
Bicolor – Descrierea soluției 
 

Parcurgând celulele (de la stânga la dreapta și de sus în jos) numim "grup" o succesiune de celule de 

aceeași culoare. Al i-lea grup este format din (L+i-1) celule (i = 1, 2, ...). În timp ce prelucrăm 

celulele tabloului imaginar, vom ține cont și de grupul în care suntem (al câtelea grup este acesta). 

Reținem în x numărul de celule rămase din grupul curent. Inițial x = L, numărul elementelor din 

primul grup. Parcurgem tabloul linie cu linie (de sus în jos) și fiecare linie de la stânga la dreapta. La 

fiecare celulă, dacă x > 0 scădem 1 din valoarea lui x. Dacă x = 0, atunci acesta primește ca valoare: 

(numărul celulelor din următorul grup)-1. În acest caz începe un grup nou cu cealaltă culoare (și dacă 

nu suntem pe prima coloană a actualei linii, înseamnă că se schimbă culoarea celulelor în interiorul 

liniei). 

Ne oprim când găsim o linie pe care nu se schimbă culoarea celulelor. Această soluție obține 10+5·9 

de puncte (bicolor_55p.cpp). 

Pentru 100 de puncte (bicolor_100p.cpp) este nevoie de observația că putem decide ce se va întâmpla 

pe o linie fără să parcurgem fiecare celulă a acesteia. Avem valoarea lui x la începutul unei linii. Dacă 

x = 0 atunci îi dăm ca valoare numărul celulelor din următorul grup. Dacă acum x ≥ k înseamnă că 

toate celulele de pe această linie sunt de aceeași culoare. Altfel adăugăm la x numărul celulelor din 

următorul(-oarele) grup(-uri) până devine mai mare decât k (adică trecem peste grupurile care sunt 

"consumate" de actuala linie). Apoi scădem k din x și putem continua cu linia următoare. 

 

Analiza complexității 
 

Putem observa că al (2K-L+1)-lea grup are 2·K elemente, adică, oriunde ar începe acest grup, el 

acoperă complet cel puțin o linie. Deci numărul grupurilor parcurse este în O(k). 

Înainte de al (2K-L+1)-lea grup , fiecare grup are mai puțin de 2·K celule, deci în timp ce avansăm 

două linii, sigur trecem și peste un grup. Astfel căutarea se termină înainte de O(k) rânduri. 

Deci prima soluție are complexitatea O(k2), iar cea de-a doua O(k). 



Seifuri – Descrierea soluției 

 

Putem simula deschiderile și închiderile seifurilor așa cum acestea sunt efectuate de ajutători. Pentru 

acest lucru putem folosi un tablou de lungime n. În final, adunăm sumele din seifurile care au rămas 

deschise (putem observa că cel de-al i-lea seif conține n-i+1 lei). Adunările se fac modulo 10000 

(adică ținem cont numai de ultimele patru cifre și la fiecare pas reținem numai ultimele patru cifre ale 

sumei de până acum). 

Această soluție obține 10+6·9 de puncte, datorită limitei de memorie dar și limitei de timp (avem 

nevoie de O(n) memorie și de O(n·log(n)) timp. 

Pentru 100 de puncte este nevoie de următoarea observație: în final vor fi deschise numai seifurile a 

căror număr de ordine are un număr impar de divizori.  

Un număr natural are un număr impar de divizori dacă și numai dacă este pătrat perfect. Dacă d este 

divizor al unui număr natural m, atunci și m/d este divizor al lui m, deoarece d·(m/d) = m. Deci 

divizorii unui număr natural pot fi împerecheate, iar o pereche cu membrii egali apare numai când m 

este pătrat perfect (d = m/d, deci d·d = m).   

Așadar rezolvarea problemei se reduce la adunarea sumelor din seifurile a căror număr de ordine este 

pătrat perfect.  

Pentru a parcurge pătratele perfecte mai mici sau egale cu n, putem porni cu o variabilă i de la 1 și cât 

timp i2 ≤ n vom lucra cu valoarea lui i2. 

Această soluție necesită O(1) memorie și O(sqrt(n)) timp. Menționăm că rezultatul se poate calcula și 

cu o formulă, dar aceasta necesită cunoștințe din materia de matematică pentru clasele mai mari. 
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