
PROGRAMARE – PROBLEME PROPUSE 

An școlar 2017 – 2018 

 

1. Scrieți un program care citește toate numerele din fișierul ”Numere.in” (cel mult 100 de 

numere) și construiește cu ele un vector. Fără a folosi vectori auxiliari, rearanjați elementele 

vectorului astfel încât toate numerele pare să apară la sfârșitul acestuia, indiferent de ordinea lor 

în șirul inițial. Construiți fișierul „Numere.out” care să conțină șirul astfel obținut.  

Exemplu: 

Numere.in Numere.out 

9 8 3 8 2 9 5 9 5 3 9 2 8 8 

 

2. Scrieți un program care citește de la tastatură numărul n și apoi n numere întregi. Folosind o 

singură structură repetitivă și fără să folosiți tablouri, afișați pe câte o linie perechi de numere 

citite consecutiv cu proprietatea că numerele din pereche au ca divizor comun numărul 13 (nu 

neapărat doar pe acesta). 

Exemplu: Dacă se citesc, în ordine, valorile 7  34  26  130  390  32  31  9 se vor afișa perechile  

26 130 

130 390 

 

3. Construiți în memorie un vector format din primele n numere din șirul 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 

3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 etc., unde n se citește de la tastatură (n<=100). 

De exemplu, dacă n este 7 se va forma șirul 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Construiți fișierul „Numere.out” 

care să conțină șirul astfel obținut.  

 

4. Verificați dacă un șir de n numere reale citite de la tastatură are proprietatea că fiecare număr 

din șir are exact două cifre la partea zecimală și afișați pe ecran un mesaj corespunzător (”Da” 

sau ”Nu”). Numărul n se citește de la tastatură (2<=n<=10). 

De exemplu, pentru n=4 și numerele 2.32  33.45  456.22  21.22 se va afișa ”Da”. 

 

5. Scrieți un program care construiește și afișează pe ecran un șir de n numere (n citit de la 

tastatură) cu proprietatea că numerele din șir sunt în ordine crescătoare și au toate cifrele din 

reprezentarea binară egale cu 1. De exemplu, pentru n=4 se vor scrie valorile 1, 3, 7, 15.  

 

6. Scrieți un program care citește toate numerele din fișierul ”Numere.in” (cel mult 100 de 

numere) și construiește cu ele un vector. Ordonați apoi vectorul obținut astfel încât numerele din 

șir să fie aranjate crescător după cea mai semnificativă cifră a fiecăruia. Construiți fișierul 

„Numere.out” care să conțină șirul astfel obținut. 

Exemplu: 

Numere.in Numere.out 

39  112  23  58 13  38 662 219 565 112  13 23 219  39 38 58 565 662 

 

7. Construiți un vector cu n numere întregi (n citit de la tastatură) format din primele n numere 

prime care au suma cifrelor multiplu de 2. De exemplu, pentru n=4 se va construi șirul 2, 11, 13, 

17. Afișați pe ecran șirul obținut. 

 

8. Din fișierul ”Numere.in” se citesc numere naturale până la citirea numărului 13 (cel puțin 

două astfel de numere). Afișati în fișierul „Numere.out” pentru fiecare pereche de numere citite 

consecutiv cel mai mare divizor comun al numerelor din pereche. 

Exemplu: 

Numere.in Numere.out 

2 6 3 8 4 9 13  2 3 1 4 1 

 



9. Pentru n numere citite de la tastatură afișati pe ecran numărul de apariții ale fiecărei cifre 

utilizate în scrierea tuturor numerelor.  

De exemplu, pentru n=4 și numerele  32  588  76 8  se vor afișa 

2 1 

3 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 3 

 

10. Scrieți un program care citește numerele din fișierul ”Numere.in” (cel mult 10 de numere, 

fiecare număr cu maxim 4 cifre) și calculează suma numerelor care sunt palindroame. Construiți 

fișierul „Numere.out” care conține suma obținută. 

Exemplu: 

Numere.in Numere.out 

123 67 323 4554 23 9 787 5673 

 

11. Se consideră o matrice A cu n linii și n coloane de numere naturale (1<=n<=100). Să se 

afișeze cea mai mare valoare ce se află pe prima diagonală paralelă cu diagonala secundară 

situată deasupra acesteia și cea mai mică valoare aflată pe prima diagonală paralelă cu diagonala 

secundară situată sub aceasta. Datele de intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găseşte n; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out, afișate pe aceeași linie cu un spațiu între ele. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in: 

5 

3    6  17  23  8 

12  4  10  11  9 

7   11 14  50 15 

17 22   6  55 89 

9   22  24  34  5  

Fişierul date.out va fi:  23 6 

 

12. Se consideră o matrice A cu n linii și m coloane de numere naturale (1<=n,m<=100). Să se 

caute cea mai mare valoare din matrice și să se afișeze toți vecinii acesteia dacă aceasta se află în 

interior altfel se va afișa NORD dacă valoarea maximă se află pe prima linie, SUD dacă se află 

pe ultima linie, EST dacă se află pe ultima coloană și VEST dacă se află pe prima coloană 

(colțurile aparțin primei și ultimei linii). Datele de intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găsesc n și m; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out, astfel: 

Pe prima linie valoarea maximă. 

Pe următoarea linie toți vecinii separați printr-un spațiu. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in 

4 3 

3   6    37 

14 32 25 

7   91   4 

47 61 45 

Fişierul date.out va fi:  

91 

7 14 32 25 4 45 61 47 



 

13. Se consideră o matrice A cu n linii și m coloane de numere naturale nenule distincte (1<=n, 

m<=100) și o valoare x citită. Să se caute valoarea x în matrice și dacă se găsește să se afișeze 

vecinul cu cea mai mare valoare altfel să se afișeze IMPOSIBIL. Datele de intrare se vor citi din 

fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găsesc n și m; 

pe a doua linie se găsește x; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out, astfel: 

Dacă x este găsit se va afișa valoarea maximă gasită, altfel IMPOSIBIL. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in 

3 4 

9 

4    3  8   2 

9    5  1 10 

12 17 6 15 

Fişierul date.out va fi: 17 (deoarece vecinii lui 9 sunt: 4, 3, 5, 12, 17) 

 

14. Se consideră o matrice A cu n linii și n coloane de numere naturale (1<=n<=100). Să se 

calculeze cel mai mare divizor comun al elementelor aflate pe diagonala principală. Datele de 

intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găseşte n; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in 

4 

24  3   8  2 

9   54  1  10 

12 17 12 15 

4   12 22 18 

Fişierul date.out va fi: 6 (deoarece cmmdc(24, 54, 12, 18)=6) 

 

15. Se consideră o matrice A cu n linii și n coloane de numere naturale (1<=n<=100). Să se 

calculeze cel mai mare divizor comun al elementelor aflate pe o linie x, unde x este o valoare 

întreagă dată. Datele de intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găsesc 2 valori  n și x; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in 

4 

3 

24  3    8   2 

9   54   1 10 

12 18 22 26 

4   12 11 18 

Fişierul date.out va fi: 2 

 

16. Se consideră o matrice A cu n linii și m coloane de numere naturale (1<=n, m<=100). Să se 

afișeze linia cu cele mai multe elemente prime. Dacă există mai multe linii se va afișa ultima 

linie cu această proprietate. Datele de intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găsesc 2 valori n și m; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 



Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out, pe o linie cu un spațiu între elemente. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in 

4 5 

24  3    8 23 13 

9   54   1 10 14 

11 18 22 13 14 

4   12 11 19 37 

Fişierul date.out va fi: 4 12 11 19 37 

 

17. Se consideră o matrice A cu n linii și m coloane de numere naturale (1<=n, m<=100). Să se 

afișeze coloana cu cele mai multe elemente prime. Dacă există mai multe coloane se va afișa 

prima coloană cu această proprietate. Datele de intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găsesc 2 valori n și m; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out, pe o linie cu un spațiu între elemente. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in 

4 5 

24   3 23 23 13 

9   54 13 10 14 

11 18 22 13 14 

4   11 11 19 37 

Fişierul date.out va fi: 23 13 22 11 

 

18. Se consideră o matrice A cu n linii și m coloane de numere naturale distincte (1<=n, 

m<=100). Să se afișeze cel mai mare număr de două cifre și poziția unde se găsește, altfel să se 

afișeze IMPOSIBIL. Datele de intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găsesc 2 valori n și m; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out, pe o linie cu un spațiu între elemente astfel: 

prima valoare este numărul găsit urmat de numărul liniei și coloanei sau IMPOSIBIL dacă nu se 

găsește. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in 

4 5 

214     3    23   2    13 

9        11   10   54  141 

131 138   22 123  14 

4        111   1  179 37 

Fişierul date.out va fi: 54 2 4  

 

19. Se consideră o matrice A cu n linii și m coloane de numere naturale distincte (1<=n, 

m<=100). Se cere să se determine matricea obținută prin eliminarea coloanei care conține 

elementul maxim. Datele de intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găsesc 2 numere n şi m; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out, matricea fiind afișată linie cu linie iar între 

elemente câte un spațiu. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in: 

3 4 

24   3     8  2 

9   54     1 10 

12 118 22 26 

Fişierul date.out va fi: 



24 8  2 

9   1 10 

12 22 26 

 

20. Se consideră o matrice A cu n linii și n coloane de numere naturale distincte (1<=n<=100). 

Să se caute cel mai mare număr aflat pe diagonala principală și să se verifice dacă are cifrele în 

ordine strict crescătoare (de exemplu 269). Datele de intrare se vor citi din fişierul date.in astfel: 

pe prima linie se găsește n; 

pe următoarele n linii se găsesc elementele matricei. 

Datele de ieşire se vor scrie în fișierul date.out astfel: valoarea maximă găsită ce are cifrele în 

ordine crescătoare sau IMPOSIBIL altfel. 

Exemplu: pentru fişierul de intrare date.in 

4 

24   3  8  2 

9   59  1  10 

12 17 12 15 

4   12 22 10 

Fişierul date.out va fi: 59 

 

21. Se citește un număr natural n de maxim 9 cifre. Să se formeze cu cifrele pare ale numărului 

citit cel mai mare număr posibil și să se afișeze.  

Exemplu: n=405889492  se va afișa 884420 

 

22. Se citește un număr natural n de maxim 9 cifre. Să se formeze cu cifrele impare ale 

numărului citit cel mai mic număr posibil și să se afișeze.  

Exemplu: n=405889492 se va afișa 599 

 

23. Se citește un număr natural n de maxim 9 cifre. Să se formeze cu cifrele numărului citit două 

numere astfel: 

- Primul număr va conține cifrele pare ale numărului citit în aceeași ordine în care se află 

în numărul original; 

- Al doilea număr va conține cifrele impare ale numărului citit în aceeași ordine în care se 

află în numărul original. 

Să se afișeze aceste două numere pe un rând separate de câte un spațiu. 

Exemplu: n=405889492 se va afișa 408842 599 

 

24. Se citește un număr natural n de maxim 9 cifre. Să se afișeze mesajul ”DA” dacă acest număr 

reprezintă un palindrom prim, sau mesajul ”NU” în caz contrar. 

Exemplu: n=405889492 se va afișa NU 

 

25. Se citește un număr natural n de maxim 9 cifre. Să se afișeze cifrele numărului în ordine 

crescătoare pe câte un rând, iar după fiecare cifră se va afișa numărul de apariții. 

Exemplu: n=405889492 se va afișa 

0 1 

2 1 

4 2 

5 1 

8 2 

9 2 

 

26. Se citește un număr natural n și un șir de n numere. Să se afișeze cea mai mare cifră din șir și 

de câte ori apare. 



Exemplu: n=5 și șirul 234 96 87 1293 897 

Se va afișa 9 3 

27. Se citește un număr natural n și un șir de n numere. Să se afișeze pe câte un rând prima cifră 

a fiecărui număr din șir, precum și suma acestor cifre. 

Exemplu: n=5 și șirul 234 96 87 1293 897 

Se va afișa: 

2 

9 

8 

1 

8 

28 

 

28. Se citește un număr natural n și un șir de n numere. Să se afișeze câte numere palindrom sunt 

în șir. 

Exemplu:  n=5 și șirul 232 96 88 12921 897 

Se va afișa 3 

 

29. Se citește un număr natural n și un șir de n numere. Să se afișeze câte numere din șir au 

prima cifră egală cu ultima. 

Exemplu:  n=5 și șirul 232 96 88 12921 897 

Se va afișa 3 

 

30. Se citește un număr natural n și un șir de n numere. Să se afișeze media aritmetică a 

numerelor din șir care nu conțin cifra 0. 

Exemplu:  n=5 și șirul 202 96 88 10921 8 

Se va afișa 64 

 

 


