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Problema joc 
Fiecare numar V din sir trebuie descompus in factori primi. Atunci cand facem descompunerea 

in factori primi, trebuie sa mergem doar pana la radical din V pentru a nu depasi limita de timp. 

Fie p1
k1 × p1

k1 ×... × pm
km descompunerea in factori primi a numaruli V. Atunci, numarul de 

divizori ai lui V este: (k1+1) × (k2+1) × ... × (km+1). 

Acest numar trebuie calculat pentru fiecare element din vector, retinut maximul si numarul de 

aparitii ale maximului. 

Solutii care fac mai multe calcule obtin punctaje partiale. 

 

Problema ciocolata clasa 5 si clasa 6 
Numarul minim de secunde este n × m – 1. Acest lucru se poate intui daca verificam mai multe 

exemple de dimensiuni putin mai mari, si se poate demonstra matematic. Deoarece numerele n 

si m sunt pana la 109 produsul lor poate ajunge pana la 1018 si daca facem aceasta inmultire pe 

numere int sau long de 32 biti se produce depasire. Solutia este sa folosim long long. 

La clasa a 5-a fara a folosi long long se obtineau 50 puncte. 

La clasa a 6-a fara a folosi long long se obtineau 20 puncte. 

 

Problema fabrica 
Pentru a calcula numarul maxim de divizori trebuie sa folosim aceeasi formula de la problema 

joc. In schim pentru a obtine punctaj maxim trebuie sa consideram doar numerele prime, care 

pot fi generate folosind ciurul lui Eratostene o singura data inainte de a procesa fiecare numar 

din matrice. Dupa ce am rezolvat aceasta problema, trebuie sa gasim maximul de pe fiecare 

coloana si sa rotim circulat coloana astfel incat acest maxim sa ajunga pe prima linie. Acest 

lucru se poate face printr-o singura rotire cu numar  cunoscut de pozitii, si folosind un vector 

auxiliar. 

 

Problema cod 
Deoarece orice secventa de N numere consecutive trebuie sa aiba suma fixata, inseamna ca 

dupa ce fixam valorile primelor N numere din secventa, elementele urmatoare au o valoare deja 

determinata (nu mai este nimic de ales). 

De exemplu, daca avem: 

s1 + s2 + ... + sN = K 

    si 

        s2 + ... + sN + sN+1 = K 

atunci daca scadem cele doua relatii rezulta  ca s1 – sN+1 = 0 deci s1 = sN+1 si similar  

s2 = SN+2 s.a.m.d. 

Practic, valoarea numarului M din enunt poate fi ignorata. 

 

Numarul de siruri binare de lungime N care au suma K este egal cu numarul de siruri care 

contin K valori de 1 (si N – K valori de 0). Acestea sunt combinari de N luate cate K. Pentru a 

evita depasirea putem folosi long long atent sau putem folosi recurenta Cn
k = Cn

k-1 + Cn-1
k-1 

precalculand combinarile intr-o matrice. 
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Problema bloc 
Pentru a testa in general daca un punct se afla in interiorul unui poligon, ne putem imagina o 

semidreapta care pleaca din acest punct si pentru care putem calcula numarul de intersectii cu 

poligonul. Aceasta dreapta poate fi aleasa convenabil paralela cu una din axele de coordonate. 

Daca numarul de intersectii cu poligonul este impar, inseamna ca punctul este in interiorul 

poligonului si daca este par inseamna ca punctul este in exterior. Acest lucru se poate deduce 

daca ne gandim la faptul ca o intersectie e echivalenta cu trecerea de la starea „interior” la 

„exterior” sau invers. 

O intersectie cu poligonul se poate face, in cazul problemei noastre doar prin strict interiorul 

unui segment al poligonului, deoarece conform restrictiilor nu pot avea coordonatele punctelor 

de aterizare egale cu alte unui varf al poligonului. Mai mult, intersectia se poate determina 

comparand doar valorile coordonatelor, deoarece toate segmente sunt paralele cu axele si 

semidreapa o putem alege si pe ea paralela cu ox / oy. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon

