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Problema 2 – nrcuv

100 puncte

Baraj-gimnaziu

Se dăun alfabet format din n litere distincte. Cu aceste litere se pot forma cuvinte de n litere. Dintre
acestea ne intereseazăcuvintele în care existăcel puţ
in o literăcare apare de cel puţ
in douăori.
Notăm cu nr numă
rul acestor cuvinte.

Cerinţ
ă
Săse scrie un program care cunoscând n, determinănr.

Date de intrare
Fiş
ierul de intrare nrcuv.in conţ
ine pe prima linie numă
rul natural n.

Date de ieş
ire
Fiş
ierul de ieş
ire nrcuv.out conţ
ine pe prima linie numă
rul nr.
Restricţ
ii ş
i precizări
 1 ≤ n ≤ 100
 Pentru 20% din teste n<11.

Exemple
nrcuv.in
2

nrcuv.out
2

11

285271753811

Explicaţ
ie
Dacănotă
m cu a ş
i b cele douălitere distincte, cuvintele care
ne intereseazăsunt aa ş
i bb.

Timp maxim de executare/test: 1 secundă.

Soluţ
ie - nrcuv

prof. Doru Popescu Anastasiu

Numărul de cuvinte cu n litere distincte este P=n∙
(n-1)∙
(n-2)∙
…∙
2∙
1, pentru căprima literăa
cuvântului se poate alege în n moduri, a doua în n-1 moduri, ..., penultima în douămoduri, iar ultima
într-un singur mod.
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Numărul total de cuvinte cu n litere dintr-o mulţ
ime cu n litere este egal cu Q=nn, pentru căprima
literăpoate fi aleasăîn n moduri, a doua în n moduri, ..., ultima literăîn n moduri. Diferenţ
a P-Q
reprezintănumă
rul de cuvinte (de lungime n) în care existăo literăce se repetăde cel puţ
in douăori.
Calculul diferenţ
ei, P-Q se face folosind operatii cu numere mari. Pentru implementarea fărănumere
mari se obţ
ine 20% din punctaj.
O altăsoluţ
ie se obţ
ine numă
rând efectiv cuvintele ce se pot forma cu proprietatea cerută
, folosind
metoda backtracking, dar in acest caz se obţ
ine 10% din punctaj.

