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Problema – domino
Se considerăn numă
r natural nenul. Un joc DOMINO conţ
ine dominouri în formăde dreptunghi 12. Pe un
domino se gă
sesc inscripţ
ionate prin puncte, douănumere (pentru fiecare numă
r k sunt desenate k puncte) ca
în exemplul urmă
tor:
 



- conţ
ine perechea de numere (1,2)
- conţ
ine perechea de numere (0,1)

Jocul DOMINO conţ
ine pe dominouri urmă
toarele perechi de numere:
(0,0); (1,1); (2,2); (3,3)… (n-1,n-1); (n,n)
(0,1); (1,2); (2,3); (3,4)… (n-1,n)
(0,2); (1,3); (2,4); …(n-2,n)
…
(0,n-1); (1,n)
(0,n)

Cerinţ
ă
Se cere numă
rul total de puncte desenate pe dominourile jocului DOMINO.

Date de intrare
Fiş
ierul de intrare domino.in conţ
ine pe prima linie cu un spaţ
iu între ele numă
rul n.

Date de ieş
ire
Fiş
ierul de ieş
ire domino.out va conţ
ine numă
rul cerut.

Restricţ
ii
1n2000000000

Exemplu
domino.in
2

domino.out
12

Timp maxim de execuţ
ie: 1 secundă
/test
Prof. Doru Popescu Anastasiu
Colegiul Naţ
ional ”Radu Greceanu”, Slatina
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SOLUTIE-DOMINO
Jocul DOMINO conţ
ine pe dominouri urmă
toarele perechi de numere:
(0,0); (1,1); (2,2); (3,3)… (n-1,n-1); (n,n)
(0,1); (1,2); (2,3); (3,4)… (n-1,n)
(0,2); (1,3); (2,4); …(n-2,n)
…
(0,n-1); (1,n)
(0,n)
Obervă
m căpe fiecare diagonalăcrescă
toare (linie paralelăcu direcţ
ia pieselor (0,n), (1, n), …, (n,n)) avem
sume crescă
toare de puncte, de la k la 2k. De aici se constatăcănumă
rul de puncte pn este dat de formul:
n

2k

i . Folosind formule bine cunoscute se obţine:
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