puncte
Problema 2
Să se rezolve în mulțimea numerelor naturale ecuația 2𝑎 + 2𝑏 + 2𝑐 =2336, unde a<b<c.
10 puncte
Problema 3
O masă rotundă cu raza de 1m este acoperită cu o față de masă de formă pătrată, având latura de 2,5 m.
Centrul mesei și al feței de masă coincid. Se ştie că înălţimea mesei este de cel puţin un metru. Calculaţi, cu o
aproximaţie de 10−2prin adaos, distanţa de la masă la cel mai coborât punct al feţei de masă.
5 puncte
Problema 4
Fie a, b ∈ R astfel încât 𝑎2 + 𝑏 2 +a+b+1=a∙b. Calculați𝑎2019 + 𝑏 2020 .
10 puncte
Problema 5
Numărul natural impar a are un număr de k divizori. Aflați numărul divizorilor lui b = 4a.
10 puncte
Problema 6
Un cerc este împărțit în 6 sectoare. Numerele 1, 0, 1, 0, 0, 0 sunt scrise, în această ordine, în sectoare. La
fiecare pas se pot mări numerele din două sectoare vecine cu 5. Este posibil ca după un anumit număr de pași să
obținem șase numere egale?
5 puncte
Problema 7
1 2 3 4
Fie şirul de numere 2 , 3 , 4 , 5,………... Aflați pentru câte perechi de termeni consecutivi ai şirului diferenţa
aparţine intervalului [10−4 , 10−3]
5 puncte
Problema 8
a) Să se arate că numărul (3𝑛2 + 2)2se poate scrie ca sumă de trei pătrate distincte nenule pentru orice
n≥2.
b) Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale ecuaţia :
𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 =2500
10 puncte
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Problema 9
În secvenţa de program de mai jos, toate variabilele sunt de tip întreg. Precizați care este valoarea afișată la
finalul executării secvenţei următoare.
Limbajul C++/Limbajul C
Limbajul Pascal
k=0;
for( i=1;i<=1000;i++)
{
d=2;p=1;n=i;
while(d*d<=n)
{
e=0;
while(n%d==0)
{
e++;
n=n/d;
}
p=p*(e+1);
d++;
}
if(n>1)p=p*2;
if(p%2==0) k++;
}
cout<<k; | printf("%d",k);

a) 31
b) 969

k:=0;
for i:=1 to 1000 do
begin
d:=2;p:=1;n:=i;
while d*d<=n do
begin
e:=0;
while n mod d=0 do
begin
e:=e+1;
n:=n div d;
end;
p:=p*(e+1);
d:=d+1;
end;
if n>1 then p:=p*2;
if p mod 2=0 then k:=k+1;
end;
write(k);

c) 901

d) 900
10 puncte

Problema 10
Se consideră secvența de mai jos în care variabilele x,n,i,b,c memorează numere naturale.
Limbajul C++/ Limbajul C
Limbajul Pascal
for(i=0;i<=99;i++)
{
c=0,n=i;
while(n>0)
{
c=c+n%b;
n=n/b;
}
if(c>x) x=c;
}
cout<<x; | printf("%d",x);

for i:=0 to 99 do
begin
c:=0;n:=i;
while n>0 do
begin
c:=c+n mod b;
n:=n div b;
end;
if c>x then x:=c;
end;
write(x);

a) Care este valoarea afișată de secvența de program dată dacă inițial variabila b memorează valoarea 3 și
variabila x memorează valoarea 0?
(10 p)
b) Dați un enunț de problemă a cărei rezolvare se poate realiza prin secvența data.
(5 p)
c) Care sunt valorile lui b (2≤b≤10) pentru care valoarea afișată este 11?
(5 p)

2
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BAREM DE CORECTARE – CATEGORIA C

1. √2𝑥 + 2√2𝑥 − 1 =|√2𝑥 − 1 + 1| = √2𝑥 − 1 + 1
√2𝑥 − 2√2𝑥 − 1 = |√2𝑥 − 1 − 1|
Ecuația devine : √2𝑥 − 1 + 1 + |√2𝑥 − 1 − 1|= 2√2𝑥 − 1 ⟺
|√2𝑥 − 1 − 1| =√2𝑥 − 1 – 1 ⟺
√2𝑥 − 1 ≥ 1 ⟺ 2x-1 ≥ 1 ⟺ x≥ 1 S= [1, +∞)
2. 2336 = 73 ∙ 25, , 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 ⟹ 𝑐. 𝑚. 𝑚. 𝑑. 𝑐(2𝑎 , 2𝑏 , 2𝑐 ) = 25 ș𝑖 𝑎 = 5 .Fie d=b-5, e=c-5,
⟹ 1 + 2𝑑 + 2𝑒 = 73, ⟹ 2𝑑 + 2𝑒 = 9 ∙ 23 ⟹ 𝑑 = 3, 𝑒 = 6
În concluzie : a=5, b=8, c=11
3. 𝑑 = 𝑙

√2
2

1

5 √2

2

2 2

− 𝑟⟹𝑑=

1

5

5

5

− ⟹ ∙ 1,414 − 1 < √2 − 1 < ∙ 1,415 − 1 ⟹
2
4
4
4
5
0,767 < √2 − 1 < 0,768
4

⟹ aproximatia este 0,77
4. 𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑎 + 𝑏 + 1 = 𝑎 ∙ 𝑏 ⟺ 2𝑎2 + 2𝑏 2 + 2𝑎 + 2𝑏 + 2 − 2𝑎 ∙ 𝑏 = 0 ⟺ (𝑎 − 𝑏)2 +
(𝑎 + 1)2 + (𝑏 + 1)2 = 0 ⟺ 𝑎 = 𝑏 = −1
⟹ 𝐚𝟐𝟎𝟏𝟗 + 𝐛𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝟎
5. Dacă descompunerea în produs de factori primi a numărului a este: a = p1k  p2k  ...  pik atunci
1

2

i

card Da = ( k1 + 1)  ( k2 + 1)  ...  ( ki + 1) = k . Numerele prime p1, p2 ,..., pi sunt numere impare deoarece
a este număr natural impar.
Descompunerea numărului b în produs de factori primi este: b = 22  p1k  p2k  ...  pik ⟹
𝑫𝒃 = (𝟐 + 𝟏)(𝒌𝟏 + 𝟏)(𝒌𝟐 + 𝟏) ∙ … … .∙ (𝒌𝒊 + 𝟏) = 𝟑𝒌
1

2

i

6. Notăm cu 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 , 𝑎5 , 𝑎6 și S=𝑎1 − 𝑎2 + 𝑎3 − 𝑎4 + 𝑎5 − 𝑎6
Evident, S=±2 după fiecare pas . In concluzie in cele sase sectoare nu pot fi numere egale
(În această situație S=0)

3
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7. 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 =

𝑛
𝑛+1

−

𝑛−1
𝑛

=

1
𝑛(𝑛+1)

𝑑𝑒𝑐𝑖 10−4 <

1
𝑛(𝑛+1)

< 10−3 ⟺ 1000 < 𝑛(𝑛 + 1) <

10000
31 ∙ 32 = 992, 99 ∙ 100 = 9900 ⟹ 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 32, 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 99 . In total sunt 68 de
perechi de termini consecutive
8. (3𝑛2 + 2)2 = 9𝑛4 + 12𝑛2 + 4 = 4𝑛4 + 8𝑛3 + 4𝑛2 + 4𝑛4 − 8𝑛3 + 4𝑛2 + 𝑛4 + 4𝑛2 + 4 =
(2𝑛2 + 2𝑛)2 + (2𝑛2 − 2𝑛)2 + (𝑛2 + 2)2
5p
Pentru n=4 se obține 𝟒𝟎𝟐 + 𝟐𝟒𝟐 + 𝟏𝟖𝟐 = 𝟐𝟓𝟎𝟎

5p

Orice exemplu corect se puncteaz[ cu 5 puncte
9. Raspuns corect: b) 969
10. a) Raspuns corect 8 ( cifra maximă în baza 3 este 2, deci 2222(3) = 80(10)
b) Maximul cifrelor în baza b pentru numerele de la 0 la 99
c) b=5, b=6

4
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CATEGORIA C - PROGRAMARE
Cifru
În anul 1119 a fost creat Ordinul Templului, format din templieri. Templierii erau pregătiți pentru a asigura
securitatea deplasării creștinilor în timpul cruciadelor. După o bătălie grea aceștia reușesc să cucerească un
castel care conține un cufăr cu documente foarte importante. Cufărul poate fi deschis doar dacă se cunoaște
un cifru, ce poate fi determinat doar dacă sunt prelucrate textele ce sunt scrise pe holurile castelului. Castelul
are N holuri și pe fiecare dintre acestea sunt scrise texte pe un rând, formate din M caractere litere mari, mici
și cifre. Caracterele de pe pereții holurilor se împart, astfel în trei categorii: litere mici, litere mari, cifre. Pentru
a găsi cifrul la fiecare hol se determină lungimea cea mai mare a unei secvențe de caractere din aceeași
categorie cu cea a ultimului caracter. Suma acestor lungimi pentru toate cele N holuri reprezintă cifrul ce
deschide cufărul.
Cerință
Cunoscând N – numărul de holuri, M numărul de caractere de pe fiecare hol și caracterele de pe fiecare hol
trebuie să determinați cifrul pentru deschiderea cufărului.
Date de intrare
În fișierul cifru.in se află pe prima linie N și M numere naturale separate prin câte un spațiu și pe
următoarele N linii câte M caractere (fără spații între ele) reprezentând caracterele de pe fiecare hol (o linie
pentru câte un hol).
Date de ieșire
Fișirerul cifru.out conține pe prima linie cifrul.
Restricții
2 <=N,M<=1000
Pentru 50% din puncte 2 <=N,M<=200.
Caracterele de pe hol sunt litere mari, mici sau cifre.
Prin secvență înțelegem caractere aflate pe poziții consecutive.
Exemplu
cifru.in
6 7
Ab78Ha3
aba5A7d
aYaBA7D
aaaBBBE
5555555
QWEF4Ea

cifru.out Explicație
19
Holul 1: 3 este din categoria cifre. Secvența cea mai lungă din categoria cifre este
78. Lungimea ei este 2.
Holul 2: d este din categoria litere mici. Secvența cea mai lungă din categoria
litere mici este aba. Lungimea ei este 3.
Holul 3: D este din categoria litere mari. Secvența cea mai lungă din categoria
litere mari este BA. Lungimea ei este 2.
Holul 4: E este din categoria litere mari. Secvența cea mai lungă din categoria
litere mari este BBBE. Lungimea ei este 4.
Holul 5: 5 este din categoria cifre. Secvența cea mai lungă din categoria cifre este
5555555. Lungimea ei este 7.
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Holul 6: a este din categoria litere mici. Secvența cea mai lungă din categoria
litere mici este a. Lungimea ei este 1.
Cifrul este 2+3+2+4+7+1 = 19

Timp maxim de executare pe test: 0.2 secunde
Memorie maxim disponibilă: 64M
Dimensiune maximă a sursei: 5K
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Campionat
Este în desfăşurare competiţia sportivă, unele meciuri s-au jucat şi se cunoaşte punctajul fiecărei echipe. Se cunosc şi
meciurile care mai sunt de jucat. Fiecare echipă ar dori să ştie dacă pentru a deveni campioană depinde doar de ea. Voi
trebuie să stabiliţi acest lucru. Fiecare meci care mai este de jucat poate să se încheie cu victoria uneia dintre echipe
sau cu egal. Echipa învingătoare primeşte trei puncte, echipa învinsă nu primește niciun punct, iar în caz de egalitate
fiecare echipă primeşte câte un punct.
Date de intrare
Fişierul campionat.in conţine pe prima linie un număr n reprezentând numărul de echipe. Pe linia a doua se află n
numere reprezentând punctajele inițiale ale echipelor. Al i-lea număr este punctajul echipei i înainte de a se juca
meciurile rămase. Pe linia următoare se află m, numărul de meciuri rămase de jucat. Pe fiecare din următoarele m linii
se află câte două numere x şi y, separate prin spaţiu, semnificând faptul că echipa x va juca la acel meci cu echipa y.
Date de ieşire
Fişierul campionat.out conţine pe prima linie un număr e reprezentând numărul de echipe care, pentru a deveni
campioane, depind doar de rezultatele lor. Pe linia a doua sunt e numere, separate prin câte un spaţiu reprezentând,
în ordine crescătoare a codurilor, echipele determinate.
Restricţii
•
•
•
•
•
•
•
•

2 <= n <= 2000;
1 <= m <= 100000;
Punctajele iniţiale ale echipelor sunt numere naturale de maxim 4 cifre;
x şi y sunt valide, adică sunt cuprinse între 1 şi n și diferite între ele la fiecare meci;
Pot să existe mai multe meciuri între aceleaşi două echipe;
Pentru teste în valoare de 25 de puncte numerele n și m sunt mai mici sau egale cu 100;
Pentru teste în valoare de 35 de puncte numerele n și m sunt mai mici sau egale cu 1000;
O echipă este sigură ca iese campioană dacă şi numai dacă punctajul său la finalul tuturor meciurilor este strict
mai mare decât al oricărei alte echipe;
• Dacă nicio echipă nu poate ieși campioană depinzând doar de rezultatele sale, se va scrie 0.
Exemplu
campionat.in
campionat.out
Explicaţie
3
1
Echipa 3 devine campioană dacă învinge echipa 2 în
2 1 7
3
meciul rămas, acumulând 10 puncte şi nu ar putea fi
2
ajunsă de niciuna dintre celelalte echipe indiferent
1 2
de rezultatele meciurilor în care ea nu joacă.
3 2
Timp maxim de executare pe test: 0.2 secunde.
Memorie maxim disponibila: 64M.
Dimensiune maximă a sursei: 5K.
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DESCRIEREA SOLUȚIILOR

Cifru – Categoria C
Conf. univ. dr. Doru Anastasiu POPESCU
Universitatea din Pitești
Pentru a obține o soluție cu timpul de execuție O(N·M) trebuie să determinăm cifrul odată cu citirea
caracterelor.
Pentru fiecare linie determinăm trei valori:
- Lungimea maximă a unei secvențe care conține numai litere mari (LMaxMari)
- Lungimea maximă a unei secvențe care conține numai litere mici (LMaxMici)
- Lungimea maximă a unei secvențe care conține numai cifre (LMaxCifre)
În funcție de categoria din care face parte ultimul caracter de pe linie se aduna la o suma s LMaxMari,
LmaxMici sau LMaxCifre.
După citirea tuturor caracterelor se afișează s.
Implementarea unui algoritm de tipul celui de mai sus conduce la obținerea punctajului maxim.
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CAMPIONAT – DESCRIEREA SOLUȚIEI
Prof. Marius Nicoli, Colegiul Național “Frații Buzești”, Craiova
Încercăm să verificăm, separat pentru fiecare echipă, dacă ea devine campioană în cazul în care își câștigă toate
meciurile.
Pentru o anume echipă la care am ajuns cu verificarea, adunăm la punctajul său câte trei puncte pentru fiecare meci
jucat. Pentru a verifica dacă din meciurile rămase este vreo altă echipă care o poate depăși (sau egala), considerăm
pentru fiecare dintre celelalte echipe că și-ar câștiga toate celelalte meciuri. Dacă în acest fel nicio echipă nu poate nici
măcar să atingă punctajul celei pe care o testăm, atunci o adăugăm pe cea testată la soluție.
Acest test se poate face în mai multe moduri. Iată câteva posibile abordări:
1. O repetiție cu n pasi pentru a incerca pe rând drept campioană fiecare echipă. În aceasta punem o altă
repetiție cu n pasi pentru a calcula punctajul fiecărei contracandidate. Aici este necesară o repetiție cu m pași
pentru a vedea cu care echipe se întâlnește contracandidata. Timpul de executare este astfel de ordin n*n*m
și programul nu rulează suficient de rapid pe toate testele.
2. O repetiție cu n pași pentru a încerca pe rând drept campioană fiecare echipă. În aceasta punem o altă
repetiție cu m pași pentru a parcurge meciurile rămase. În acest timp construim intr-un vector cu n
componente (câte una pentru fiecare echipă) punctajul pe care il obține fiecare echipă dacă ea ar învinge în
toate meciurile. Pentru fiecare dintre echipele diferite de cea de testat considerăm că ea pierde doar meciul cu
echipa de testat. Această abordare este mai bună, are timp de calcul de ordin n*m, însă nici ea nu se
încadrează în timp pe toate testele.
3. Observăm că la citirea meciurilor putem nota intr-un vector f, ca mai sus, câte puncte face fiecare echipă daca
și-ar câștiga toate meciurile. Totodată, într-o matrice de ordin nXn putem nota a[i][j] = cate meciuri mai sunt
de jucat între echipele i și j. Pe baza acestor două structuri putem afla câte puncte face o echipă i și în cazul în
care pierde doar cu echipa j: f[i] – 3*a[i][j]. Această abordare are timp de calcul de ordin n*n+m și obține
punctaj maxim.

