
 

Problema 1 – aiacubiti – 100p – clasele XI-XII 

Lui Bulănel îi plac numerele și reprezentarea lor în baza 2 . Bulănică, un prieten de-al lui, a venit                  
într-o zi cu o problemă pe care Bulănel i-a rezolvat-o într-o secundă. Dupa ce a rezolvat-o, lui Bulanel                  
i-a venit o idee de a modifica problema pentru a face-o mai grea. După ce au stat câteva minute să se                     
gândească aceștia și-au dat seama de soluție. Acum cei doi sunt dispuși să vă dea 100 de puncte dacă                   
rezolvați problema.  

Se dă un șir A cu N numere naturale. Se cere să se afle numărul de perechi (i,j) cu i ≤ j astfel încat                        
numărul de biți diferiți din reprezentarea binară a elementelor, A[i]  respectiv A[j] , este exact 4. 

Date de intrare 

Fișierul aiacubiti.in conține pe prima linie un număr natural N , care reprezintă lungimea             
șirului. Pe următoare linie se află șirul format din N  numere naturale separate printr-un spațiu. 

Date de ieșire 

Fișierul aiacubiti.out conține un singur număr reprezentând numărul de perechi cerut de            
Bulănel și Bulănică. 

Restricții și precizări 

● 1 ≤ N ≤ 100 000 
● Pentru teste în valoare de 20  de puncte N ≤ 1 000 
● 0 ≤ A[i] < 220 
● Problema va fi evaluată pe teste în valoare de 90  de puncte 
● Se vor acorda 10  puncte din oficiu 

 

Exemplu 

aiacubiti.in aiacubiti.out Explicatii 
4 
15 0 10 5 

2 Vom scrie fiecare număr in baza 2: 
15 – 1111 
0  – 0000 
10 – 1010 
5  – 0101 
Perechile care diferă prin exact 4      
biți sunt: 
(A[1], A[2]) = (15, 0) = (1111, 0000) 
(A[3], A[4]) = (10, 5) = (1010, 0101) 

 
Timp maxim de execuţie/test: 5 sec 
Memorie totală: 128 MB din care stiva 128 MB 
Dimensiunea maximă a sursei: 10 kB 
 



 

Problema 2 – aiacujoc – 100p – clasele XI-XII 
 
În drumul lor către oraşul Zalău, Bulănel și Bulănița au hotărât să joace un joc pentru a alunga                  
plictiseala.  
 
Cei doi au la dispoziţie un grid cu N linii (numerotate de la 1 la N ) și M coloane (numerotate de la 1 la                        
M ). Bulănel începe jocul prin plasarea unui pătrat pe o celulă a gridului. Scopul jocului este acoperirea                 
gridului înaintea celuilalt jucător. La fiecare pas, un jucător alege o direcţie (nord, est, sud, vest) si                 
extinde figura rectangulară în direcţia respectivă cu maxim K linii (dacă direcția aleasă a fost nord sau                 
sud) sau maxim K coloane (dacă direcţia aleasă a fost est sau vest). La nici un moment al jocului, nu                    
se poate extinde figura în afara gridului. Jucătorul care nu mai poate extinde figura în nicio direcţie                 
este declarat pierzător. După ce Bulănel plasează pătratul inițial, Bulănița e cea care face prima               
extindere. 
 
De exemplu, dacă ar juca pe un grid de N = 3 linii și M = 5 coloane și ar alege K = 3 , jocul s-ar                          
putea desfăşura în felul următor: 

 
Pasul 1: Bulănel plasează 

pătratul pe linia 2 , coloana 5 

 
Pasul 2: Bulănița extinde 

figura cu 2  coloane în vest. 

 
Pasul 3: Bulănel extinde figura 

cu 1  linie în nord. 

 
Pasul 4: Bulănița extinde 
figura cu 1  linie în sud. 

 
Pasul 5: Bulănel extinde figura 

cu 1  coloană în vest. 

 
Pasul 6: Bulănița extinde 

figura cu 1  coloană în vest. 

Bulănel pierde jocul acesta din cauză că nu mai poate extinde figura în nici o direcţie. Totuşi, Bulănel                  
ar fi putut câștiga jocul dacă ar fi făcut o serie diferită de mişcări (de exemplu, dacă ar fi extins figura                     
cu 2  coloane în vest în loc de 1 , în pasul 5 ) sau dacă ar fi plasat pătratul inițial pe o altă poziție. 
 
Cerință 
Cei doi hotărăsc să joace mai multe jocuri. Ajutați-l pe Bulănel să afle, pentru fiecare joc, numărul de                  
poziții în care poate plasa pătratul inițial astfel încât să aibă strategie de câștig, adică să poată câștiga                  
indiferent de mutările Bulăniței. 
 



 

 
 
Date de intrare 
Fișierul de intrare aiacujoc.in conține pe prima linie numărul natural T , reprezentând numărul de              
jocuri pe care Bulănel și Bulănița o să-l joace. Pe fiecare din următoarele T linii, se află câte trei                   
numerele naturale care definesc un joc: numărul natural N , reprezentând numărul de linii ale gridului,               
urmat de numărul natural M , reprezentând numărul de coloane ale gridului, urmat de numărul natural               
K , reprezentând numărul maxim de linii sau de coloane cu care un jucător poate extinde figura la un                  
anumit pas. 
 
Date de ieșire 
Fișierul de ieșire aiacujoc.out va conține T linii. Pe fiecare linie i , se va afla câte un număr natural                   
care reprezintă numărul de poziții de pe grid unde Bulănel poate plasa pătratul inițial, care îi asigură                 
lui Bulănel strategie câștigătoare pentru al i-lea  joc.  
 
Restricții și precizări 

● Pentru toate testele, 1 ≤ T ≤ 10. 
● Pentru teste în valoare de 5  puncte, N = 1, 1 ≤ M ≤ 20, K ≥  max(N, M). 
● Pentru alte teste în valoare de 5  puncte, 1 ≤ N, M ≤ 20, K ≥ max(N, M), N și M au parități 

diferite. 
● Pentru alte teste în valoare de 10  puncte, 1 ≤ N, M ≤ 20, K ≥ max(N, M). 
● Pentru alte teste în valoare de 30  de puncte, 1 ≤ N, M ≤ 1 000, K≥ max(N, M). 
● Pentru alte teste în valoare de 10  de puncte, 1 ≤ N, M ≤ 1 000 000, K ≥ max(N, M). 
● Pentru alte teste în valoare de 20  de puncte, 1 ≤ N, M, K ≤ 1 000 000. 
● Pentru alte teste în valoare de 10  de puncte, 1 ≤ N, M ≤ 1 000 000 000, 1 ≤ K ≤ 1 000 

000. 
● Ambii jucători joacă optim ceea ce înseamnă că nu fac greșeli, anticipează mișcările             

adversarului, iar dacă există o strategie de mișcări care să-i conducă spre câștig atunci o vor                
folosi. 

● Problema va fi evaluată pe teste în valoare de 90  de puncte. 
● Se vor acorda 10  puncte din oficiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Exemple 

aiacujoc.in aiacujoc.out Explicații 

2 
3 5 5 
88 200 200 

5 
320 

Pentru primul joc, gridul are dimensiunile      
N=3, M=5. Un jucător poate extinde figura       
cu maxim K=5 linii sau coloane. Pozițiile       
care îi asigură lui Bulănel strategie de       
câștig sunt (1;2), (1;4), (2;3), (3;2),      
(3;4).  
Pentru al doilea joc, gridul are      
dimensiunile N=88, M=200. Un jucător poate      
extinde figura cu maxim 200 de linii sau        
coloane. Sunt 320 de poziții care conduc la        
câștig. 

2 
3 5 3 
88 200 56 

7 
680 

Pentru primul joc, gridul are dimensiunile      
N=3, M=5. Un jucător poate extinde figura       
cu maxim K=3 linii sau coloane. Pozițiile       
care îi asigură lui Bulănel strategie de       
câștig sunt (1;2), (1;4), (2;1), (2;3),      
(2;5), (3;2), (3;4). 
Pentru al doilea joc, gridul are      
dimensiunile N=88, M=200. Un jucător poate      
extinde figura cu maxim 56 de linii sau        
coloane. Sunt 680 de poziții care conduc la        
câștig. 

 
Timp maxim de execuţie/test: 1 sec 
Memorie totală: 64 MB din care stiva 64 MB 
Dimensiunea maximă a sursei: 10 kB 



 

Problema 3 – aiacupalindroame – 100p – clasele XI-XII 

Se dă un arbore cu N noduri numerotate de la 1 la N cu rădăcina în nodul 1 . Muchiilor arborelui li se                      
asociază caractere litere mici ale alfabetului englez (a, b, …, z ). Cel mai apropiat strămoș comun sau                 
pe scurt LCA a două noduri x şi y este nodul z care este strămoş al ambelor noduri x şi y şi are cea mai                         
mare adâncime de la rădăcină.  

Cerință 

Se dau Q întrebări de forma x y – unde x și y sunt două noduri din arbore. Se cere să se răspundă pentru                        
fiecare întrebare dacă (x , y ) este LCA-palindrom sau nu. Spunem că (x , y ) e LCA-palindrom dacă:  

1. drumul de la x  la LCA(x , y ) și drumul de la y  la LCA(x , y ) au aceeasi lungime. 
2. șirul de caractere corespunzător lanțului de la x  la y , care trece prin LCA(x , y ) să fie palindrom. 

Date de intrare 

Pe prima linie a fișierului aiacupalindroame.in se găsesc două numere naturale N și Q ,              
separate cu spaţiu, cu semnificaţia din enunţ. Pe a doua linie din fișier se află N-1 numere, separate prin                   
câte un spațiu, cel de al K -lea număr (1 ≤ K < N) reprezentând tatăl nodului K+1 . Pe a treia linie se află                       
un șir de caractere cu exact N-1 caractere mici ale alfabetului englez, cel de al K -lea caracter                 
reprezentând litera asociată muchiei dintre nodurile K+1 și tatăl său. Pe fiecare din următoarele Q linii se                 
află o pereche x  și y , separate de un spațiu, cu semnificația din enunț. 

Date de ieșire 

Fișierul de ieșire aiacupalindroame.out va conține Q linii. Pe fiecare linie se va scrie 0               
dacă răspunsul la întrebare este fals, respectiv 1  dacă răspunsul la întrebare este adevărat. 

Restricții şi precizări 

● 2 ≤ N ≤ 100.000 
● 1 ≤ Q ≤ 500.000 
● Pentru teste în valoare de 25  de puncte N ≤ 1.000 şi Q ≤ 5.000 
● Pentru teste în valoare de 60  de puncte N ≤ 20.000 şi Q ≤ 100.000  
● Problema va fi evaluată pe teste în valoare de 90  de puncte 
● Se vor acorda 10  puncte din oficiu 

 

 

 

 

 

Exemplu 



 

aiacupalindroame.i
n 

aiacupalindroame.out Explicaţii 

9 5 
1 1 1 2 2 3 4 4 
abaebaeb 
2 7 
2 4 
1 9 
5 8 
5 9 

0 
1 
0 
1 
0 

Pentru întrebarea (2,   
7), LCA(2, 7) = 1,     
distanța dintre nodul 1    
și nodul 2 este diferită     
față de cea dintre nodul     
1 și nodul 7, deci     
răspunsul este fals. 
Pentru întrebarea (2,   
4), LCA = 1, distanța de      
la 1 la 2 este egală cu       
cea de la 1 la 4, iar       
concatenarea drumurilor  
este “aa”, care e    
palindrom, deci  
răspunsul este adevărat. 
Pentru întrebarea (1,   
9), LCA = 1, distanțele     
de la 1 la 1 și de la 1         
la 9 diferă, deci    
răspunsul este fals. 
Pentru (5, 8), LCA = 1,      
distanțele sunt egale,   
șirul este “eaae” deci    
răspunsul e adevărat. 
Pentru (5, 9), LCA = 1,      
șirul este “eaab”, care    
nu e palindrom, deci    
fals. 
 

 

Timp maxim de execuţie/test: 1 sec 
Memorie totală: 64 MB din care stiva 64 MB 
Dimensiunea maximă a sursei: 10 kB 
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