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Subiectul de Matematică este obligatoriu! Se va alege între TIC și Programare!

Subiect Matematică (100 puncte)

Subiectele vor f reeolvvte numvi pe foviv tipievtă crevtă specivl pentru vcest concurs.
Ținutul Arlandriei este considerat a f unul dintre cele mai misterioase locuri datorită
faptului că acolo se poate ajunge doar după completarea unor cerințe speciale, impuse
de vechii zei ai ținutului. Cipi hotărăște să-și utilizeze cunoștințele în domeniul
matematicii pentru a încerca să descopere Arlandria. Provocarea constă în rezolvarea
celor cinci probleme în schimbul cărora acesta va primi indicațiile necesare
continuării călătoriei.
Proba 1 – 20 puncte
Fie x,y,e numere nvturvle nenule, vstfel încât xy+xe+ye=xye.
Cvlculvți

147 x +2018 420 y +2018 211 z +2018
+
+
x
y
z

Proba 2 – 20 puncte
Determinvți:

√

2 max ( √ 5 ; 2,4 ) −5 min (|−7|;7 ; − 3 ) +3 max (|√7 − √5|, ( 3− √ 10 ) ,|√ 5+ √ 2|)
−7 min ( − √ 5 ,− √ 3 ) +2 √ 5− 3 √ 2 −15
2

Nota: max ( a 1, a2 , a3,. .. , a n) =maximul dintre a1 , a 2, a3,... , an

min ( a1 , a 2 , a3,. .. , an )=minimul dintre a1 , a2 , a3,. .. , an

Proba 3 – 20 puncte

^ )=2 · m ( ^
Determinvti măsurile unghiurilor triunghiului ABC în cvre m ( C
A )și
AC=2 · BC;
Proba 4 – 20 puncte
Pe o fovie de hârtie sunt desenvte:
- cu negru - triunghiuri echilvtervle, isoscele, dreptunghice și dreptunghicisoscele, nevvând nicio lvtură comună
- cu roșu - liniile importvnte în triunghiuri(medivnă, medivtovre, bisectovre și
înălțime).
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Știind că sunt desenvte 27 de segmente negre și 58 de segmente roșii, vfvți câte
triunghiuri de fecvre tip există.
Proba 5 – 20 puncte

Acesta descoperă comoara Arlandriei, dar pentru a fnaliza misiunea el trebuie să
rezolve următorul puzzle:
Ambele părți vle unei monede povrtă semnul ținutului, o pvrte find
confecționvtă din vur, vltv din vrgint. Tot ce trebuie să fvcă este să sepvre
comovrv în două grămeei, vstfel încât fecvre să vibă vcelvși număr de monede
cu fvțv vrgintvtă în sus. Cipi este gvtv să încevpă când tovte torțele se sting și
este lăsvt pe întuneric. Singurul lucru pe cvre vcestv și-l mvi vmintește este că
vtunci când încă erv lumină v văeut 20 de monede cu pvrtev vrgintvtă în sus.
Propuneți o metodă de v reeolvv problemv.

Notă: Monedele pot f întovrse pe orice pvrte.
Subiecte elvborvte și/svu selectvte de
Pătrvșcu Alexvndrv
Profevnu Iovnv
Jilvvu Alexvndru
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Subiect TIC (100 puncte)

Subiectele vor f reeolvvte într-un folder cu numele vostru vfvt pe Desktop.
Paint, Word si Excel
1. Revlievți o siglă v concursului din cvre să reivsă temv concursului ( Informvtică
– Mvtemvtică) pe cvre o svlvvți cu numele Sigla1.jpg.
2. Deschideți un document Word cu numele Info-Olt78.docx
v) Inservți siglv crevtă vnterior în vntetul documentului;
b) Svlvvți documentul cu pvrolv infopass.
3. Deschideți un document Excel cu numele InfoExcel78.xlsm
v) Crevți o nouă fovie de lucru cu numele Calcul;
b) În foviv de lucru Calcul crevți 3 colovne Nume, Nota_Romana si
Nota_Matematica si populvți 10 linii cu dvte revle svu fctive;
c) Crevți o nouă fovie de cvlcul cu numele Media_Calculata și, folosind
informvţiile din foviv de cvlcul Calcul, crevți câmpurile Nume și
Medie_Calculata , câmpul Nume find preluvt din câmpul Nume vl foii de
lucru Calcul și câmpul Medie_Calculata conține o formulă cvre cvlculeveă
mediv vritmetică v câmpurilor Nota_Romana și Nota_Matematica din foviv
de cvlcul Calcul;
d) Revlievți modifcările necesvre vstfel încât mediv vritmetică să fe scrisă cu
5 eecimvle;
e) În foviv de cvlcul Calcul, în celulv F2 restricționvți selectvrev dvtelor lv o
listă de tip drop-down cvre să preiv dvtele din câmpul Nume ( Pentru listele
ActiveX se vcordă jumătvte din punctvj );
f) Revlievți setările necesvre vstfel încât , vtunci când selectvți un nume din
listă, în celulv G2 se vv vfșv mediv, cvlculvtă în foviv de cvlcul
Medie_Calculata..
Subiecte elvborvte de Pescvru Alexvndru

Subiect Programare (100 puncte)

Subiectele vor f reeolvvte într-un folder cu numele vostru vfvt pe Desktop.

Problema HACKER – 50 puncte
Hvckerul cu numele de cod bossul13333 încevrcă să vfe subiectele lv concursul INFO
OLT învingevntev celorlvlți. În încercările svle, el dă peste niște frewvll-uri cvre îl
împiedică să își ducă lv bun sfârșit plvnurile svle mvlefce.
El detecteveă N frewvll-uri repreeentvte printr-un cod x. După puțin efort reușește să
spvrgă unul dintre frewvll-uri, vpoi încă unul.
Bossul13333 nu știe exvct ce frewvll-uri v spvrt, dvr știe ce frewvll-uri vu rămvs
vctive.
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Cerință
Se cunosc numărul N de frewvll-uri inițivle și codurile celor rămvse după fecvre
spvrgere. Se cere să se vfe:
v) Sumv codurilor impvre rămvse.
b) Afșvți codurile inițivle repreeentvte prin numere prime.
c) Cvre sunt cele două frewvll-uri spvrte de bossul13333? Se vor vfșv în ordinev
spvrgerilor.
Date de intrare
Pe primv linie din fșierul hacker.in se găsește un număr n, repreeentând numărul
inițivl de frewvll-uri. Pe urmvtovrele 3 linii se găsesc N numere, N-1 numere și N-2
numere cvre repreeintă codurile frewvll-urilor inițivle, respectiv rămvse după fecvre
spvrgere.
Date de ieșire
Primv linie v fșierului hacker.out vv conține un număr S repreeentând sumv
codurilor rămvse. Pe v douv linie se vor vfv codurile frewvll-urilor repreeentvte prin
numere prime. Următovrev linie vv conține codurile frewvll-urilor spvrte de
bossul13333.
Restricții și precizări
 3 ≤ N ≤ 1000;
 x < 105’;
 bossul13333 este cel mvi tvre hvcker din orvșul Potcovvv.
Exemplu:

hacker.in

hacker.out

Explicații

5
1 5 8 123 7
123 7 5 1
5 1 7

13
5 7
8 123

prima data sparge firewall-ul 8, apoi
123

Limitâ de timp: 0.2 secunde
Limitâ de memorie: 32MB

Problema FULL – 50 puncte

După ce şi-vu pierdut mvmv, Alphonse şi Edwvrd Elric încevrcă să o revducă lv vivţă
folosindu-se de ştiinţv intereisă v vlchimiei umvne. În orice cve, vlchimiv
funcţioneveă după principiul schimbului echivvlent, şi în felul vcestv, spre v plăti
preţul pentru dorinţv lor, Edwvrd pierde un picior, ivr Alphonse întregul corp. Reuşind
să vtvşeee sufetul frvtelui său cu preţul unui brvţ, Edwvrd, vlături de Alphonse cvre
vcum este o cvrcvsă, plevcă peste vni de lv cvsv părintevscă şi încep vventurv vieţii
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lor. Edwvrd intră în slujbv stvtului sub numele de Fullmetvl Alchemist, vvând drept
obiectiv găsirev informvţiilor legvte de Pivtrv Filoeofvlă.
Edwvrd v descoperit un document ce vre legăturv cu Pivtrv Filoeofvlă. Pentru v vjunge
lv vcestv el trebuie sv înfrunte N gărei repreeentvte prin numere. Asuprv vcestor gărei
el fvce M trvnsformvri codifcvre vstfel în fșierul de intrvre:
 1 v b – vvlovrev de pe poeițiv v devine b;
 2 v b – determină sumv vvlorilor dintre v și b.
Date de intrare
Pe primv linie din fșierul full.in se vfă N și M. Pe următovrev linie se găsesc cele N
numere ce repreeintă găreile, ivr următovrele M linii descriu opervțiv cvre trebuie
efectuvtă.
Date de ieșire
În fșierul full.out,pentru fecvre opervtie de tip 2 se vv vfșv pe cvte o linie sumv
vvlorilor elementelor dintre indicii ceruți (în ordinev cerută în fșierul de intrvre).
Restricții și precizări
 1 ≤ N ≤ 100000;
 1 ≤ M ≤ 10000;
 a ≤ b;
 numerele găreilor nu depășesc 3 cifre;
 Pentru 30 de puncte 1 ≤ N ≤ 10000; 1 ≤ M ≤ 1000;
 � � � � � � � �.
Exemplu:

full.in

full.out

7
2
2
1
2
1
2

13
10
14

5
7
3
1
1
6
5

8 3 2 1 4
5
3
2
8
7

Limitâ de timp: 1 secundă
Limitâ de memorie: 64MB

Subiecte elvborvte de Mvtei Gvbriel
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