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Clasa a IX-a 
Problema 1 – FACTORIAL 
 
 
Se numeşte factorial al unui număr natural nenul n (notat n!) numărul obţinut prin înmulţirea 
numerelor naturale mai mici sau egale decât n: n!=1*2*…*(n-1)*n. 
 
Cerinţă 
Dându-se un şir de n numere naturale nenule şi o valoare k, să se verifice dacă k! este multiplu al 
produsului celor n numere date. 
 
Date de intrare 
În fişierul fact.in se găsesc pe prima linie separate printr-un spaţiu două valori n şi k cu 
semnificaţiile din enunţ, iar pe cea de-a doua linie cele n numere naturale separate prin spaţii. 
 
Date de ieşire 
În fişierului fact.out se va scrie 1 sau 0 după cum k! este sau nu multiplu al produsului 
numerelor date. 
 
Restricţii şi precizări 
• 1 ≤ n ≤ 1000. 
• 1 ≤ k ≤ 10000. 
• Fiecare număr al şirului are cel mult 9 cifre. 
 
Exemple 
 
fact.in fact.out  
3  5 
6  1  2 

1  

 
fact.in fact.out  
4  4 
6  2  2  2 

0  

 
Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă 
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Clasa a IX-a 
Problema 2 – CUTII 
 
Se dau nişte obiecte cilindrice, de înălţimi şi diametre cunoscute, şi nişte cutii cilindrice, de 
asemenea de înălţimi şi diametre cunoscute.  
 
Cerinţă 
Să se plaseze un număr cât mai mare de obiecte în cutii, în condiţiile în care în fiecare cutie se poate 
plasa cel mult un obiect, iar acesta trebuie să aibă înălţimea mai mică sau egală cu înălţimea cutiei 
şi diametrul mai mic sau egal cu diametrul cutiei. 
 
Date de intrare 
În fişierul cutii.in se găsesc pe prima linie separate printr-un spaţiu două valori N şi K, 
reprezentând numărul obiectelor respectiv numărul cutiilor. Pe următoarele N linii câte două valori, 
separate prin spaţiu, reprezentând înălţimea şi diametrul unui obiect dat. În continuare, pe 
următoarele K linii câte două valori, separate prin spaţiu, reprezentând înălţimea şi diametrul unei 
cutii date. 
 
Date de ieşire 
În fişierului cutii.out se va scrie pe prima linie numărul M de obiecte plasate în cutii. Pe fiecare 
din următoarele M linii se va scrie câte o pereche de valori, reprezentând numărul de ordine al 
obiectului plasat şi numărul de ordine al cutiei în care acesta este plasat. 
În cazul în care exista mai multe soluţii se poate preciza oricare dintre ele. 
 
Restricţii şi precizări 
• 1 ≤ N ≤ 1000. 
• 1 ≤ K ≤ 1000. 
• Obiectele şi cutiile sunt numerotate în ordinea apariţiei în fişierul de intrare cutii.in. 
• Valorile pentru înălţimi şi diametre sunt numere naturale nenule mai mici decât 1000. 
 
Exemplu 
 
cutii.in cutii.out Explicaţie 
4 3 
5 2 
4 6 
3 8 
2 5 
4 5 
6 6 
2 3 

2 
1 2 
4 1 

Una dintre soluţiile posibile este plasarea a 2 obiecte: obiectul 1 
în cutia 2 şi obiectul 4 în cutia 1. 

 
Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă 
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Clasa a X-a 
Problema 1 – BABEL 
 
La conferinţa anuală a Naţiunilor Unite, fiecare ţară a trimis câte o delegaţie, care are în 
componenţa ei şi un interpret. Acesta cunoaşte, pe lângă limba oficială a ţării sale, cel puţin încă o 
limbă. Secretariatul pregăteşte materialul de lucru pentru conferinţă în câteva limbi, iniţiale. Acest 
material este dat interpreţilor delegaţiilor, care urmează să-l traducă în toate limbile. Orice interpret 
care dispune de o copie a materialului într-o limbă pe care o cunoaşte, îl poate traduce în toate 
celelalte limbi cunoscute lui. Materialul astfel tradus de către un interpret este pus la dispoziţia 
tuturor, putând fi tradus mai departe de către alţi interpreţi. 
 
Cerinţă 
Cunoscându-se numărul de delegaţii participante, limba oficială a fiecărei ţări participante şi limbile 
cunoscute de fiecare interpret în parte, să se determine numărul minim de limbi în care trebuie 
pregătit iniţial materialul de către secretariat şi care sunt aceste limbi, astfel încât fiecare delegaţie 
să poată obţine, în final, o traducere în limba oficială a ţării pe care o reprezintă. 
 
Date de intrare 
În fişierul babel.in se află: 
• pe prima linie numărul N de delegaţii participante; 
• pe fiecare din următoarele N linii, corespunzător fiecărei delegaţii în parte, separate prin spaţii, 

mai multe valori – prima Li reprezentând limba oficială a ţării pe care o reprezintă delegaţia, a 
doua NRi reprezentând numărul de limbi cunoscute de interpretul din delegaţie, cele două valori 
fiind urmate de un şir de NRi numere reprezentând limbile cunoscute de interpret, 1 ≤ i ≤ N. 

 
Date de ieşire 
Fişierul babel.out va conţine: 
• pe prima linie numărul minim de limbi în care trebuie pregătit iniţial materialul de către 

secretariat; 
• pe cea de-a doua linie, separate prin spaţii şi în ordine crescătoare, limbile în care va fi pregătit 

iniţial materialul. 
 
Restricţii şi precizări 
• 2 ≤ N ≤ 1000. 
• 1 ≤ Li ≤ 1000, 1 ≤ i ≤ N. 
• 1 ≤ NRi ≤ 100, 1 ≤ i ≤ N.  
• Fiecare limbă din cele 1000 care pot fi utilizate în cadrul conferinţei se identifică unic printr-un 

număr natural nenul mai mic sau egal decât 1000. 
• Dacă există mai multe soluţii cu acelaşi număr minim de limbi, se va furniza cea mai mică 

soluţie în ordine lexicografică. 



 
Exemplu 
 
babel.in babel.out  
5 
3 2 1 4 
2 1 4 
8 1 9 
7 1 8 
9 2 11 10 

2 
1 7 

 

 
Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă 
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Clasa a X-a 
Problema 2 – HOTEL 
 
Un hotel dispune de nişte săli de conferinţă, identice. Nişte potenţiali clienţi doresc să închirieze 
sălile pentru a organiza conferinţe. Cunoscând, despre fiecare client, data de început şi data de 
sfârşit a conferinţei, conducerea hotelului doreşte o planificare a acestora. O planificare validă 
trebuie să întrunească următoarele condiţii: 

• fiecare client poate fi acceptat sau refuzat; 
• unui client acceptat i se alocă o singură sală pe toată durata solicitată de el (nu poate fi mutat 

dintr-o sală în alta); 
• nu poate exista niciun moment în care o aceeaşi sală să fie alocată la doi clienţi. 

Dintre toate planificările valide, se cere aceea pentru care numărul de clienţi acceptaţi este cel mai 
mare. Dacă mai multe planificări ating acelaşi număr maxim de clienţi acceptaţi, se va da oricare 
dintre ele. 

Date de intrare 
Datele se vor citi din fişierul hotel.in având următorul format: 

• pe prima linie, numărul N de săli şi numărul M de clienţi, separate prin spaţiu, 
• pe fiecare din următoarele M linii, câte două numere, Si Fi, separate prin spaţiu, reprezentând 

prima zi şi ultima zi a conferinţei organizate de clientul i. 

Date de ieşire 
Rezultatele se vor scrie într-un fişier ce se va numi hotel.out în următorul format: 

• pe prima linie se va scrie numărul K de clienţi ce vor fi acceptaţi; 
• pe fiecare din următoarele K linii se va scrie o pereche de numere, Ki Li, separate prin spaţiu, 

reprezentând numărul de ordine al clientului acceptat şi numărul de ordine al sălii ce-i este 
alocată.  

Restricţii şi precizări 
• Clienţii se consideră numerotaţi de la 1 la M în ordinea din fişierul de intrare, iar sălile sunt 

numerotate de la 1 la N. 
• 1 ≤ N ≤ 10000. 
• 1 ≤ M ≤ 10000. 
• 0 ≤ Si ≤ Fi ≤ 32000. 

Exemplu 
hotel.in hotel.out  
2 6 
1 2 
2 5 
8 10 
10 11 
3 7 
6 9 

6 
1 1 
5 1 
3 1 
2 2 
6 2 
4 2 

 

Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă 
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Clasele XI-XII 
Problema 1 – CEASURI 
 
Un colecţionar are mai multe ceasuri. Toate aceste ceasuri funcţionează bine, dar sunt reglate pe 
diverse fusuri orare. Colecţionarul examinează, pe rând, ceasurile, într-o ordine oarecare, putând 
reveni de mai multe ori la oricare dintre ceasuri. La fiecare examinare, el notează, într-un registru, 
numărul ceasului examinat şi ora indicată de acesta în momentul examinării. 

Cerinţă 
Dându-se registrul întocmit de către colecţionar, se cere să se determine fusurile orare pe care sunt 
reglate ceasurile. Se consideră că: 

• înregistrările din registru sunt în ordine cronologică, 
• diferenţele de fus orar sunt numere întregi de secunde, 
• fiecare examinare durează cel puţin 1 secundă, 
• ceasul numărul 1 este luat ca referinţă, pentru fiecare dintre celelalte se cere să se precizeze 

cu câte secunde arată mai mult decât ceasul numărul 1, 
• există cel puţin o soluţie. 

Dacă există mai multe soluţii, se va afişa una singură. 

Date de intrare 
Datele se vor citi din fişierul ceasuri.in având următorul format: 

• pe prima linie, numărul N de ceasuri şi numărul M de înregistrări, 
• pe fiecare din următoarele M linii, câte două numere, Ci Ti, separate prin spaţiu, 

reprezentând numărul ceasului examinat şi timpul, în secunde, indicată de acesta. 

Date de ieşire 
Rezultatele se vor scrie într-un fişier ce se va numi ceasuri.out care va conţine N-1 linii, 
corespunzătoare ceasurilor de la 2 la N. Pe fiecare linie se va scrie cu cât indică ceasul 
corespunzător mai mult decât ceasul numărul 1. De notat că acest număr va fi pozitiv dacă ceasul 
corespunzător este înaintea ceasului 1 şi negativ dacă ceasul este în urma ceasului 1.  

Restricţii şi precizări 
• 1 ≤ N ≤ 100. 
• 1 ≤ M ≤ 10000. 
• −10000 ≤ Ti ≤ 10000. 

Exemplu 
ceasuri.in ceasuri.out Explicaţie 
3 6 
1 2 
2 5 
2 9 
3 3 
1 11 
3 5 

2 
-7 
 

Momentele examinărilor, conform ceasului de referinţă (ceasul 
1) sunt : 2, 3, 7, 10, 11, 12. 
O altă soluţie este : 1, -7, presupunând că momentele 
examinărilor ar fi fost 2, 4, 8, 10, 11, 12. 

Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă 
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Clasele XI-XII 
Problema 2 – VALUTĂ 
 
O casă de schimb valutar afişează ratele de schimb între diverse valute. Un turist doreşte să schimbe 
o sumă de bani din valuta pe care o deţine el într-o anumită valută de care are nevoie. El poate 
schimba banii direct, poate schimba mai întâi într-o valută intermediară şi apoi în valuta dorită sau 
poate efectua o secvenţă oricât de lungă de schimburi valutare, dintre cele oferite de casă. 

Cerinţă 
Dându-se numărul de valute, perechile de valute între care casa oferă posibilitate de schimb, ratele 
de schimb pentru aceste perechi, valuta iniţială deţinută de turist şi valuta finală dorită, se cere o 
secvenţă de operaţii de schimb care să-i permită turistului obţinerea unei sume cât mai mari de bani 
în valuta finală. 

Date de intrare 
Datele se vor citi din fişierul valuta.in având următorul format: 

• pe prima linie, patru numere naturale, N M S D, reprezentând respectiv numărul de valute, 
numărul de perechi între care casa schimbă bani, valuta iniţială deţinută de turist şi valuta 
finală dorită de turist; 

• pe fiecare din următoarele M linii, câte trei numere, Si Di Ri, separate prin spaţii, 
reprezentând valuta sursă, valuta destinaţie şi numărul de unităţi monetare destinaţie ce se 
obţin pentru o unitate monetară sursă. De notat că Ri este real pozitiv, putând fi supraunitar 
sau subunitar. 

Date de ieşire 
Rezultatele se vor scrie într-un fişier ce se va numi valuta.out în următorul format: 

• pe prima linie, numărul K de valute intermediare prin care se efectuează schimbul; 
• pe următoarea linie, K numere naturale reprezentând valutele intermediare prin care se 

efectueză conversia optimă. De notat că valuta iniţială şi cea finală nu se vor scrie în fişierul 
de ieşire.  

Restricţii şi precizări 
• 1 ≤ N ≤ 100. 
• 1 ≤ M ≤ 10000. 
• Din motive de aproximări la calcule, este permisă generarea unei soluţii sub-optime. Soluţia 

generată trebuie să ofere turistului cel puţin 99,99% din suma maximă ce poate fi obţinută. 
• Se garantează că există cel puţin o cea mai bună secvenţă de conversii. 

Exemplu 
valuta.in valuta.out Explicaţie 
3 4 1 3 
1 2 0.5 
2 1 1.9 
1 3 0.25 
2 3 0.6 

1 
2 
 

Conversia 1 → 2 → 3 oferă o rată de schimb de 0,5×0,6=0,3 , 
care este mai bună decât rata corespunzătoare schimbului direct 
1 → 3 care este de 0,25. 

Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă 
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