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2 Octombrie 2016      Clasele VII-VIII

 

Personaje rătăcite                  100 puncte 

Marinei îi plac foarte mult poveștile astfel că, de ziua ei, ea a primit de la mama sa o carte plină 

cu povești frumoase. De asemenea, ea a primit și o carte de informatică și, ce să vezi? 

Personajele au facut o năzbâtie, fugind în cartea de informatică a Marinei. Acum, fetița trebuie 

să rezolve o problemă pentru ca totul să revină la normal.  

Marina a primit un număr N > 0, care reprezintă numărul de personaje rătăcite și N numere 

naturale, reprezentând vârsta personajelor.  

Vârsta de aur se obține efectuând suma cifrelor numărului, apoi suma cifrelor acestei sume etc. 

până se obține o sumă formată  dintr-o singură cifră. (exemplu: 2839 → 2+8+3+9=22 → 2+2=4) 

O personaj este FABULOS dacă vârsta sa de aur îl divide pe N (dacă restul împărțirii lui N la 

vârsta de aur este 0. Se consideră prin convenție că numărul 0 divide orice număr). 

Marina va putea citi din cartea cu povești abia atunci când va spune câte personaje fabuloase 

sunt. 

Date de intrare: 

Pe prima linie din fișierul personaje.in se află numărul N > 0 (numărul de personaje rătăcite) 

Pe cea de-a doua linie se află A1 … AN (N numere reprezentând vârstele personajelor) 

Date de ieșire 

Afișati în fișierul personaje.out numărul de personaje fabuloase din carte. 

 

Restricții și precizări 

● 1 ≤ N ≤ 10000 

● 0 ≤ Ai  ≤ 9, pentru 20% din teste 

● 0 ≤ Ai ≤ 108, pentru încă 60% din teste 

● 0 ≤ Ai  ≤ 1015 pentru încă 20% din teste 

 

Exemplu: 

personaje.in personaje.out Explicație: 

5 

12 19 281 13 14 

2 12 → suma cifrelor 3 și 3 nu divide 5 

19 → suma cifrelor 10 → suma cifrelor 1 și 1 divide 5 

281 → suma cifrelor 11 → suma cifrelor 2 și 2 nu divide 5 

13 → suma cifrelor 4 și 4 nu divide 5 
14 → suma cifrelor 5 și 5 divide 5 

 


