1. Problema pluricex – OJI 2008 clasa 9-a
https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=2171

Anul acesta se organizează prima ediție a Olimpiadei Pluridisciplinare pentru Centrele de Excelență,
PluriCEX. Fiecare Centru de Excelență din țară va trimite la concurs o echipă formată din k membri
(toți participanți la Centrul de Excelență). Echipa va trebui să rezolve probleme interdisciplinare,
disciplinele vizate fiind cele de la Centrul de Excelenţă (D discipline, pe care le vom considera
numerotate de la 1 la D).
Directorul CEX Iași a făcut o listă cu primii n cei mai buni elevi de la CEX, apoi a numerotat elevii de
la 1 la n, în ordinea apariției lor în listă. Pentru fiecare elev, directorul a notat disciplinele la care el
participă la CEX.

Cerința
Scrieți un program care să determine toate echipele ce pot fi formate din k dintre cei n elevi de pe
lista directorului, cu condiția ca pentru fiecare disciplină să existe în echipă cel puțin un membru care
să studieze la CEX disciplina respectivă.

Date de intrare
Fișierul de intrare pluricex1.in conţine pe prima linie trei numere naturale n k D (cu
semnificația din enunț). Urmează n linii care descriu participările la CEX ale celor n elevi de pe lista
directorului. Mai exact, pe linia i+1 este descrisă participarea elevului i astfel: nr d1 d2 ...
dnr. Primul număr de pe linie (nr) indică numărul de discipline la care participă elevul i.
Următoarele nr numere reprezintă disciplinele la care participă elevul i. Numerele scrise pe
aceeași linie sunt separate prin spațiu.

Date de ieșire
Fișierul de ieșire pluricex1.out va conţine toate echipele ce se pot forma respectând condiţiile
din enunţ, câte o echipă pe o linie. Membrii unei echipe vor fi scrişi în ordine crescătoare, separaţi
prin câte un spaţiu. Echipele vor fi scrise în ordine lexicografică.

Restricții și precizări






0 < n ≤ 22
0 < k ≤ 8
0 < D ≤ 10
Pentru datele de test problema admite întotdeauna soluţie, numărul de soluţii fiind mai mic
de 20000.
Spunem că vectorul (x1, x2, ..., xn) precedă lexicografic vectorul (y1, y2,
..., yn) dacă există un indice i astfel încât xj=yj, pentru orice 1 ≤ j < i, iar xi <
yi.

Exemplu
pluricex1.in
6 3 5
1 2
2 1 4
3 2 4 3
1 5
2 3 1
1 3

pluricex1.out
2 3 4
3 4 5

2. Problema magic – ONI 2009 clasa 10-a
http://campion.edu.ro/arhiva/index.php?page=problem&action=view&id=170
Se dă o matrice cu n linii şi n coloane. Coloanele şi liniile sunt etichetate cu numere de la 1 la 2n, folosind fiecare
număr câte o singură dată (fig. 1 – exemplu pentru n=3). Vom nota şirul etichetelor asociat liniilor
matricei o1,o2,...,on, iar şirul etichetelor asociat coloanelor matricei cu v1,v2,...,vn (fig. 4).
Trebuie să se completeze fiecare element al matricei cu una dintre cifrele 1 sau 9 (fig. 2). Prin concatenarea cifrelor
de pe o linie sau o coloană obţinem un număr de n cifre. În total se obţin 2n numere. Aceste numere trebuie să fie
distincte două câte două şi aranjându-le în ordinea etichetelor asociate liniilor şi coloanelor trebuie să fie în ordine
crescătoare (fig. 3). Vom concatena cele 2n numere în ordinea etichetelor şi obţinem un singur număr de 2n2 cifre.
Acest număr îl vom denumi cheie magică. Pentru exemplul din fig. 3 obţinem cheia magică

Cerinţă
Se dau x un număr natural, dimensiunea n a matricei şi cele două şiruri de
etichete o1,o2,...,on respectiv v1,v2,...,vn. Să se tipărească numărul de chei magice distincte (dacă x=1) sau
cea mai mică cheie magică ce se poate asocia matricei (dacă x=2).

Date de intrare
Fişierul de intrare magic2.in conţine patru linii. Pe prima linie se află numărul natural x (1 sau 2). Pe a doua linie
se află numărul natural n. Pe a treia linie se află n numere naturale distincte separate prin câte un spaţiu
reprezentând şirul o1,o2,...,on iar pe linia a patra n numere naturale distincte separate prin câte un spaţiu
reprezentând şirul v1,v2,...,vn.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire magic2.out va conţine o singură linie pe care va fi scris un număr natural care reprezintă:
- dacă x=1, numărul cheilor magice distincte;
- dacă x=2, cea mai mică cheie magică.

Restricţii
3 <= n <= 5
Pentru fiecare fişier test există cel puţin o soluţie.
Pentru 50% dintre teste x=1 (aflarea numărului de chei magice), iar pentru 50% x=2 (aflarea celei mai mici chei
magice)
Pentru 20% dintre teste n=3, 30% dintre teste n=4 şi pentru 50% dintre teste n=5.

Exemple

magic2.i
n
1
3
2 4 6
3 5 1

magic2.out

Explicaţii

2

Avem două soluţii

1 9 1
9 1 1
9 9 1
1 9 1
9 1 1
9 9 9
Numerele obţinute în ordinea etichetărilor:

(111, 191, 199, 911, 919, 991) respectiv
(119, 191, 199, 911, 919, 999).
Cele două chei magice
sunt 111191199911919991 respectiv 119191199911919999
, dintre care prima e mai mică.

2
3
2 4 6
3 5 1

11119119991191999
1

3. Problema Immortal – clasele 11-12 OJI 2010
https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=1094

Cei care au văzut filmul Nemuritorul, ştiu că fraza cu care nemuritorii încep lupta este “Nu poate să
rămână decât unul singur”. Să încercăm să simulăm povestea nemuritorilor.
Într-o zonă dreptunghiulară formată din n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de
la 1 la m) se află maxim n•m-1 nemuritori. Doi nemuritori vecini se “luptă” între ei şi cel care pierde
lupta este eliminat. “Lupta” constă în săritura unuia dintre nemuritori peste celălalt, dacă această
săritură se poate face. Săritura se poate face pe orizontală sau verticală şi nemuritorul peste care sa sărit dispare. Prin vecin al nemuritorului din poziţia (i,j) înţelegem un nemuritor din una dintre
poziţiile (i-1,j), (i+1,j), (i,j-1), (i,j+1). Deci, după luptă nemuritorul din
câmpul (i,j) se va găsi în una dintre poziţiile: (i-2,j), (i+2,j), (i,j-2) sau (i,j+2),
dacă această poziţie este liberă şi este în interiorul zonei.

Cerinţă
Se cere să se determine o succesiune a luptelor ce pot fi purtate, astfel încât la final să rămână un
singur nemuritor.

Date de intrare
Fișierul de intrare immortal.in conține pe prima linie trei valori naturale n m I, separate prin
câte un spaţiu, reprezentând numărul de linii, numărul de coloane ale zonei descrise şi respectiv
numărul de nemuritori existenţi iniţial. Următoarele I linii conţin fiecare câte două numere naturale x
yseparate printr-un spaţiu, reprezentând poziţiile unde se găsesc iniţial cei I nemuritori (linia şi
coloana).

Date de ieșire
Fișierul de ieșire immortal.out va conține I-1 linii, fiecare linie descriind o “luptă”. Luptele vor fi
scrise în ordinea în care au avut loc. O linie va conţine 4 numere naturale care indică: primele două
poziţia de pe care pleacă un nemuritor la “luptă”, ultimele două poziţia pe care acesta ajunge după
“luptă”. Pentru ca “lupta” să fie corectă, în poziţia peste care nemuritorul “sare” trebuie să existe un
nemuritor care va “muri”. O poziţie va fi specificată prin indicele de linie urmat de indicele de
coloană. Valorile scrise pe aceeaşi linie vor fi separate prin spaţii.

Restricții și precizări




1 < n, m ≤ 20
1 < I ≤ min{15, n*m-1}
Pentru datele de test există întotdeauna soluţie.

Exemplu
immortal.in
3 4 4
1 2
2 1
3 2
3 3

immortal.out
3 3 3 1
3 1 1 1
1 1 1 3

Explicație
1

2

3

4

=================

(3,3) --> (3,1)

dispare (3,2)

|

(3,1) --> (1,1)

dispare (2,1)

|---------------|

(1,1) --> (1,3)

dispare (1,2)

1|

| * |

2| * |

|

|

|

|

|---------------|
3|

| * | * |

|

=================

4. Problema Triang – clasa 10 OJI 2002

O triangulaţie a unui poligon convex este o mulţime formată din diagonale ale poligonului
care nu se intersectează în interiorul poligonului ci numai în vârfuri şi care împart toată suprafaţa
poligonului în triunghiuri.
Fiind dat un poligon cu n vârfuri notate 1, 2, ..., n să se genereze toate triangulaţiile distincte
ale poligonului. Două triangulaţii sunt distincte dacă diferă prin cel puţin o diagonală.

Date de intrare: în fişierul text TRIANG.IN se află pe prima linie un singur număr natural
reprezentând valoarea lui n (n11).

Date de ieşire: în fişierul text TRIANG.OUT se vor scrie:
– pe prima linie, numărul de triangulaţii distincte;
– pe fiecare din următoarele linii câte o triangulaţie descrisă prin diagonalele ce o compun.
O diagonală va fi precizată prin două numere reprezentând cele două vârfuri care o
definesc; cele două numere ce definesc o diagonală se despart prin cel puţin un spaţiu, iar
între perechile de numere ce reprezintă diagonalele dintr-o triangulaţie se va lăsa de
asemenea minimum un spaţiu.
Exemplu:
TRIANG.IN
5
TRIANG.OUT
5
1 3 1 4
2 4 2 5
5 2 5 3
3 5 3 1
4 2 1 4

5. Problema bile - ONI2008 clasa a 10-a
http://campion.edu.ro/arhiva/index.php?page=problem&action=view&id=855
Bogdan a primit de ziua sa un joc foarte ingenios. Jocul este constituit dintr-o cutie cu două compartimente. Iniţial în
primul compartiment se află k bile (numerotate de la 1 la k), iar în al doilea compartiment se află n-k bile
(numerotate de la k+1 la n).
Cele două compartimente comunică printr-o uşiţă basculantă specială care are două lăcaşuri. Un lăcaş se află în
compatimentul 1, iar celălalt în compartimentul 2. Într-un lăcaş poate să încapă o singură bilă.
Vasile poate alege o bilă din compartimentul 1 şi o bilă din compartimentul 2, să plaseze bilele alese în cele două
lăcaşuri ale uşiţei şi să rotească uşiţa. Astfel bila din compartimentul 1 va trece în compartimentul 2, iar bila din
compartimentul 2 va trece în compartimentul 1.
Aceasta este singura mutare posibilă.
Scopul jocului este de a executa o succesiune de mutări astfel încât în compartimentul 1 să se obţină succesiv toate
submulţimile distincte de k elemente ale mulţimii {1, 2, ..., n}.

Cerinţă
Scrieţi un program care să afişeze submulţimile de k elemente ale mulţimii {1, 2, ..., n} în ordinea în care
acestea pot fi obţinute în compartimentul 1 cu ajutorul uşiţei basculante.

Date de intrare
Fişierul de intrare bile4.in va conţine pe prima linie numerele naturale n şi k, separate printr-un spaţiu.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire bile4.out va conţine câte o linie pentru fiecare submulţime obţinută în compartimentul 1. Pe
fiecare linie vor fi scrise în ordine crescătoare k numere naturale din mulţimea {1, 2, ..., n}, separate prin câte
un spaţiu, reprezentând elementele submulţimii. Pe prima linie va fi afişată submulţimea iniţială (adică numerele 1 2
... k).

Restricţii
1 ≤ k < n ≤ 20
Soluţia nu este unică, puteţi afişa oricare dintre variantele corecte.

Exemple
bile4.in bile4.out Explicaţii
4 2

1
1
1
2
2
3

2
3
4
4
3
4

La prima mutare au fost plasate în uşiţa basculantă bila 2 (din compartimentul 1) şi
bila 3 (din compartimentul 2).
La a doua mutare au fost alese bilele 3 şi 4.
La a treia mutare au fost alese bilele 1 şi 2.
La a patra mutare au fost alese bilele 4 şi 3.
Iar la ultima mutare au fost alese bilele 2 şi 4.

6. Problema bile - Lot restrâns Teleorman 2017
Într-o cameră sunt N urne. În fiecare urnă sunt plasate câte P bile numerotate cu numere
întregi. Printre cele N*P bile nu există două bile care să aibă același număr.
Pentru orice număr natural X din intervalul [1,P ] există o combinație de bile, extrase din
fiecare urnă câte una, asfel încât suma numerelor inscripționate pe bile să fie X.
N

De exemplu, dacă avem 2 urne și în fiecare urnă câte 4 bile, atunci urnele cu conținutul
U1={6,7,10,11}, U2={-5,-3,3,5} permit obținerea tuturor numerelor naturale din
intervalul [1,16]:
1=6-5,
2=7-5,
3=6-3,
4=7-3,
5=10-5,
6=11-5,
7=10-3,
8=11-3,
9=6+3,
10=7+3,
11=6+5,
12=7+5,
13=10+3,
14=11+3,
15=10+5,
16=11+5.
O altă posibilă configurație a urnelor este {-2,0,2,-4}și {5,14,13,6}.
În prima soluție prezentată maximul bilelor este 11, pe când în a doua soluție maximul
bilelor este 14.
Cerință
Cunoscând valorile lui N și P se cere o configurație a urnelor în care maximul numerelor
înscrise pe bile este minim.
Date de intrare
Această problemă este output-only. Veți primi 10 fișiere cu numele x-bile.in cu
valorile lui x din mulțimea {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Fiecare fișier de intrare va conține pe prima
linie cele două numere naturale N și P separate prin spațiu.
Date de ieșire
Pentru fiecare fișier de intrare x-bile.in se va crea fișierul de ieșire x-bile.out
care va conține N linii, pe fiecare linie câte P numere întregi separate prin spațiu. Fiecare linie
reprezintă conținutul unei urne. Aceste fișire .out trebuie amplasate într-un folder numit bile-out
care apoi va fi arhivat cu extensia .zip și trimis pentru evaluare.







Restricții și precizări
Numerele N și P sunt alese astfel încât valoarea P să nu depășească 1 000 000.
Numerele de pe bile vor fi cuprinse între -1 000 000 000 și 1 000 000 000.
Nu contează ordinea urnelor, respectiv ordinea bilelor în urne.
Fiecare test valorează 10 puncte.
O soluție valorează 0 puncte dacă valoarea maximă a bilelor este mai mare decât
maximul bilelor din rezultatul comisiei.
Pentru fiecare test pentru care găsiți o soluție mai bună decât cea a comisiei (valoarea
maximă a bilelor fiind mai mică decât a comisiei), veți fi răsplătiți cu alte 10 puncte
bonus.
N

Exemplu
xbile.in

xbile.out

Explicație

2 4

-6 2 -2 6 Avem 2 urne, fiecare conține câte 4 bile.
10 8 7 9
Valoarea maximă minimizată este 10.
Dacă s-ar fi afișat oricare din exemplele din descrierea cerinței,
punctajul pe test ar fi fost 0.

Structura fișierelor pentru care veți trimite soluția:
Denumire fișier de Conținut
fișier
intrare
intrare(N P)

de Denumire fișier de
ieșire

0-bile.in

4 3

0-bile.out

1-bile.in

3 4

1-bile.out

2-bile.in

12 2

2-bile.out

3-bile.in

6 6

3-bile.out

4-bile.in

7 5

4-bile.out

5-bile.in

5 8

5-bile.out

6-bile.in

6 10

6-bile.out

7-bile.in

3 99

7-bile.out

8-bile.in

5 13

8-bile.out

9-bile.in

4 29

9-bile.out

7. Problema Heritage – JBOI 2011
http://www.boi2011.ro/resurse/tasks/heritage.pdf

Soluție PROBLEMA heritage
Autor : Prof. Adrian Panaete , Colegiul Naţional “A.T. Laurian” Botoşani.

OBSERVAŢII PRELIMINARE
1) Fie P1(x1,y1) şi P2(x2,y2) astfel ìncat x1 < x2 şi y1, y2>0. Fie Q1(x1,0) şi Q2(x2,0) proiecţiile pe axa Ox ale
punctelor P1 respectiv P1. Atunci [P1Q1Q2P2] este trapez dreptunghic cu bazele b1=P1Q1=y1, b2=P2Q2
=y2 şi ìnalţimea h=Q1Q2=x2–x1. Aria trapezului este deci S=(b1+b2)*h/2=(y1+y2)*(x2-x1)/2.
2) Fie S’ astfel ìncat 0 <= S’ <=S . Atunci există şi sunt unic determinate punctele P’(x’,y’) şi Q’(x’,0) cu
proprietăţile:
- (1) P’ [P1P2]
- (2) Q’ [Q1Q2] este proiecţia lui P’ pe Ox
- (3) S’ este aria trapezului dreptunghic [P1P’Q’O1]
3) Se determină funcţia de gradul 1 f(x) = ax+b care are drept grafic dreapta P1P2.
Avem y1=ax1+b de unde rezultă a=(y2-y1)/(x2-x1) şi
y2=ax2+b
b=ax1-y1
Din (1) avem
(a) y’=ax’+b şi
(b) x1 <= x’ <= x2

Din (3) avem
(c) (y1+y’)* (x’-x1)/2=S’
Coordonatele x’ şi y’ pot fi acum detereminate de condiţiile prin mai multe metode:
Metoda I Determinam x’ şi y’ fie rezolvând algebric sistemul format din ecuaţiile (a) şi (c) ìmpreună
cu condiţia (b) – obţinem prin inlocuirea din (a) ìn (c) o ecuaţie de grad 2 ìn x’ şi alegem dintre cele două
soluţii pe cea care respectă condiţia (b).
Metoda II Căutăm binar poziţia lui x’ . Alegem iniţial xs=x1 şi xd=x2 . Calculăm xm = (xs+xd)/2 şi ym
folosind (a) . Calculăm Sm folosind folosind (c). Dacă obţinem Sm < S’ atunci xm < x’ deci inlocuim xs cu xm.
Dacă obţinem Sm > S’ atunci xm>x’ deci ìnlocuim xd cu xm. Dacă Sm = S’ atunci am obţinut x’=xm. Calculăm y’
folosind (a) şi ne oprim.

DESCRIEREA ALGORITMULUI
Etapa I . Fie S suma vârstelor celor n fii. Vom descompune poligonul prin S-1 garduri verticale ìn S zone
de arie egala. De exemplu daca fiul are 4 fii de varste 1,2,3 respectiv 4 ani avem S=10 deci ìmpărţim
poligonul ìn 10 zone de arie egala folosind 9 garduri.

Etapa II. Acum observăm că fiecare fiu i va lua un numar v[i] de zone consecutive dintre cele S.De
exemplu fiii ar putea ocupa zonele ìn ordinea de la stânga astfel.Primul cel de 1 an, apoi in ordine cel de
2 ani, cel de 3 ani cel de 4 ani. Se vor folosi gardurile 1,3 şi 6.

Un alt exemplu : Primul cel de 3 ani , apoi in ordine cel de 1 an, cel de 2 ani, cel de 4 ani.Se vor folosi
gardurile 3,4 şi 6.

Este clar acum ca indiferent de ordinea ìn care se vor aşeza fii de la stânga la dreapta vor fi folosite
n-1 dintre cele S-1 garduri determinate. Folosind fiii ìn fiecare caz de aşezare posibilă vom avea
n!
=1*2*...*n variante de asezare. Pentru fiecare ìn parte se poate determina suma lungimii gardurilor
folosite. Se alege cea mai mica sumă obtinută din cele n! cazuri.

Complexitatea algoritmului depinde de metoda in care se foloseste in fiecare din cele două
etape ale algortimului.
Prima etapa se poate rezolva liniar ( adica in O(m+S) ) daca se foloseste parcurgerea de la stânga
la dreapta a trapezelor dreptunghice iniţiale şi formule de geometrie care calculeaza pentru un trapez
dreptunghic ìn ce poziţie ìntre cele două baze trebuie dusă o paralelă care separă o arie dată din aria
totală. Există deasemenea abordări cu căutare binară care au complexitatea mai mare dar suficient de
bună pentru a se ìncadra ìn timpul de execuţie.
A doua etapa ( backtracking ) poate duce până la o complexitate O ( n ! ) suficientă pentru a intra
ìn timpul de executie. Această etapă poate fi optimizată fie optimizând backtracking-ul fie folosind o
programare dinamică in O( n * 2^n ) dar aceste optimizări nu sunt necesare deoarece la n = 8 avem
n!=40320.

8. problema Spiral123 – JBOI 2011
http://www.boi2011.ro/resurse/tasks/spiral123.pdf

