
 

 

Problema 1 - Bicolor  Clasa 5-6. 

 100 puncte 
 

Fie un tablou bidimensional de K coloane și un număr „infinit” de linii. Colorăm celulele tabloului de 

la stânga la dreapta și de sus în jos în felul următor: primele L celule sunt colorate în roșu, următoarele 

L+1 celule în albastru, apoi următoarele L+2 celule iar în roșu ș.a.m.d. 

 

Cerință 

Determinați cel mai mic număr R, astfel încât toate celulele de pe a R-a linie să aibă aceeași culoare. 

 

Date de intrare 

Pe prima linie a fișierului de intrare bicolor.in se află două numere naturale K și L despărțite printr-un 

spațiu.  

 

Date de ieșire 

Pe prima linie a fișierului de ieșire bicolor.out se va scrie un număr natural R, reprezentând indicele 

primei linii pe care toate celulele au aceeași culoare. 

 

Restricții și precizări 

 1 ≤ K ≤ 106 

 1 ≤ L ≤ K 

 Indicele primei linii a tabloului este 1. 

 Pentru 50% din teste: K ≤ 1000. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Exemple 

bicolor.in bicolor.out Explicații 

4 1 5 linia 1: raar                                           

linia 2: rraa                                        

linia 3: aarr                                       

linia 4: rrra                                       

linia 5: aaaa                                         

linia 6: a... 

unde:  

r = celulă roșie 

a = celulă albastră 

4 3 3 linia 1: rrra                                          

linia 2: aaar                                           

linia 3: rrrr                                        

linia 4: a... 

 

Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă 
Memorie totală: 32 MB din care stiva 16 MB 
Dimensiunea maximă a sursei: 5 kB 



 

 

Problema 2 - Seifuri  Clasa 5-6. 

 100 puncte 

Gigel este protagonistul unui joc cu seifuri dintr-o emisiune TV. În studio se află n seifuri alăturate, 

numerotate de la 1 la n. Fiecare seif conține câte-o sumă de bani. Primul n lei, al doilea n-1 lei, al treilea 

n-2 de lei etc. Ultimul conține un singur leu. 

Prezentatorul este ajutat de n persoane care se ocupă de închiderea și deschiderea seifurilor. La început toate 

seifurile sunt închise. Primul ajutător deschide fiecare seif, următorul închide fiecare al doilea seif. Al treilea 

închide fiecare al treilea seif dacă acesta era deschis, sau îl deschide, dacă era închis. Al patrulea procedează 

la fel ca și al treilea, dar numai cu fiecare al patrulea seif. Și așa mai departe... În final al n-lea ajutător 

deschide al n-lea seif dacă acesta era închis, și îl închide, dacă era deschis. 

Gigel va câștiga suma de bani care se află la final în seifurile deschise dar numai dacă poate ghici care este 

această sumă. Deoarece aceasta poate fi foarte de mare, ajunge dacă ghicește care este numărul format din 

ultimele patru cifre ale acesteia. Din păcate el nu poate asista la deschiderea și închiderea seifurilor, așadar 

v-a rugat să-i scrieți un program care determină această valoare. 

Cerință 

Scrieți un program care, pentru n dat, determină numărul format din ultimele patru cifre ale sumei care poate 

fi câștigată de Gigel. 

Date de intrare 

Pe prima linie a fișierului de intrare seifuri.in se află un singur număr natural n, cu semnificația din enunț. 

Date de ieșire 

Pe prima linie a fișierului de ieșire seifuri.out scrieți un singur număr natural, cel format din ultimele patru 

cifre ale sumei care poate fi câștigată (fără zerourile de la început). Dacă suma este mai mică de zece mii, va 

trebui afișată chiar valoarea acesteia. 

Restricții și precizări 

 1 ≤ n ≤ 2·109 

 Pentru 60% din teste: n ≤ 106 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Exemple 

seifuri.in seifuri.out Explicație 

1  1  

10 19 Conținutul seifurilor în final: 

   seif:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

valoare: 10 X X 7 X X X X 2  X 

(X – seif închis) 

Timp maxim de execuţie/test: 1 secundă 
Memorie totală: 32 MB din care stiva 16 MB 
Dimensiunea maximă a sursei: 5 kB 
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