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PROGRAMARE-NEINTENSIV
1. Să se afişeze toate perechile de numere palindromice, mai mici sau egale decât un număr natural
n dat, n≥2. O pereche de numere se numeşte palindromică dacă al doilea număr al perechii este egal
cu oglinditul primului număr.
2. Să se genereze toate numerele prime de trei cifre, cu proprietatea că prefixele lor sunt de
asemenea numere prime (prefixele se obţin din numărul iniţial eliminând o cifră, apoi două cifre,
şamd).
3. Dintre numerele naturale mai mici sau egale decât o valoare naturală n, dată, să se afişeze acelea
care sunt divizibile cu “cifra lor de control” (cifra de control se obţine calculând suma cifrelor, apoi
suma cifrelor numărului obţinut, şamd, până se obţine o sumă formată dintr-o singură cifră).
4. Să se afişeze toate numerele de forma ̅̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑐𝑑 , cu proprietatea că suma inverselor cifrelor a, b, c,
d este un număr subunitar, iar a<b<c<d.
5. Să se determine toate numerele de patru cifre care au cel puţin un zero şi suma tuturor cifrelor
este egală cu 14.
6. Se consideră un număr natural n cu maxim opt cifre şi o cifră c. Să se afişeze numărul rezultat
din n prin eliminarea tuturor apariţiilor cifrei c.
7. Se citeşte un şir de n numere naturale nenule. Să se afişeze numărul format din prima cifră a
fiecărui număr citit, în ordinea inversă citirii lor.
8. Se citeşte de la tastatură un număr natural, nenul n (n≤500). Să se afişeze cel de-al n-lea termen
al şirului: 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, …(grupa k este formată din 1, 2, …, k-1
urmate de k scris de k ori).
9. Scrieţi un program care afişează cea mai mică dintre puterile lui 2 care apare în descompunerea
în factori primi a două numere naturale nenule date, x şi y.
10. Să se afişeze cel mai mic şi cel mai mare divizor prim al unui număr natural n, citit de la
tastatură.
11. Să se scrie un program care determină cea mai mică cifră a unui număr natural x, citit de la
tastatură, respectiv numărul de poziţii pe care se află acesta în numărul x.
12. Se consideră un număr natural n, cu maxim opt cifre. Să se afişeze diferenţa dintre cea mai mare
cifră şi cea mai mica cifră a numărului dat.
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13. Se citeşte un număr natural nenul cu maxim opt cifre. Să se formeze din n alte două numere x,
y, astfel încât x va conţine numai cifrele pare ale numărului dat, iar y doar pe cele impare ale
acestuia, în ordinea apariţiei lor în n.
14. Să se scrie un program care determină dacă un numar natural nenul cu cel mult nouă cifre, citit
de la tasatură este un număr ”fierăstrău” (este format numai din cifre distincte a şi b şi are una
̅̅̅̅̅̅̅̅, ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
din formele ̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑎, 𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎
𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎, ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎, 𝑎 > 𝑏).
15. Se citeşte de la tastatură un număr natural nenul n, ≤100. Să se afişeze al n-lea termen al
şirului.11, 22, 33, …, 99, 111, 222, ….
16. Se citesc de la tastatură trei numere naturale nenule a, b şi m de cel mult trei cifre fiecare, m≤20.
Determinaţi şi afişaţi primii m multiplii comuni ai numerelor a şi b.
17. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale a şi b, 1≤a≤b≤32000 şi care
verifică dacă aceste numere sunt termeni consecutive în şirul lui Fibonacci, afişând un mesaj
corespunzător.
18. Se citeşte de la tastatură un număr natural k, cu cel mult opt cifre. Să se determine şi afişeze
dacă există un număr natural n astfel încât k=1∙2∙3∙…∙n sau mesajul ’NU EXISTĂ’, în caz
contrar.
19. Se consideră un număr natural nenul n, cu cel mult opt cifre. Să se afişeze, dacă există un număr
natural, mai mare decât n, şi care are exact aceleaşi cifre ca şi n, sau mesajul ’Nu există’ în caz
contrar.
20. Pentru un număr natural n cu cel mult opt cifre, să se afişeze un număr natural k astfel încât
produsul 1∙2∙3∙….∙k să fie cât mai apropiat ca valoare de n.
21. Se consideră un număr natural n cu cel mult nouă cifre. Scrieţi un program care afişează cel mai
mare număr natural ce se poate forma din toate cifrele numărului n.
22. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural x, cu cel mult opt cifre şi care
verifică dacă acesta este superprim sau nu, afişându-se un mesaj corespunzător. Un număr este
superprim dacă atât el, cât şi toate prefixele lui sunt numere prime.
23. Realizaţi un program care înlocuieşte fiecare apariţie a unei cifre c1 într-un număr natural nenul
n, dat, cu o cifră c2, şi invers afişând valoarea obtinută.
24. Să se scrie un program care pentru un număr natural nenul n, citit de la tastatură, afişează
numărul format din cifrele lui n, luate o singură dată, în ordine descrescătoare.
25. Se citesc de la tastatură două numere naturale nenule n şi k. Să se calculeze produsul cifrelor
pare din ultimele k cifre ale numărului n, numerotarea cifrelor făcându-se de la dreapta la stânga
începând cu poziţia 0.
26. Se citeşte de la tastatură un număr natural nenul n şi apoi n valori naturale. Să se calculeze şi
afişeze maximul dintre cifrele zecilor ale celor n valori citite.

2

27. Se citeşte de la tastatură un şir de numere naturale până la întâlnirea valorii 0, care nu face parte
din şir. Să se afişeze cel mai mic număr pătrat perfect dintre cele citite, precum şi numărul său
de apariţii.
28. Se citesc 3 numere naturale n, a si b. Afișati primele n puteri ale lui 2 din intervalul [a,b]. Dacă
nu există cel puțin n puteri ale lui 2 în interval, atunci se vor afișa cele care există.
29. Se citesc numere naturale până când se citește numărul 0. Să se afișeze care dintre numerele
citite are număr minim de divizori primi. Dacă există mai multe numere cu același număr minim
de divizori se va afișa doar ultimul dintre ele.
30. Se citește un număr natural n cu cel puțin 3 cifre. Să se calculeze și să se afișeze numărul
obținut din n prin eliminarea primei și a ultimei cifre.
31. Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine câte cifre egale se află pe poziții
indentice în cele două numere.
32. Fiind dat un vector v cu n elemente numere întregi , să se afișeze de câte ori găsim două
elemente egale aflate pe poziții consecutive.
33. Să se afişeze poziţia pe care apare primul element par, într-un vector cu n elemente numere
întregi, 2≤n≤20.
34. Se citește un vector a cu n elemente numere întregi. Ștergeți toate aparițiile primului element
și afișati vectorul rămas.
35. Fiind dat un vector v cu n elemente numere întregi,2≤n30, se cere să se insereze între oricare
două elemente suma lor, afişând vectorul rezultat.
36. Se dă un vector v cu n elemente numere naturale, n≥2. Să se afişeze toate perechile de elemente
ale şirului cu proprietatea că cele două valori din pereche au aceeaşi sumă a cifrelor.
37. Fie un vector v cu n elemente numere întregi, 2≤n≤100. Să se afişeze toate perechile de
elemente consecutive din vector cu proprietatea că primul număr din pereche este egal cu suma
cifrelor celui de-al doilea număr.
38. Se consideră un vector v cu n elemente numere naturale, n≥2. Să se afişeze numărul perechilor
de elemente consecutive din v, cu proprietatea că al doilea număr al perechii reprezintă numărul
de apariţii ale unei cifre date k în pătratul primului număr.
39. Fie un vector v cu n elemente numere naturale, cu cel mult patru cifre fiecare. Să se afişeze cel
mai mare divizor comun şi cel mai mic multiplu comun , pentru oricare două elemente aflate pe
poziţii consecutive în vectorul dat.
40. Fiind dat un vector v cu n elemente numere întregi, n≥2, să se determine cele mai mici două
elemente ale vectorului dat.
41. Se consideră un vector v cu n elemente numere întregi, n≥2. Să se determine cel mai mare
element al şirului a căror sumă a cifrelor este un număr par, precum şi numărul de apariţii ale
acestuia.
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42. Fiind dat un vector v cu n elemente numere naturale, n≥2, să se afişeze cel mai mare palindrom
al şirului, precum si numarul său de apariţii.
43. Se consideră un vector v cu n elemente numere natural nenule, n≥3. Să se afişeze cele mai mari
trei elemente ale şirului care au cel mult k divizori, k citit de la tastatură. Dacă nu există trei
astfel de elemente se va afişa un mesaj corespunzător.
44. Fiind dat un vector v cu n elemente numere întregi, 2≤n≤100, să se construiască şi afişeze un alt
̅̅̅̅̅
vector w, în care w[i] reprezintă poziţia valorii minime din şirul v[i], v[i+1],…, v[n], i=1,
𝑛.
45. Se citesc de la tastatură patru numere naturale nenule: n,k,a,b.Să se construiască o matrice
pătratică cu n linii si n coloane astfel: pe linia k matricea va conține numai valoarea a, pe
coloana k va conține numai valoarea b, și in rest, 0.Să se afișeze matrice construită.
46. Se citește o matrice cu n linii și m coloane având elemente numere naturale. Să se înlocuiască
fiecare element din matrice cu numărul său de divizori și să se afișeze matricea astfel formată.
47. Se citește o matrice a cu n linii și m coloane(numerotate începând cu 1) și elemente numere
întregi.(2≤n,m≤10).Să se ordoneze crescător elementele pare de pe liniile cu număr par, și să se
afișeze matricea astfel obținută.
48. Se citește o matricea cu n*m elemente numere naturale. Afișati elementele care au proprietatea
că sunt egale cu cel mai mare divizor comun al sumei elementelor de pe linia lor si al produsului
elementelor de pe coloana lor.
49. Fişierul text ’f11_1.txt’ conţine pe prima linie un număr natural n, iar pe cea de-a doua linie n
numere întregi separate prin spaţiu. Să se determine suma elementelor pare şi produsul
elementelor impare din fisierul dat.
50. Se consideră fişierul text ’f11_2.txt’, care conţine un şir de cel mult 100 numere reale, scrise
fiecare pe câte o linie a fişierului. Să se calculeze numărul valorilor din fişier care au partea
întreagă un număr par, format din exact trei cifre.
51. Din fişierul text ’f11_3.txt’ se citeşte un şir de cel mult 100 numere naturale, numerele fiind
scrise pe acelasi rând, separate prin câte un spaţiu. Să se afişeze acele numere din fişier care
sunt palindrom, şi în plus sunt prime.
52. Se citesc de la tastatură două numere naturale p şi q, 0<p<q≤100. Să se afişeze în fişierul text
’f12_21.txt’ acele numere din intervalul [p,q] care au proprietatea că inversul pătratului lor este
un număr prim.
53. Din fişierul text ‘f12_2.in’ se citeşte un şir de numere întregi. Numerele sunt scrise pe o singură
linie a fişierului, fiind separate prin câte un spaţiu. Să se scrie în fişierul text ’f12_2.out’, pe câte
o linie, suma cifrelor fiecărui număr citit.
54. Să se scrie într-un fişier text ’f12_3.txt’ acele numere mai mici sau egale decât un număr natural
n, citit de la tastatură, 2≤n≤10000, care sunt formate din cifre identice. Numerele vor fi scrise pe
aceeaşi linie a fişierului, separate prin câte un spaţiu.
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55. Fişierul text ’f12_4.txt’ conţine un şir cu cel mult 100000 de numere naturale cu exact 2 cifre
fiecare. Să se afişeze în ordine crescătoare, numerele care apar exact o singură dată în fişierul
dat.
56. Se dă fişierul text ’f13_2.in’ care conţine mai multe linii, pe fiecare linie fiind un şir de numere
reale. Separate prin câte un spaţiu. Să se scrie în fişierul text ’f13_2.out’, pentru fiecare linie
citită, separate prin câte un spaţiu, cel mai mic şi cel mai mare dintre valorile citite de pe aceea
linie.
57. Se citeşte un şir de numere întregi, cu cel mult două cifre fiecare, din fişierul ’f13_3.txt’.
Numerele sunt conţinute pe acelaşi rând, cu spaţiu între ele. Să se afişeze pe ecran, pe primul
rând numerele pare, distincte, ordonate crescător, iar pe al doilea rând, numerele impare,
distincte, ordonate descrescător, fără a folosi niciun algoritm de sortare.
58. Un fişier text conţine cel mult 1000000 de cifre. Să se afişeze cel mai mare număr format din
cifre distincte două câte două, din fişierul dat.
59. Se consideră un vector v cu n elemente aparţinând mulţimii {1, 2, 3}, n≥3, citit din fișierul text
„fisa14.in”. Folosind o singură parcurgere a vectorului şi fără a folosi un alt vector, să se
ordoneze crescător vectorul dat.
60. Se dau doi vectori a cu n (1≤n≤50) elemente numere întregi şi b cu m (1≤m≤50) elemente
numere întregi, ordonaţi crescător. Să se afişeze elementele comune şi necomune din cei doi
vectori, în ordine crescătoare, în fișierul text „f16_2.out”.
61. Se consideră două numere naturale nenule m şi n şi două mulţimi cu m, respectiv n elemente
numere reale, memorate sub formă de vectori. Să se afişeze intersecţia celor două mulţimi, în
fișierul text “f16_3.out”.
62. Se dă un vector v cu n elemente numere reale, n număr natural, n≥2, având prima jumătate
ordonată crescător şi a doua jumătate ordonată descrescător. Folosind algoritmul de interclasare
să se afişeze elementele vectorului în ordine descrescătoare, în fișierul text “f16_4.out”.
63. Se dă un vector v cu n elemente numere naturale (2≤n≤100). Numerele se citesc din fișierul text
“f17_1.in”, care conține pe prima linie numărul n, iar pe următoarea linie n cele n elemente ale
vectorului. Să se afişeze numarul format din cea mai mica cifră pară a fiecăruia dintre cele n
numere date. Dacă numerele date nu conţin nicio cifră pară se va afişa un mesaj corespunzător.
64. Să se scrie un program care, pentru un număr natural nenul n şi un vector v cu n elemente
numere întregi, afişează pe câte o linie a unui fișier text suma primelor i elemente ale vectorului,
̅̅̅̅̅
i=1,
𝑛.
65. Se citeşte dintr-un fișier text un număr natural n, n≥1 şi apoi cele n elemente numere reale
distincte ale unui vector. Fără a ordona efectiv vectorul să se determine ce poziţie ar ocupa
ultimul element din vector, dacă acesta ar fi supus unui criteriu de ordonare.
66. Se dă un vector v cu n elemente numere naturale. Să se afişeze pentru fiecare pereche de
elemente consecutive din v, cel mai mic număr cuprins în intervalul determinat de cele două
valori, care este divizibil cu un număr natural k, citit de la tastatură, sau 0 dacă nu există un
astfel de număr. Valorile cerute vor fi scrise în fişierul text ‘fisa18.txt’, fiecare pe câte o linie a
fişierului.
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67. Fişierul text ’fisa18.txt’conţine pe prima linie un număr real pozitiv x, care are cel mult trei cifre
la partea întreagă şi cel mult cinci cifre la partea zecimală. Scrieţi un program care afişează pe
ecran, separate printr-un spaţiu, două numere naturale, al căror raport este egal cu x şi a căror
diferenţă absolută este minima.
68. Se dă fişierul text ’f19_2in’, care conţine pe prima sa linie un număr natural nenul n, iar pe
urmatoarele n linii câte un număr natural format din cel mult opt cifre. Să se afişeze într-un
fişier text ’f19_2.out’, pe câte o linie a fisierului, câte un număr din fişierul dat, urmat de
caracterul “:” şi de cifrele care apar în scrierea acestuia, în ordine crescătoare, separate prin câte
un spaţiu.
69. Fişierul text ’f19_3.txt’conţine pe prima linie un număr natural nenul n, n≤100, iar pe
următoarea linie n numere naturale nenule, de maximum patru cifre, reprezentând elementele
unui vector. Să se verifice dacă elementele vectorului dat reprezintă sau nu o permutare a
mulţimii {1, 2, 3, …, n}, afişându-se un mesaj corespunzător.
70. Se dă un vector v cu n elemente numere naturale, cu cel mult sase cifre fiecare. Să se scrie întrun fişier text, pe câte o linie a fişierului, pentru fiecare număr din cele n date, cel mai apropiat
număr de acesta, care începe şi se termină cu aceeaşi cifră, mai mare decât numărul respectiv.
71. Se citesc 2 șiruri de caractere. Să se construiască un șir ce conține primele 3 caractere din
fiecare șir citit. Ex: a=”Informatica”; b=”aplicata”; Se va construi: c=”Infapl”
72. Se citesc numele și nota de la informatică a doi elevi. Să se afișeze numele elevilor în ordinea
descrescătoare a notei de la informatică. Dacă amândoi elevii au aceeași notă, se va afișa primul,
cel care este alfabetic mai mic.
73. Se consideră un text cu cel mult 70 de caractere (litere mici ale alfabetului englez si spatii), în
care cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spatii. Înaintea primului cuvânt si după
ultimul cuvânt nu există spatii. Scrieti un program care citeste de la tastatură un text de tipul
mentionat mai sus si afisează pe ecran numărul de cuvinte în care apare litera a. Exemplu:
pentru textul : "voi sustine examenul la informatica" se va afisa valoarea 3.
74. Se citește un șir de maxim 20 caractere ce nu conține caractere albe. Să se elimine toate
consoanele și să se afișeze șirul.
75. Fişierul atestat.txt conţine un text scris cu litere mari pe una sau mai multe linii. Se cere:
a) Să se afişeze litera ( literele) care apare de cele mai multe ori;
b) Să se afişeze vocalele din text.
76. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Scrieţi un subprogram recursiv care
să verifice dacă vectorul are cel puţin o componentă nulă.
77. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Scrieţi un subprogram recursiv care
să verifice dacă vectorul are cel mult o componentă impară.
78. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Scrieţi un subprogram recursiv care
să verifice dacă vectorul are exact o componentă pătrat perfect.
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79. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Scrieţi un subprogram recursiv care
să verifice dacă vectorul nu are componente negative.
80. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Scrieţi un subprogram recursiv care
determină câte numere prime sunt în vector.
81. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Scrieţi un subprogram recursiv care
calculează suma componentelor care au exact 3 cifre.
82. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Scrieţi un subprogram recursiv care
determină suma cifrelor componentelor aflate pe poziţii impare în vector.
83. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. S Să se afişeze diferenţa dintre cea
mai mare componentă impară negativă şi cea mai mica componentă pară negativă din vector.
84. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Scrieţi un program care afişează cel
mai mare număr natural ce se poate forma din toate cifrele componentei maxime din vector.
85. Se dă un vector cu n componente numere întregi, 2n20. Afişaţi componentele vectorului după
eliminarea cifrei/cifrelor din mijlocul fiecărei componente din vector.
86. Se da o matrice A cu m linii si n coloane, cu elemente numere intregi. Sa se afle suma
elementelor aflate pe prima si ultima linie, pe prima si ultima coloana. Citirea se va face de la
tastatura iar afisarea se va face in fisierul REZ.OUT.
87. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n (n<100) și un șir cu n numere
întregi din intervalul [100, 999]. Programul construieşte un șir de numere rezultat prin
înlocuirea fiecărui număr din şirul citit cu numărul obţinut prin interschimbarea cifrei unităților
cu cifra sutelor. Numerele din noul șir se vor afişa pe ecran separate printr-un singur spaţiu.
Exemplu : pentru n=3 si şirul 123 , 904 , 500
se afişează 321 , 409 , 5.
88. Scrieţi un program care afişează toate numerele naturale, mai mari decât 10 și mai mici decât o
valoare data n, n<=2.000.000 , formate doar din cifre identice.
Exemplu: pentru n=195 se afişează : 11 , 22 , 33 , 44 , 55 , 66 , 77 , 88 , 99 , 111.
89. În fişierul Numere.txt pe prima linie este memorat un număr natural n (n<10000), iar pe linia
următoare un şir de n numere naturale distincte cu maximum 4 cifre fiecare, separate prin câte
un spaţiu. Afişaţi pe prima linie a fişierului de ieşire Rezultat.out poziţia pe care s-ar găsi primul
element din şirul aflat pe linia a doua a fişierului, daca şirul ar fi ordonat crescător. Numerotarea
poziţiilor elementelor în cadrul şirului este de la 1 la n.
Exemplu: Dacă fişierul Numere.txt are următorul conţinut:
6
267 13 45 628 7 79
Fişierul Rezultat.out va avea următorul conţinut:5
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90. Se dă un şir de caractere a. Să se afişeze şirul de caractere obţinut prin transformarea literelor
mari cuprinse între ‘D’ si ‘O’ in litere mici, respectiv literelor mici cuprinse intre ‘f’ si ‘t’ în
litere mari. Ex : tEst => teSt.
91. Se citeste un cuvânt s format din cel mult 100 de litere mici. Se citeşte un număr natural p
(p<=100). Afişaţi cuvintele obţinute prin eliminarea unei secvenţe de p litere din s.
Exemplu: s="adina", si p=3, rezultă cuvintele: na aa ad
92. Se citeşte un număr natural n (n<=20). Construiţi şi afişaţi o matrice patratică cu n linii şi n
coloane care sa conţină primii n*n multipli ai lui n aranjati ca în exemplul de mai jos.
Exemplu: Pentru n=4 se obţine matricea:
4 8 12 16
20 24 28 32
36 40 44 48
52 56 60 64
93. Se citeşte o matrice patratică cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din
intervalul [0,1000].
Ştergeţi liniile şi coloanele pe care se află cele mai mici două elemente de pe diagonal principală
Exemplu:
matrice.in
5
32432
21546
32435
43221
43567
matrice.out
342
345
457
(s-au şters liniile şi coloanele 2 si 4)
94. Se citeşte o matrice patratică cu n linii şi n coloane (n<=100) cu elemente numere naturale din
intervalul [0,1000].
Să se interschimbe elementele simetrice faţă de diagonala principală care au aceeaşi paritate şi
să se afiseze matricea rezultată.
Exemplu:
4
3416
3421
5657
2436
=>
3452
8

3461
1253
6476
95. Se citeşte un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afişaţi numărul de perechi de
elemente din vector care au suma divizibilă cu n.
Exemplu: n=4, A={2, 6, 8, 10} => 3, adică perechile (2, 6) , (2, 10) si (6,10)
96. Se citeşte un vector A cu n (n<=1000) elemente numere naturale. Afişaţi numărul de perechi
egal depărtate de capetele vectorului care au proprietatea că încep cu aceeaşi cifră.
Exemplu: n=6, A={34, 56, 77, 733, 45, 3} => 2, adică perechile (34, 3) si (77, 773)
97. Se citeşte un vector cu n elemente numere întregi, n fiind cel mult egal cu 1000. Calculaţi şi
afisaţi câte dintre elementele vectorului sunt egale cu diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai
mic element din vector.
Exemplu: Pentru n=7 si vectorul cu elementele {5, 4, 5, 2, 7, 6, 5} se va afişa 3 (5 apare de 3
ori şi e egal cu diferenţa dintre 7 şi 2).
98. Se citeşte o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se ordoneze liniile
matricei crescător după suma elementelor. Afişaţi matricea după realizarea ordonării cerute.
99. Se citeşte un vector cu componente numere naturale. Să se afişeze numărul cifrelor nule cu care
se termină numarul format din produsul celor n componente.
Exemplu:
n=6
tabloul: 34 25 100 444 16 32321
numărul de cifre nule cerut este 4

100.
Fişierul text INTRARE.TXT conţine pe prima linie o valoare naturală n(1<n<100), iar pe
a doua linie, separate prin câte un spaţiu, n numere reprezentând cele n elemente ale unui tablou
unidimensional a. Fiecare dintre aceste numere are cel mult patru cifre. Scrieţi un program care
scrie în fişierul text IESIRE.TXT toate valorile obţinute ca sumă a tuturor perechilor (ai, aj),
1≤i<j≤n. Exemplu: dacă fişierul INTRARE.TXT are următorul conţinut:
4
1432
atunci fişierul IESIRE.TXT va avea următorul conţinut:
5 4 3 7 6 5 Soluție
101.
Se dă un vector a cu n elemente numere naturale și o valoare naturală s. Afișați toate
secvențele de valori din vectorul a care au suma egală cu s.
Exemplu:
n=6 s=28
a=20 8 11 14 3 11
sevențele sunt:
9

20 8
11 14 3
14 3 11
102.
Se citesc 2 numere naturale n şi m. Să se construiască şi să se afieze o matrice cu n linii şi
m coloane care să conţină numerele de la 1 la n*m ca în exemplul de mai jos.
Pentru n=4 si m=5 se obţine matricea
12345
10 9 8 7 6
11 12 13 14 15
20 19 18 17 16

103.
Se citeşte un vector a cu n elemente numere întregi. Să se insereze între oricare 2
elemente alăturare de semne diferite un element obţinut prin lipirea valorilor absolute ale celor 2
elemente, în ordinea lor din vector.
Exemplu: vectorul 3 -1 65 4 -9 se transformă in 3 31 -1 165 4 49 -9.
104.
Se citeşte un vector a cu n elemente naturale. Să se elimine în mod repetat toate perechile
de elemente alăturate identice până când nu mai există astfel de perechi.
Exemplu: din vectorul 3 7 4 5 5 6 6 4 7 9 8 8 vor ramâne doar elementele 3 şi 9.
105.
Se citesc 3 cuvinte s, a şi b, s având cel mult 50 de litere, iar a şi b având acelaşi cel mult
10 litere fiecare. Înlocuiţi în cuvântul s toate apariţiile lui a cu b.
Exemplu:
s="abracadabra"
a="bra"
b="12345"
va rezulta s="a12345cada12345"

106.
Se citeşte un cuvânt a cu cel mult 100 de litere. Să se şteargă toate perechile de câte 2
litere alaturate identice. Dacă prin ştergere se obţin alte perechi de litere identice să se şteargă şi
acestea.
Exemplu: din cuvântul abbapxsiisxh se obţine ph (prin eliminări succesive:aapxssxh, pxxh şi
apoi ph )
107.
Se citesc din fişierul fractii.txt câte două numere, reprezentând număratorul și numitorul
fiecărei fracții. Să se afișeze în fișierul rezultate.txt aceste fracții simplificate. Exemplu:
fractii.txt 6 4 10 5 150 20 rezultate.txt 3 2 2 1 15 2
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108.
Se citesc mai multe cuvinte din fișierul de intrare fraze.txt. Să se afișeze, pe câte un rând,
cuvintele din fișier, lungimile lor și să se afișeze în final lungimea maximă și minimă a
cuvintelor citite din fișier.
Exemplu:
eu sunt printre cei cuminti din scoala
Eu 2
Sunt 4
Printre 7
Cei 3
Cuminti 7
Din 3
Scoala 6
Lungimea minima a cuvintelor este 2
Lungimea maxima a cuvintelor este 7
109.

Fişierul text numere.txt conţine pe prima linie un număr natural n
(0<n<100000), iar pe a doua linie, separate prin câte un spaţiu, n numere
naturale formate din cel mult 2 cifre. Scrieţi un program care determină toate
numerele conţinute de a doua linie a fişierului care apar de cel puţin două ori
în acestă linie. Programul va afişa pe ecran numerele determinate, o singură
dată,în ordine crescatoare, pe aceeaşi linie, separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: dacă fişierul numere.txt are următorul conţinut:44 2 54 74 2 449 2 atunci pe
ecran se va afişa: 2 44.

110.

Fişierul text numere.txt conţine pe prima linie un număr natural n
(0<n<100000) iar pe doua linie, separate prin câte un spaţiu, n numere
naturale formate din cel mult 2 cifre. Scrieţi un program care determină dacă
numerele situate pe a doua linie a fişierului sunt în ordine strict crescătoare. În
caz afirmativ, programul va afişa pe ecran mesajul DA, altfel va afişa mesajul
NU.Exemplu: dacă fişierul numere.txt are următorul conţinut:
7
3 5 2 1 5 23 1, atunci pe ecran se va afişa: NU.

111.
Să se realizeze un program care să afișeze numerele din fișierul atestat.in care au numărul
cifrelor pare egal cu numărul cifrelor impare. Afișați și numărul acestor numere. Exemplu:
atestat.in : 12 1524 99 6543
Se va afisa : 12 1524 6543
112.
Realizați un program care să folosească un subprogram recursiv pentru afișarea
numerelor ce conțin numărul maxim de cifre distincte, citirea celor n valori intregi se face de la
tastatură. Exemplu: n=5 , 121 38 7 1188 22 se va afișa: 1188 38 121.
113.
Se citeşte un număr natural n<=100 şi apoi părţile reale şi cele imaginare a n numere
complexe. Apoi se citesc două numere reale a şi b. Afişaţi în ordine cresăatoare valorile
modulelor numerelor complexe care au proprietatea că au modulul în afara intervalului [a,b].

114.
Se citesc coordonatele a n puncte din plan. Afişaţi lungimea laturii celui mai mare pătrat
care se poate forma cu punctele citite.
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Exemplu:
8
00
23
46
03
30
33
60
3 -3
Se va afişa 4.24264
115.
Să se definească o structură pentru memorarea unei progresii aritmetice de raţie r şi
termen iniţial a. Să se afişeze primii 10 termeni ai progresiei date prin a şi r.
116.
În fişierul sărituri.in sunt notate numele, prenumele şi lungimea săriturii pentru cei n elevi
dintr-o clasă. Numele şi prenumele sunt şiruri de caractere, iar lungimea săriturii este număr
real. Să se construiască doua fişiere text baieti.out şi fete.out în care să se afişeze băieţii şi
respectiv fetele din clasă, ordonaţi/ordonate descrescator după lungimea săriturii. Se consideră
că toate fetele din clasă au prenumele terminat cu litera a.
117.

Se citesc n triplete de numere naturale. Să se afişeze toate tripletele de numere citite

consecutiv în care al treilea număr este restul împărţirii primului la al doilea.
118.

Se citesc numere naturale până la întâlnirea numărului 0. Să se afişeze numerele din sir

care sunt divizibile cu suma cifrelor lor.
119.

Fie vectorii X şi Z având fiecare n componente numere reale. Să se determine expresia

e= maxim(x1, yn)+ maxim (x2, yn-1)+…..+ maxim (xn, y1).
120.

Fie un vector X de numere întregi. Să se formeze un vector Y de numere întregi în care

Y[i] să fie restul împărţirii lui X[i] la suma divizorilor lui X[i].
121.

Fie vectorul X cu n componente numere întregi. Să se determine maximul

componentelor divizibile cu 3 din vector.
122.

Se dă un şir v cu n elemente numere întregi. Să se determine media aritmetică a

elementelor pare.
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123.

Fiind dată o matrice simetrică cu elemente numere întregi, să se

afişeze suma

elementelor de pe diagonala secundară şi elementele aflate deasupra şi sub diagonala secundară.
124.

Se citeşte de la tastatură o matrice a cu m linii şi n coloane. Să se afişeze produsul

elementelor pozitive aflate pe linii pare şi coloane impare.
125.

Se citeşte un şir de numere întregi din fişierul ‘numere.txt’. Fişierul conţine pe primul

rând numărul n de elemente ale şirului, apoi, pe fiecare din următoarele n rânduri, câte un
element. Să se afişeze suma elementelor pozitive ale şirului.
126.

Să se scrie un program, în limbajul Pascal/C/C++, care sa afiseze media aritmetică a

elementelor de pe diagonala principală dintr-o matrice cu n linii și n coloane.
127.

Fişierul atestat.in conţine pe prima linie numărul n, natural nenul (2<n<20), ce reprezintă

numărul de linii şi de coloane ale unei matrice, iar pe următoarele n linii câte n numere reale
separate prin câte un spaţiu, reprezentând elementele matricei. Să se scrie un program, în
limbajul Pascal/C/C++, care să determine suma elementelor matricei situate pe linia k, unde k
(0<kn) este un număr natural citit de la tastatură şi să scrie pe prima linie a fişierului atestat.out
valoarea acestei sume.
128.

Se dă un vector cu maxim 10 elemente, numere întregi. Sa se calcleze media aritmetica a

elementelor impare din vector.
129.

Se dă un vector cu maxim 20 elemente, numere întregi. Să se afişeze elementele

pozitive şi impare ale vectorului.
130.

Se dau 2 vectori a, b primul cu n elemente iar al doilea cu m elemente numere întregi. Să

se constituie vectorul c în care să se depună elementele ce rezultă din intersecţia celor 2
vectori.
131.

Se dă o matrice cu n linii si n coloane numere naturale. Să se calculeze numărul

elementelor divizibile cu 5 de pe diagonala principală.

13

132.

Se citeşte de la tastatură o matrice cu n linii si n coloane cu elemente numere întregi. Să

se afişeze pe un rând al ecranului media aritmetica a elementelor de pe diagonala principală iar
pe alt rând produsul elementelor impare de pe diagonala secundară.
133.

Se citeşte de la tastatură o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere întregi. Să

se calculeze produsul elementelor prime din matrice.
134.

Se citesc de la tastatură două numere întregi n si m. Să se construiască o matrice cu n

linii şi m coloane în care fiecare element al matriciei să fie egal cu produsul indicilor de linie,
respectiv de coloană.
135.

Se citeşte de la tastatură un şir de caractere s format din litere mici ale alfabetului englez

şi spaţii. Să se afişeze şirul astfel încât fiecare consoană a lui să fie transformată în majusculă.
136.

Să se calculeze valoarea funcţiei f:[-9,9] în punctul x, dacă:

pentru x  1
1,
3  ln(1  x),
pentru -1<x  0

f ( x)   2
 x +2, pentru 0<x  0
10  3x,
pentru x>1
137.

Se dă numărul natural n > 1.Să se genereze toţi divizorii pozitivi d 1 , d 2 ,..., d m ai

numărului n.
138.

Să se genereze toate numerele prime mai mici decât un număr natural natural n dat

139.

Se dau numărul natural n > 1 şi numerele x1, x2, ..., xn. Să se determine cel mai mare

număr negativ şi poziţiile pe care se află el în şirul dat
140.

Să se afişeze în fişierul “trei.out” toate numerele numerele naturale de trei cifre care sunt

divizibile cu suma cifrelor lor.
141.

Se citeşte un număr natural n. Afişaţi termenul de rang n al şirului lui Fibonacci. Folosiţi

o funcţie care returneză termenul de rang n al şirului lui Fibonacci.
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142.
Se citeşte un număr natural n (n<=30). Construiţi şi afişaţi o matrice patratică cu n linii şi
n coloane dupa modelul de mai jos, obţinut pentru n=4.
63 25 7 1
25 13 5 1
7531
1111
143.
Se dă un numar n. Construiţi şi afişaţi o matrice patratică cu n linii şi n coloane care să
conţină primii 2n-1 multipli ai lui n, ca în exemplu:
Exemplu: Pentru n=4 se obţine matricea:
28 24 20 16
24 20 16 12
20 16 12 8
16 12 8 4
144.
Se citeşte o matrice patratică cu n linii şi n coloane (n<=100), cu elemente numere
naturale din intervalul [0,1000].
Ordonaţi crescător elementele de pe diagonala principală prin interschimbări de linii şi coloane.
Afişaţi matricea rezultată.
Exemplu:
matrice.in
5
42345
23456
43254
67567
12542
matrice.out
24345
52214
46325
35244
57766
145.
Scrieţi un program care citeşte un număr natural n>1 cu maximum 9 cifre, şi afişează
valoarea celui mai mic divizor prim a lui n, precum şi puterea la care acest divizor apare în
descompunerea în factori primi a numărului n.
146.
Să se scrie un program care să calculeze şi să afişeze pe ecran produsul cifrelor pare şi
suma cifrelor impare a unui număr natural n citit de la tastatură.
147.
Să se verifice dacă doua cuvinte introduse de la tastatura (cuvintele având maxim 50 de
caractere fiecare) sunt rime, adică ultimele p caractere ale celor doua cuvinte coincid, unde p
(2<=p<=10) este dat.
148.
Scrieţi un program care construieşte o matrice pătrată de ordin n formată din valorile 1 si
2 astfel încât elementele de pe diagonala principală şi secundară să fie egale cu 1 iar restul
elementelor cu 2. Valoarea lui n se citeşte de la tastatură: n număr natural (2<23), iar matricea
se va afişa pe ecran, cate o linie a matricei pe fiecare rând pe ecran cu spaţii între elementele
fiecărei linii.
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149.
Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (n<100) şi un şir
cu n numere întregi din intervalul [100 ;999] ; programul construieşte un şir de numere rezultat
prin înlocuirea fiecărui număr din şirul citit cu numărul obţinut prin interschimbarea cifrei
unităţilor cu cifra sutelor. Numerele din noul şir se vor afişa pe ecran separate printr-un singur
spaţiu. De exemplu , pentru n=3 si şirul 123 , 904 , 500 , se afişează 321 , 409 , 5.
150.
Se citeşte un număr natural n<=100 şi apoi lungimile laturilor a n dreptunghiuri. Afişaţi
dreptunghiul de arie maximă şi pe cel de perimetru minim. La afişare se vor scrie cele 2 laturi,
aria şi perimetrul dreptunghiurilor.
Exemplu:
4
56
34
78
38
se vor afişa:
7 8 56 30 (pentru dreptunghiul de arie maximă)
3 4 12 14 (pentru dreptunghiul de perimetru minim)
151.
Se citesc coordonatele a n puncte din plan (n<=100). Afişaţi coordonatele colţului stânga
jos al pătratului de latura n care conţine număr maxim de puncte dintre cele citite. Dacă un
punct se află pe latura pătratului se consideră în interiorul acestuia. Datele de intrare se citesc
din fişierul puncte.in şi se afişează în puncte.out.
Exemplu:
puncte.in
6
-10 -5
41
33
12
10 8
00
puncte.out
00
152.
În fişierul sarituri.in sunt notate numele, prenumele şi lungimea săriturii pentru cei n elevi
dintr-o clasă. Numele şi prenumele sunt şiruri de caractere, iar lungimea săriturii este număr
real. Să se construiască două fişiere text baieţi.out si fete.out în care să se afişeze baieţii şi
respectiv fetele din clasă, ordonaţi/ordonate descrescător după lungimea săriturii. Se consideră
că toate fetele din clasă au prenumele terminat cu litera a.
153.
Să se facă conversia unui numar natural dintr‐o baza b în baza 10.(2<=b;b!=10)
154.
Fişierele cuv1.txt şi cuv2.txt conţin cuvinte, câte un cuvânt pe linie în ordine alfabetică.
Să se construiască fişierul cuv3.txt care să conţină toate cuvintele din cele două fişiere, în ordine
alfabetică.
155.
La o staţie de benzină există mai multe maşini caracterizate prin număr, marcă şi culoare.
Se cere să se scrie un program care
a) Determină numărul maşinilor Dacia;
b) Ordonează maşinile după culoare.
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156.
Se citesc douã numere naturale a si b. Afişaţi numãrul care are cei mai mulţi factori
primi. Dacă ambele numere au acelaşi numãr de factori primi, atunci se va afişa oricare dintre
ele.
Exemplu: pentru a=36, b=30 se va afişa 30 (30 are 3 factori primi: 2,3,5, iar 36 doar 2: 2 si 3)
157.
Se dă un interval [a,b]. Afişaţi câte dintre numerele din intervalul [a,b] au proprietatea că
atât ele cât şi răsturnatul lor sunt pătrate perfecte (ex: 144 si 441). Se cere un algoritm eficient
din punct de vederea al timpului de execuţie.
Exemplu: pentru intervalul [100,1000] sunt 10 astfel de numere.
158.
Se citeşte un numar natural n. Afişaţi numerele care se pot obţine din n prin eliminarea
unei singure cifre.
Exemplu: din 45329 se pot obţine numerele 4532 4539 4529 4329 5329
159.
Se citesc două numere naturale n si x. Fără a le transforma în baza 2 sau a numara cifrele,
determinaţi daca nşsi x au acelaşi număr de cifre când sunt scrise în baza 2.
Exemplu: 6 si 9 nu au acelaşi număr de cifre dacă sunt trecute în baza 2, iar 17 si 29 da.
160.
Se citesc de la tastatură numere naturale până când se introduce valoarea 0. Să se afişeze
tripetele de numere introduse consecutiv care au proprietatea că primul numar din triplet
împărţit la suma cifrelor sale dă catul egal cu al doilea număr din triplet şi restul egal cu cel deal treilea număr din triplet.
Exemplu:
dacă se introduc numerele 2 29 2 7 11 5 1 5 0
tripletele căutate sunt 29 2 7 si 11 5 1
161.
Se citeşte un număr natural n cu număr par de cifre. Calculaţi şi afişaţi numărul obţinut
din n inversând cifra unităţilor cu a zecilor, cea a sutelor cu cea a miilor, etc.
Exemplu:
n=123456 rezultă 214365.
162.
Se citeşte un număr natural n de maxim 4 cifre. Să se calculeze şi să se afişeze
termenii din şirul lui Fibonacci care sunt mai mici decat n.
163.
Se citeşte un vector A cu n elemente numere naturale distincte, ordonate
crescător. Se citeşte apoi un număr natural k. Să se determine poziţia pe care apare k
în vectorul A şi numărul de paşi făcuţi de program până la găsirea lui. Dacă numărul
k nu se află în vector se va afişa acest lucru împreună cu numărul de paşi facuţi de
program.
164.
Se citeşte un cuvânt format din cel mult 20 de litere. Să se intershimbe prima jumatate a
cuvântului cu cea de a doua. Dacă cuvântul este format din număr impar de litere, atunci litera
din mijloc va ramane pe loc.
Exemple: Cuvântul "cada" se transformă in "daca", iar "alina" in "naial".
165.
Se citeşte un număr natural n şi apoi n cuvinte formate din cel mult 20 de litere
fiecare. Calculaţi şi afişaţi câte dintre cele n-1 cuvinte citite incepând cu cel de al
doilea au proprietatea că primul cuvânt citit le este sufix.
Exemplu: daca n=6, iar cuvintele citite sunt ion, revelion, ionel, bulion, milion,
pionul => 3 (3 cuvinte din ultimele 5 se termină cu sufixul ion).
166.
Se citesc 3 cuvinte s, a si b, s având cel mult 50 de litere, iar a şi b având cel mult 10
litere fiecare. Înlocuiţi în cuvântul s toate apariţiile lui a cu b.
Exemplu:
s="abracadabra"
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a="bra"
b="12345"
va rezulta s="a12345cada12345"
167.
Se citesc n valori într-un vector a.Să se construiască şi să se afişeze un al doilea vector
format doar din acele valori din vectorul a care au suma cifrelor un număr par.
168.
Se dă un vector x cu n numere reale şi se cere să se modifice astfel incât să se intercaleze
între oricare două elemente consecutive, media lor aritmetică.
169.
Fiind dat un număr natural n între 1 şi două miliarde să se afişeze cifrele numarului şi
numărul de aparitii ale fiecărei cifre în număr.
170.
Se consideră un fişier text care conţine maxim 100000 de numere naturale de maxim
două cifre. Să se afişeze numerele din fişier precum şi frecvenţa acestora.
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