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La lecția trecută de informatică Sofia a studiat transformarea numerelor dintr-o bază numerică 

în alta. Exersând acasă ea a observat că multe din numerele transformate dintr-o bază numerică în 

alta se termină cu zerouri, unele cu un număr par de zerouri, altele cu un număr impar de zerouri. 

Sofia definește număr dominant numărul care scris într-o anumită bază K se termină cu un număr 

impar de zerouri. De ex. pentru K=2, numerele 210=102, 810=10002 sunt dominante, iar numerele 

310=112, 1210=11002 nu sunt dominante deoarece nu se termină cu zero sau se termină cu un număr 

par de zerouri. Lăudându-se cât de bine a învățat tema și despre descoperirea făcută, Sofia îl provoacă 

pe fratele mai mare să-i determine al N-lea număr dominant scris în baza K dintr-un șir de numere 

consecutive. 

Sarcină. Elaborați un program care determină a N-lea număr dominant scris în baza K dintr-un 

șir de numere consecutive. 

Date de intrare. Fișierul text numere.in conține pe prima și singura linie două numere 

întregi: N – al N-lea număr dominant care trebuie găsit și K – baza în care sunt considerate numerele.  

Date de ieșire. Fișierul text numere.out va conține pe o singură linie al N-lea număr 

dominant. Acest număr va fi scris în baza 10. 

Restricții. 1 ≤ 𝑁 ≤ 1015, 1 ≤ 𝐾 ≤ 10,. Timpul de execuție nu va depăși 0,1 secunde. 

Programul va folosi cel mult 16 Megaocteți de memorie operativă. Fișierul sursă va avea denumirea 

numere.pas, numere.c sau numere.cpp. 

Exemplu. 

numere.in  numere.out 

1 2  2 

Explicație: Primul număr dominant scris în baza 2 este 210=102 

numere.in  numere.out 

10 10  110 

Explicație: Al 10-lea număr dominant scris în baza 10 este 110: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90, 110 (100 nu este număr dominant).  

 


