
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 

Concursul Interjudeţean INFO-OLTENIA  

Proba individuală, clasa a IX-a 

 

 

Sursa: *.c, *.cpp, *.pas 

 
 

 

Problema 2 - Numere 100 puncte 

 

Gogu este un băiat căruia îi place să rezolve probleme de matematică și informatică. De curând, a găsit 

o problemă în una din nenumăratele sale culegeri de probleme, pe care nu știe să o rezolve. Cum Gogu 

este foarte conștiincios și vrea cu orice preț să afle rezolvarea la problemă, apelează la ajutorul vostru. 
 

Cerinţă 

  
Se dă un număr N și un șir de N numere naturale nenule. Fiecare din cele N numere apare de un număr 

par de ori în șirul de numere dat, mai puțin unul dintre ele, care poate să apară și de un număr impar de 

ori. Să se gasească acel număr în caz că apare de un număr impar de ori. În caz contrar, să se afișeze -1. 

 

Date de intrare 
  

Fișierul de intrare numere.in va conține pe prima linie numărul N. 

Pe următoarea linie se vor găsi N numere a1, a2, ..., ai, ..., an cu proprietatea de mai sus. 

 

Date de ieşire 
  

Fișierul de ieșire numere.out va conține un singur număr, cel care apare de un număr impar de ori în 

șirul dat sau numărul -1, în cazul în care nu există un asemenea număr. 

 

Restricţii şi precizări 
 1 ≤ N ≤ 1.000.000 

 1 ≤ ai ≤ 2
31

-1 

 Pentru 40% din teste: 1 ≤ N < 1.000 

 Pentru alte 20% din teste: 1.000 ≤ N < 700.000 

 

Exemplu 
numere.in numere.out Explicaţii 

11 

10 1 5 8 5 5 10 1 5 1 8  

1 Numărul care apare de un număr impar de ori este 1 (apare de 

3 ori în șirul de numere dat) 

 

Timp maxim de execuţie/test: 1.5 secunde 

Memorie totală disponibilă: 4 MB 


