
 

Problema 1 - aiacubile – 100p - clasa a X-a 
 

Cangurul Bulănel trebuie să aibă grijă de N copii. Pentru a nu se plictisi, acesta s-a gândit la un joc să                     
se joace împreună cu ei.  

Cangurul Bulănel așează copiii într-un cerc și le atribuie câte un număr de la 1 la N . Pozițiile pe care                    
sunt așezați copiii sunt de asemenea numerotate de la 1 la N . Fiind în cerc, fiecare poziție are o poziție                    
succesoare: după 1 urmează 2 , după 2 urmează 3 , ... după N-1 urmează N , după N urmează 1.                  
Inițial, fiecare copil se așează pe poziția egală cu indicele său: copilul 1 se așează pe poziția 1 , copilul                   
2  se așează pe poziția 2 , … copilul N  se așează pe poziția N . 

Jocul se desfășoară pe parcursul mai multor ture. O tură a jocului se desfășoară astfel: cangurul                
Bulănel pornește de pe poziția 1 și sare din K în K poziții până când ajunge pe o poziție pe care a mai                       
fost în tura respectivă. Copiii așezați pe pozițiile vizitate de Bulănel primesc de la acesta câte o bilă.                  
La finalul turei, copiii își schimbă ordinea în felul următor: un copil aflat pe poziția i se mută pe                   
poziția P[i] . După ce toți copiii își schimbă ordinea, începe o nouă tură a jocului după cum a fost                   
descrisă anterior. 

De exemplu, dacă considerăm că jocul se joacă cu N = 6 copii, iar cangurul Bulănel sare K = 2                    
poziții, atunci: 

Copiii sunt așezați în cerc inițial.      
Bulănel începe de pe poziția 1 și       
îi lasă copilului 1  o bilă. 

Bulănel sare 2 poziții, ajunge pe      
poziția 3 și îi lasă copilului 3 o        
bilă. 

Bulănel sare 2 poziții, ajunge pe      
poziția 5 și îi lasă copilului 5 o        
bilă. 

Bulănel sare 2 poziții, ajunge pe      
poziția 1 . Deoarece a mai vizitat      
poziția 1 în tura curentă, se      
oprește. 

La finalul turei, copiii 1, 3 și 5 au primit câte o bilă. Înainte de începerea turei următoare, copiii își                    
schimbă pozițiile altfel: dacă pentru jocul acesta considerăm șirul P ca fiind 5 3 1 6 2 4 , atunci                   
copilul de pe poziția 1 (copilul 1 ) se va muta pe poziția 5 , copilul de pe poziția 2 (copilul 2 ) se va                      
muta pe poziția 3 , copilul de pe poziția 3 (copilul 3 ) se va muta pe poziția 1 , copilul de pe poziția 4                      
(copilul 4 ) se va muta pe poziția 6 , copilul de pe poziția 5 (copilul 5 ) se va muta pe poziția 2 , iar                      
copilul de pe poziția 6 (copilul 6 ) se va muta pe poziția 4 . Așadar, pe fiecare poziție de la 1 la 6 o să                        
se afle, în ordine, copiii 3 5 2 6 1 4 . Cangurul Bulănel va sări pe pozițiile 1, 3 și 5 și va lăsa                        
câte o bilă copiilor 3, 2 și 1 . 

Jocul se termină când copiii ajung la ordinea de la care au pornit inițial.  



 

 

 

Cerință 

Cangurul Bulănel dorește să joace mai multe astfel de jocuri. Pentru fiecare joc, cunoscându-se              
numărul N de copii, lungimea K reprezentând numărul de poziții pe care cangurului Bulănel le poate                
sări și șirul P care descrie felul în care copiii își schimbă pozițiile la fiecare tură, să se afle câți copii                     
primesc cel puțin o bilă pe parcursul întregului joc. 

 

Date de intrare 

Fișierul de intrare aiacubile.in conține pe prima linie numărul natural T , reprezentând numărul de              
jocuri la care cangurul Bulănel participă. Următoarele 2*T linii descriu cele T jocuri în felul următor:                
pe linia 2*i se află numerele naturale N și K , cu semnificația din enunț, iar pe linia 2*i+1 se află N                     
numere naturale ce formează șirul P , ce descrie cum își schimbă copiii ordinea la fiecare tură, pentru                 
al i -lea joc. 

Date de ieșire 

Fișierul de ieșire aiacubile.out va conține T linii. Fiecare linie conține câte un număr natural care                
reprezintă numărul de copii ce au primit măcar o bilă pe parcursul celui de-al i -lea joc. 

Restricții și precizări 

● Pentru toate testele, 1 ≤ T ≤ 10.  
● Pentru toate testele, 1 ≤ P[i] ≤ N, iar șirul P  conține doar numere distincte.  
● Se garantează că, la orice moment al oricărui joc, va fi exact un copil pe fiecare poziție.  
● Se garantează că fiecare joc are un număr finit de ture. 
● Pentru teste în valoare de 20 de puncte, 1 ≤ N ≤ 1 000, iar numărul de ture pe care le are                      

fiecare joc se garantează că este ≤ 1 000. 
● Pentru teste în valoare de 90  de puncte, 1 ≤ N ≤ 100 000. 
● Problema va fi evaluată pe teste în valoare de 90  de puncte.  
● Se vor acorda 10  puncte din oficiu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemplu 

aiacubile.in aiacubile.out Explicatii 
2 
6 2 
5 3 1 6 2 4 
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Explicație pentru primul joc: 
În prima tură de joc, copiii sunt în        
ordinea 1 2 3 4 5 6. Copiii 1, 3 și 5            
primesc câte o bilă (ca în enunț). 
În a doua tură de joc, copiii sunt în         
ordinea 3 5 2 6 1 4. Copiii 3, 2 și 1            
primesc câte o bilă (ca în enunț). 
În a treia tură de joc, copiii sunt în         
ordinea 2 1 5 4 3 6. Copiii 2, 5 și 3            
primesc câte o bilă. 
În a patra tură de joc, copiii sunt în         
ordinea. 5 3 1 6 2 4. Copiii 5, 1 și 2            
primesc câte o bilă. 
În a cincea tură de joc, copiii sunt în         
ordinea 1 2 3 4 5 6. Fiind ordinea         
inițială, jocul se oprește. Copiii 1, 2,       
3 și 5 au primit măcar câte o bilă pe          
parcursul jocului, așa că răspunsul     
pentru primul joc este 4. 

 
Pentru al doilea joc, copiii 1, 3, 4,        
5, 7, 9, 10, 11 sunt cei care primesc         
bile, deci răspunsul este 8. 

 

Timp maxim de execuţie/test: 0.7 sec 
Memorie totală: 64 MB din care stiva 64 MB 
Dimensiunea maximă a sursei: 10 kB 
 



 

Problema 2 - aiacusarpe - 100p - clasa a X-a 
 
Recent, Bulănel a descoperit o nouă activitate cu care să își ocupe timpul: o variație a clasicului joc                  
Snake. 
 
Jocul are la bază un grid cu N linii și M coloane. Inițial, șarpele ocupă o singură celulă, aflată la                    
cordonatele (1, 1), adică în colțul stânga-sus. În orice moment, șarpele se poate deplasa cu o                
unitate în una din direcțiile Nord, Est, Sud, Vest. La începutul jocului, Bulănel stabilește o secvență                
formată din T mutări pe care șarpele trebuie să le efectueze. Această secvență este fixă, nu poate fi                  
modificată ulterior, iar șarpele nu poate sări peste mutări. 
 
În timpul jocului, Bulănel dispune de o cantitate infinită de mere pe care le poate plasa în orice                  
moment, în oricare dintre celulele libere ale gridului. Atunci când capul șarpelui ajunge într-o celulă               
care conține un măr, șarpele va crește instantaneu în lungime cu o unitate, coada sa rămânând pe loc                  
în timpul mutării respective.  
 
Jocul se termină în oricare din următoarele situații: 

● Șarpele se lovește de peretele care înconjoară gridul 
● Șarpele se lovește de el însuși. Atenție: În cadrul unei mutări, toate celulele șarpelui se               

deplasează simultan.  
● Șarpele efectuează toate mutările din secvența stabilită de Bulănel. 

 
Definim scorul obținut ca fiind lungimea șarpelui în momentul terminării jocului. Bulănel vrea să              
plaseze merele în așa fel încât să obțină cel mai mare scor posibil, indiferent dacă jocul se termină                  
înainte ca șarpele să termine secvența de mutări. 
 
Date de intrare 
 
Fișierul de intrare aiacusarpe.in conține pe prima linie valorile N, M și T, separate prin spațiu.                
Cea de-a doua linie conține T caractere din mulțimea {N, E, S, V}, reprezentând secvența de                
mutări. 
 
Date de ieșire 
 
Fișierul de ieșire aiacusarpe.out trebuie să conțină o singură valoare: scorul maxim care poate fi               
obținut prin plasarea strategică a merelor. 
 
Restricții și precizări 

● 3 ≤ N, M ≤ 1000 
● 1 ≤ T ≤ N * M 
● Pentru teste în valoare de 20 de puncte, N, M ≤ 10 și T ≤ 15. 
● Pentru teste în valoare de 50 de puncte, N, M ≤ 100 și T ≤ 2000. 
● Problema va fi evaluată pe teste în valoare de 90 de puncte. 
● Se vor acorda 10 puncte din oficiu. 

 



 

Exemplu 
 

aiacusarpe.in aiacusarpe.out 

3 5 6 
ESSENV 

6 

 
Explicație 
 
Analizăm două scenarii posibile: 

1. După prima mutare a șarpelui, plasăm un singur măr la coordonatele (2, 2). Șarpele 
execută toate mutările din secvența dată și termină jocul având lungimea 2. 

2. Plasăm mere la coordonatele (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 3), (2, 3). Putem 
face acest lucru la începutul jocului, sau secvențial, câte un măr o dată. Ambele abordări duc 
la terminarea jocului atunci când șarpele se lovește de el însuși la ultima mutare, având 
lungimea 6. Acesta este scorul maxim care poate fi obținut. 
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Șarpele 
se 
lovește 
de el  
însuși. 
Jocul se  
termină 

 
Celulele care conțin mere sunt reprezentate prin litera M. 
 
Timp maxim de execuţie/test: 0.7 sec 
Memorie totală: 64 MB din care stiva 64 MB 
Dimensiunea maximă a sursei: 10 kB 
 



 

Problema 3 - aiafarapalindroame – 100p - clasa a X-a 

Pentru că nu îi plac enunţurile lungi, Bulănel vă oferă urmatoarea problemă: 

Dându-se un număr natural N , calculaţi câte șiruri formate din N caractere ale alfabetului englez există                
astfel încât șirurile să nu conţină subsecvenţe palindrom de lungime mai mare sau egala cu 3 . Rezultatul                 
va fi afișat modulo  10 9  + 7 . 

De exemplu, şirul ‘cabad’ nu se va număra deoarece conţine subsecvenţa ‘aba’ care este palindrom               
de lungime mai mare sau egala cu 3 . Pe de altă parte, şirul ‘abccef’ este unul valid deoarece nu                   
conţine subsecvenţe palindroame de lungime mai mare sau egala cu 3 . 

Date de intrare 

Fișierul aiafarapalindroame.in  conține pe prima linie un număr natural N . 

Date de ieșire 

Fișierul aiafarapalindroame.out conține un singur număr reprezentând numărul de șiruri care           
respectă proprietatea cerută de Bulănel (modulo 10 9  + 7 ). 

Restricții și precizări 

● 1 ≤ N ≤ 1 000 000 000 
● Pentru teste în valoare de 10  de puncte N ≤ 5 
● Pentru teste în valoare de 70  de puncte N ≤ 1 000 000 
● Alfabetul englez contine 26  litere (literele de la a  la z ) 
● Problema va fi evaluată pe teste în valoare de 90  de puncte 
● Se vor acorda 10  puncte din oficiu 

 

Exemplu 

aiafarapalindroame.i
n 

aiafarapalindroame.out Explicaţii 

2 676 Există  26 2  = 676 
şiruri  posibile  şi 
toate respectă 
proprietatea 
cerută  de Bul ă nel. 

100 873567312 Va trebui să ne 
credeţi pe cuvânt. 

 

Timp maxim de execuţie/test: 0.5 sec 
Memorie totală: 64 MB din care stiva 64 MB 
Dimensiunea maximă a sursei: 10 kB 
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