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Problema parcare (clasa a 5-a) 

Se citesc numarul a si numarul n. Pentru fiecare numar x din sirul care urmeaza se calculeaza 

dupa caz, in functie de paritatea lui a, prima sau ultima cifra a numarului x. 

 Pentru ultima cifra se calculeaza x % 10 

 Pentru prima cifra se imparte x la 10 pana cand x este <= 10: 

while (x >= 10) { 

 x = x / 10; 

} 

// ultima cifra este x acum 

 

Problema pokemoni (clasa a 5-a) 

Se proceseaza separat fiecare dintre cele 3 jocuri. La fiecare, se considera fiecare jucator pe 

rand si se simuleaza jocul runda cu runda atat timp cat life > 0. Se retine la finalul fiecarui joc 

numarul maxim de runde. Pentru un joc si un jucator avem codul: 

 int runda = 0; 

while (lifeP > 0) { 

 runda ++; 

 lifeP -= (attackR - defenseP); 

 if (defenseP > 0) {  

       defenseP--; 

 } 

} 

Problema pmatch (clasele 6 si 7-8) 

Problema este aceeasi si pentru clasele 6 si 7-8.  

Pentru o rezolvare de aproximativ 50-60 puncte, putem cauta pentru fiecare pozitie din A daca 

este pozitie de inceput a unei aparitii ale lui B. Acesta verificare se poate face folosind vectori 

de frecventa pentru fiecare valoare distincta din B si apoi din A. Daca numerele de aparitii ale 

fiecarei valori coincid, atunci incrementam numarul total de aparitii. Atentie – vectorii de 

frecventa trebuie re-initializati cu 0 aici. 

Pentru 70-80 puncte vectorii de frecventa trebuie calculati mai eficient: pentru vectorul B 

oricum nu conteaza pentru ca se calculeaza o singura data. Pentru orice pozitie din A insa, daca 

am calculat vectorii de frecventa pentru urmatoarele M elemente, cand trecem la pozitia 

urmatoare putem observa ca doar un element dispate (cel din stanga) si doar unul apare (cel 



din dreapta). Astfel, vectorul de frecventa pentru aceasta sectiune din A se modifica doar pe 

doua pozitii si stim si care sunt acestea. Putem actualize pentru a nu re-initializa totul cu 0 de la 

inceput. 

Pentru a obtine 100 puncte insa, trebuie sa retinem si numarul de pozitii pe care vectori de 

frecventa coincid. Atunci cand o valoare se modifica (incrementeaza sau decrementeaza), 

trebuie sa actualizam si acest numar corespunzator. Aparitia valorilor din B in A la o anumita 

pozitie este echivalenta acum cu testarea egalitatii numarului de pozitii din vectorii de 

frecventa cu numarul total de valori (eventual distincte, sau valoarea maxima pe care o poate 

lua un element din A / B). Astfel complexitatea obtinuta este liniara. 

Problema suma (clasele 6 si 7-8). 

Versiunea de la clasele 7-8 este mai dificila pentru ca elementele nu sunt in ordine crescatoare. 

Daca elementele se sorteaza la inceput, cele doua problem devin echivalente. 

Dupa ce vectorul de elemente este sortat, putem imbunatati solutia care considera orice doua 

elemente din vector de suma data astfel incat sa se incadreze in timpul de executie. Ne putem 

imagina ca avem doua pozitii i si j, pentru care vrem sa testam daca A[i] + A[j] = S. Daca indicele 

i parcurge distanta de la 1 la N, o posibila pereche a lui j pentru care suma este constant S este 

in scadere (cu cat A[i] creste cu atat A[j] trebuie sa scada, pentru ca suma e constant S iar 

pentru ca vectorul e crescator acest lucru devine echivalent cu : cu cat i creste, cu atat j scade). 

Totusi numarul de pozitii cu care este scazut j la un anumit pas nu este constant, desi i creste 

doar cu o unitate j poate scadea cu mai multe pozitii, atat timp cat A[i] + A[j] > S. In schimb 

odata ajuns la o anumita valoare el nu va mai fi crescut niciodata, astfel incat in final si el 

parcurge tot intervalul [1, N] doar ca de la dreapta la stanga. O astfel de solutie se incadreaza in 

limita de timp si obtine 100 puncte. 

O alta varianta care obtine 100 puncte este ca pe vectorul sortat sa fixam primul numar din 

perechea de suma S si pe al doilea sa il cautam folosind cautare binara (cautam valoarea S-A[i]). 

Pentru 50 puncte se pot folosi vectori de frecventa care sa caute cate elemente au valoarea S – 

A[i]. 

 


