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 1.  PROBLEME  DE  AFIȘARE 

Problema 1.1. Pentru n citit de la tastatură, să se afișeze caracterele 

dispuse în felul următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=5   

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  * 

Rezolvare 

int n,i,j; 

cin>>n; 

for(i=1;i<=n;i++) 

{ 

for(j=1;j<=n;j++) 

cout<<”* ”; 

cout<<endl; 

} 

 

Problema 1.2. Pentru n citit de la tastatură, să se afișeze caracterele 

dispuse în felul următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=5   

*  $  *  $  * 

*  $  *  $  

*  $  *   

*  $   

* 

Rezolvare 

int n,i,j; 

cin>>n; 

for(i=1;i<=n;i++) 

{ 

for(j=1;j<=n-i+1;j++) 

if(j%2) 

cout<<”*”; 

else  

cout<<”$”; 

cout<<endl; 

} 
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Problema 1.3. Pentru n citit de la tastatură, să se afișeze caracterele 

dispuse în felul următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=5 

1  2  3  4  5 

2  3  4  5  1 

3  4  5  1  2 

4  5  1  2  3 

5  1  2  3  4 

 

Rezolvare 

int n,i,j; 

cin>>n; 

for(i=1;i<=n;i++) 

{ 

for(j=1;j<=n;j++) 

cout<<(i+j-2)%n+1; 

cout<<endl; 

} 

 

Probleme propuse 

 

1.4) Pentru n citit de la tastatură, să se afișeze caracterele dispuse în felul 

următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=5   

@  *  *  *  @ 

 *  *  *  *  * 

 *  *  *  *  * 

 *  *  *  *  * 

@  *  *  *  @ 

*  #  *  #  * 

*  #  *  #  * 

*  #  *  #  * 

*  #  *  #  * 

*  #  *  #  * 

 

1.5) Pentru n citit de la tastatură, să se afișeze numerele dispuse în felul 

următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=5   

1  1   1   1  1 

2  2  2  2  2 

3  3  3  3  3 

4  4  4  4  4 

5  5  5  5  5 

1  2   3   4  5 

5  4   3   2  1 

1  2   3   4  5 

5  4   3   2  1 

1  2   3   4  5 
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1.6) Pentru n citit de la tastatură, să se afișeze caracterele dispuse în felul 

următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=5   

*   

*  *   

*  *  *   

*  *  *  *   

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  

*  *  *   

*  *   

*  

 

1.7) Pentru n citit de la tastatură, să se afișeze numerele dispuse în felul 

următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=4   

1    2   3   4 

5    6  7   8 

9   10 11  12 

13  14 15 16 

1    3   5   7 

9   11  13  15 

17  19 21  23 

25 27 29 31 

 

1.8) Pentru n citit de la tastatură, să se afișeze numerele dispuse în felul 

următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=4   

1     

1    2   

1    2  3   

1    2  3 4 

1    2   3   4 

1    2   3   

1    2      

1 

 

1.9) Pentru n citit de la tastatură să se afișeze numerele dispuse în felul 

următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=4   
4 4 4 0 
3 3 0 3 
2 0 2 2 
0 1 1 1 

1 2 3 4  
2 2 3 4  
3 3 3 4  

 

1.10) Pentru n citit de la tastatură să se afișeze numerele dispuse în felul 

următor pe n linii. Exemplu dat este pentru n=4   
1 1 1 0  
1 1 0 2  
1 0 2 2  
0 2 2 2 

1 2 3 4  
2 3 4 5  
3 4 5 6  
4 5 6 7  



~ 6 ~ 
 

2.  CALCUL DE SUME ȘI PRODUSE, CONTOR 

 

Problema 2.1   

Se citesc de la tastatură n numere întregi. Să se calculeze media aritmetică a 

numerelor pare. 

Rezolvare 

întreg n,s,k,a; 

real ma; 

început 

citește n; 

k0; 

s0; 

pentru i1,n execută 

citește a; 

dacă a mod 2=0 atunci 

ss+a; 

kk+1; 

sfârșit_pentru; 

mas/k; 

scrie ma; 

sfârșit; 

 

Problema 2.2   

Să se calculeze suma 13+25+37+...+n(2n+1). 

 

întreg s,n,i; 

început; 

citește n; 

s0; 

pentru i1,n execută 

ss+i*(2*i+1); 

sfârșit_pentru; 

scrie s; 

sfârșit. 

 

 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 



~ 7 ~ 
 

Problema 2.3   

Să se calculeze suma 1+12+123+1234+...+123...n 

Rezolvare 

întreg s,n,i,p; 

început; 

citește n; 

s0; 

p1; 

pentru i1,n execută 

pp*i; 

ss+p; 

sfârșit_pentru; 

scrie s; 

sfârșit. 

 

Probleme propuse  

 

2.4) Se citesc de la tastatură n numere întregi. Să se afișeze câte numere 

sunt negative. 

2.5) Se citesc de la tastatură n numere întregi. Să se calculeze suma celor 

de rang par și produsul  celor de rang impar. 

2.6) Să se calculeze suma 12+23+...+n(n+1). 

2.7) Se citesc numere până la întâlnirea numărului 0. Scrieți un algoritm 

descris în pseudocod care calculează  și afișează: numărul valorilor  impare şi  

suma valorilor pare, citite până la întalnirea lui 0. 

2.8) Să se realizeze un program care afișează pe ecran toate modalitățile 

de scriere a valorii S ca sumă de trei termeni nenuli distincți.  

Exemplu: Pentru S=8, se va afișa : 

8=1 +2+5 

8=1 +3 +4 

2.9) Să se afișeze toate numerele pare începând cu valoarea 2, cât timp 

suma celor afișate nu este mai mare decât numărul n natural citit. 

Exemplu: n=15, se va afișa 2 4 6 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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3.  ALGORITMUL  DE  INTERSCHIMBARE 

Interschimbarea valorilor a două variabile de memorie x şi y nu se poate face prin 

simpla  atribuire  a  noii valori, deoarece secvenţa de atribuiri x<—y; şi duce la 

pierderea valorii lui x, iar secvenţa de atribuiri y‹—x; şi x<---y; duce la pierderea 

valorilor lui y. Pentru a realiza interschimbarea, puteţi folosi una dintre următoarele va-

riante de algoritmi: 

Varlanta 1: Interschimbarea valorilor a două variabile (a și b) prin folosirea unei 

variabile intermediare (x). Variabila intermediară se foloseşte pentru salvarea valorii 

care se distruge prin prima operaţie de atribuire.  

Paşii algoritmului sunt: 
Pasul 1. Se salvează valoarea primei variabile (a) variabila x, prin x a. 
Pasul 2.  Se atribuie primei variabile, a cărei valoare a fost salvată (a), valoarea celei 
de a două variabile (b), prin a b. 

Algoritmul în pseudocod 

întreg a,b,x; 

început 

citește a,b; 

xa; 

ab; 

bx; 

scrie a,b; 

sfârșit. 

 

Varianta 2: Interschimbarea valorilor a două variabile (a şi b) fără folosirea unei  

variabile intermediare. Se folosesc identităţile matematice a=(a-b)+b şi b=((a-b)+b)-(a-b). 

Pentru interschimbarea valorilor, se foloseşte valoarea a-b, care va fi atribuită iniţial 

variabilei a. 

 

Algoritmul în pseudocod 

întreg a,b,x; 

început 

citește a,b; 

aa-b; 

ba+b; 

ab-a; 

scrie a,b; 

sfârșit. 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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Problema 3.1 

Se citeşte un număr natural format din 3 cifre. Să se afişeze numărul minim 

care se poate forma din cifrele sale. De exemplu, dacă numărul este 312, numărul minim 

care se poate forma cu cifrele sale este 123. 

Rezolvare 

întreg n,a,b,x; 

început 

citește n; 

an div 100; 

b(n div 10) mod 10; 

cn mod 10; 

dacă a>b atunci 

xa; 

ab; 

bx; 

sfârșit_dacă; 

dacă b>c atunci 

xb; 

bc; 

cx; 

sfârșit_dacă; 

dacă a>b atunci 

xa; 

ab; 

bx; 

sfârșit_dacă; 

n100*a+b*10+c; 

scrie n; 

sfârșit. 

 

Probleme propuse 

 

3.2) Se citeşte un număr natural format din 3 cifre. Să se afişeze numărul 

maxim care se poate forma din cifrele sale. 

3.3) Se citeşte un număr natural format din 4 cifre. Să se afişeze numărul 

maxim şi numărul minim care se pot forma din cifrele sale. 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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4.  DETERMINAREA  MAXIMULUI  SAU  MINIMULUI 

Algoritmul determină valoarea maximă (minimă) dintr-un şir de numere introduse 

de la tastatură. Algoritmul constă  în atribuirea valorii primului element maximului 

(minimului) şi compararea acestei valori cu elementele din şir. 

 

Problema 4.1   

Se introduc de la tastatură n numere. Să se afișeze maximul dintre ele. 

Rezolvare 

întreg  a, m, n,i;  

citește n; 

citește a; 

m=a; 

pentru i2,n execută 

citește a; 

dacă m<a atunci m=a; 

sfârșit_dacă; 

sfârșit_pentru; 

scrie m; 

sfârșit; 

 

Problema 4.2  

Se introduc de la tastatură numere până la citirea numărului 0. Să se afișeze 

minimul dintre ele. 

întreg  a, m; 

citește a; 

m=a; 

cât_timp a<>0 execută 

citește a; 

dacă m>a atunci m=a; 

sfârșit_dacă; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie m; 

sfârșit; 

  

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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Problema  4.3:  

Se introduc de la tastatură n numere. Să se afişeze valoarea maximă şi de câte ori 

apare în şir. 

întreg  a, m, n,i,k; 

citește n; 

citește a; 

m=a; 

k=1 

pentru i2,n execută 

citește a; 

dacă m=a atunci 

kk+1; 

sfârșit_dacă; 

dacă m<a atunci  

m=a; 

k1; 

sfârșit_dacă; 

sfârșit_pentru; 

scrie „Maximul este”,m,”și apare de”,k,”ori”; 

sfârșit; 

 

Probleme propuse 

4.4) Se citesc de la tastatură preturile a n obiecte achiziționate de o 

persoană, Valorile citite sunt distincte. Să se  afișeze prețurile celor mai scumpe 

două obiecte cumpărate. 

Exemplu: Pentru n=5 și valorile 18000,230, 190000, 2400, și 2000000 se va 

afișa: 190000 și 2000000 

4.5) Se cunosc notele a n elevi la un extemporal. Să se afișeze care este 

nota  minimă  la test  și numărul elevilor care au obținut această notă.  

Exemplu: Pentru n=7 și notele: 4, 6, 4, 8, 8, 5, 8, se va afișa : 'Nota 4 obținută 

de 2 elevi'. 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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4.6) Pentru fiecare elev din cei n  înscriși într-o clasă se cunosc cele două 

note obținute la educație fizică. Realizați un program care determină media pe 

clasă la educație fizică, numărul elevilor corigenți  și media maximă obținută în 

clasă. Notele obținute de un  elev vor fi citite succesiv. 

4.7) Se introduc de la tastatură n numere. Să se afişeze valoarea minimă şi 

valoarea  maximă. 

4.8) Se introduce un şir de numere de la tastatură, până la întâlnirea valorii 0. Să 

afişeze maximul şi minimul dintre aceste numere. 

4.9) La un concurs, comisia de notare este formată din n membri. Să se scrie 

algoritmul de calcul al mediei, ştiind că nota cea mai mică şi nota cea mai mare nu sunt  

luate în considerare la calcularea mediei. 

4.10) Se introduce un şir de n numere întregi de la tastatură. Să se afişeze:  

maximul dintre numerele negative,  minimul dintre numerele negative, maximul dintre 

numerele pozitive, minimul dintre numerele pozitive. 
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5.  CUM  SE  VERIFICĂ  DACĂ  UN  NUMĂR ESTE PRIM 
 

Algoritmul de verificare dacă un număr natural n este prim constă în generarea 

tututor numerelor naturale mai mari sau egale cu 2 şi mai mici sau egale cu n/2 şi 

verificarea, pentru fiecare număr generat, dacă îl divide pe n. Dacă există cel 

puţin un astfel de număr, numărul n  nu este prim. Pentru a şti dacă există cel 

puţin un număr care îl divide pe n, se va folosi o variabilă logică x, care va avea 

valoarea True dacă numărul este prim şi Faise dacă numărul nu este prim. Se 

presupune că numărul este prim (variabila x  se iniţializează cu valoarea True) şi, 

pentru primul număr găsit în şiruil de numere generate care îl divide pe n, se va 

schimba valoarea variabilei x în Faise (numărul nu mai este considerat prim). 

Pentru generarea şirului de numere se foloseşte o variabilă contor i care va fi 

iniţializată cu valoarea 2 şi care se va incrementată cu 1 până va avea valoarea 

n/2.  

Problema 5.1  

Se citește un număr natural de la tastatură. Să se verifice dacă numărul este 

prim. 

Rezolvare 

întreg n,i; 

logic x; 

citește n; 

xT; 

pentru i2,n div 2 execută 

dacă n mod i=0 atunci 

xF; 

sfârșit_dacă; 

sfârșit_pentru; 

dacă x atunci 

scrie „numărul este prim”; 

altfel 

scrie „numărul nu este prim”; 

sfârșit_dacă; 

sfârșit. 

 

  

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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Problema 5.2:  

Să se afle numerele prime din intervalul [a;b], a și b se citesc de la tastatură 

Rezolvare 

întreg a,b,n,i; 

logic x; 

început 

citește a,b; 

pentru na,b execută 

xT; 

pentru i2,n div 2 execută 

dacă n mod i=0 atunci 

xF; 

sfârșit_dacă; 

dacă x atunci 

scrie n; 

sfârșit_dacă; 

sfârșit_pentru; 

sfârșit_pentru; 

sfârșit. 

 

Probleme propuse 

 

5.3) Realizați un program care citește de la tastatură n numere naturale și 

determină media aritmetică a numerelor prime. 

Exemplu: Pentru  n=3 și numerele 4, 5 și 7, se va afișa 6. 

5.4) Să se afișeze cele mai mari două numere prime strict mai mici decât 

numărul natural n (n>4). 

Exemplu: Pentru n=19, se va afișa 13 și 17. 

5.5) Se citește de la tastatură un număr n. Să se afișeze pe o singură linie 

primele n numere prime. 

Exemplu: Pentru n=4, se va afișa 2,3,5, 7. 

5.6)  Se citește de la tastatură, un șir de n numere reale. Realizați un 

program care determină numărul de apariții al celui mai mare număr prim din șir. 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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5.7) Afișați primele n perechi de numere prime consecutive pe mulțimea 

numerelor  impare. Exemplu: pentru n=3, se va afișa (3,5), (5,7) (11,13). 

5.8) Se introduc n  numere de la tastatură. Să se afişeze numerele prime. 

5.9) Să se afişeze descompunerea unui număr natural par, strict mai mare 

decât 2, într-o sumă de două numere prime (verificarea ipotezei lui Goldbach). 

5.10) Să se afişeze cel mai mare număr prim, mai mic decât un număr dat n 

(exemplu: dacă n=10, numărul va fi 7). 
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6.  PRELUCRAREA  DIVIZORILOR  UNUI  NUMĂR 

 

Algoritmul de generare a divizorilor proprii ai unui număr n  constă în împărțirea 

numărului la un şir de numere notate cu i de la 1 la n. Dacă numărul n  se împarte la 

numărul generat, atunci i este divizor al lui n. 

Problema 6.1  

Să se afișeze divizorii unui număr n citit de la tastatură. 

Rezolvare 

 

întreg n,i; 

început; 

citește n; 

pentru i1,n execută 

dacă n mod i=0 atunci 

scrie i; 

sfârșit_dacă; 

sfârșit. 

 

Problema 6.2  

Să se afișeze divizorii primi ai unui număr n  citit de la tastatură. 

Rezolvare 

 

întreg n,i; 

început; 

citește n; 

i2; 

cât_timp n<>1 execută 

dacă n mod i=0 atunci 

scrie i; 

sfârșit_dacă; 

cât_timp n mod i=0 execută 

nn/i; 

sfârșit_cât_timp; 

ii+1; 

sfârșit_cât_timp; 

sfârșit. 

 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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Problema 6.3  

Să se afișeze descompunerea în factori primi a unui număr n citit de la 

tastatură. 

Rezolvare 

 

întreg n,i,k; 

început; 

citește n; 

i2; 

cât_timp n<>1 execută 

dacă n mod i=0 atunci 

scrie i, „la puterea”; 

k0; 

cât_timp n mod i=0 execută 

nn/i; 

kk+1; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie k; 

sfârșit_dacă; 

ii+1; 

sfârșit_cât_timp; 

sfârșit. 

 

Probleme propuse 

 

6.4) Pentru un număr n, să se afișeze ultimii p divizorii proprii ai lui (diferiți 

de 1 și de el însuși). Dacă numărul n  are mai puțin de p divizori, se vor afișa toți. 

Exemplu: Pentru n=24 și p=2, se va afișa  8  12 

6.5) Se citește de la tastatură un număr n  impar. Să se afișeze primele n 

perechi de numere consecutive a caror sumă este divizibilă cu numărul n. 

Exemplu: Pentru n=3 se va afișa: 

12 

45 

78 

 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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6.6) Se citește de la tastatură, un șir de n numere naturale. Realizați un 

program pentru determinarea numărului din șir cu cei mai mulți divizori. 

6.7) Se consideră trei numere naturale n, a și b (abn). Să se creeze un 

program  care  permite afișarea factorilor primi ce aparțin  intervalului (a, b) și 

a puterilor la  care aceștia  apar în descompunerea lui n. 

Exemplu: pentru n=36, a=1, b=10, se va afișa: 

2 exponent 2 

3 exponent 2 

6.8) Să se scrie algoritmul prin care se afişează suma şi produsul 

divizorilor primi unui număr natural n care se introduce de la tastatură. 

6.9) Să se scrie algoritmul prin care se determină toate numerele naturale 

perfecte mai mici decât un număr n introdus de la tastatură. Un număr natural se 

numeşte, număr perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi, din care se 

exclude, divizorul egal cu numărul însuşi. Exemplu: 6=1+2+3; 28=1+2+4+7+14. 

6.10) Să se rezolve, în mulţimea numerelor naturale, ecuaţia x2-y2=k, unde k 

este un număr natural care se introduce de la tastatură.  

(lndicaţie: x2-y2=(x+y) (x-y)=a*b=kx=(a+b)/2 şi y=(b-a)/2; pentru fiecare 

divizor a al lui k şi b=k/a se  calculează x şi y, soluţiile x şi y obţinute trebuind 

să fie numere întregi pozitive.) 
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7.  AFLAREA  CELUI  MAI  MARE  DIVIZOR  COMUN (C.M.M.D.C) 

 

Pentru calcularea c.m.m.d.c dintre două numere naturale nenule, se folosesc 

următorii algoritmi: 

Varianta 1. Foloseşte algoritmul lui Euclid, care atribuie  lui b restul împărţirii lui a  

la b, iar lui a, vechea valoare a lui b. Rezolvarea problemei se bazează pe condiţia 

b0. Paşii algoritmului sunt: 

Pasul 1. Se împarte a la b şi se obţine restul  r (ra mod b). 

Pasul 2. Se execută operaţiile de atribuire ab, br 

Pasul 3. Dacă b<>0, atunci se revine la Pasul 1; altfel, cmmdca. 

întreg a,b,r; 

început 

citește a,b; 

cât_timp b<>0 execută 

ra mod b; 

ab; 

br; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie „cmmdc=”,a; 

sfârșit. 

 

Varianta 2. Foloseşte algoritmul de scădere repetată a valorii mai  mici  din valoarea 

mai mare. Rezolvarea problemei se bazează pe condiţia ab.  

Paşii algoritmului sunt: 

Pasul 1. Se scade numărul mai mic din cel mai mare. 

Pasul  2. Dacă a<>b, se revine la pasul 1, altfel, cmmdca. 

  

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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întreg a,b; 

început 

citește a,b; 

cât_timp a<>b execută 

dacă a>b atunci 

aa-b; 

altfel 

bb-a; 

sfârșit_dacă; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie „cmmdc=”,a; 

sfârșit. 
 

Probleme propuse 

 

5.4) Citind de la tastatură n numere naturale, să se calculeze produsul celor 

care sunt prime cu n. 

Exemplu: Pentru n=3  și numerele 4, 5  și 6, se va afișa 20. 

5.5) Se citesc trei numere naturale de la tastatură. Să se afle cel mai mare 

divizor comun al lor. 

5.6) Să se afle cel mai mic multiplu comun a două numere. 

5.7) Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze numărul 

numerelor prime cu n și mai mici decât n. 

5.8) Să se afle cel mai mare divizor comun a n numere citite de la tastatură. 

  

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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8.  PRELUCRAREA  CIFRELOR  UNUI  NUMĂR 

Algoritmul determină cifrele unui număr n, prin extragerea pe rănd a fiecărei cifre c 

(începând cu cifra unităţilor), cu operaţia n mod 10, şi eliminarea din număr a cifrei 

extrase, cu operaţia n div 10. Aceste operaţii se execută cât timp mai există cifre de 

extras din n (n<>0).  Paşii care se execută sunt: 

Pasul 1. Se extrage cifra cea mai nesemnificativă  cu operaţia  c mod 10. 

Pasul 2. Se afişează (se prelucrează) cifra. 

Pasul 3. Se elimină din număr cifra  extrasă, cu operaţia n  div 10.  

Pasul 4. Dacă n<>0, atunci se revine la Pasul 1. 

întreg n,c 

început 

citește n; 

cât_timp n<>0 execută 

cn mod 10; 

scrie c; 

nn div 10; 

sfârșit_cât_timp; 

sfârșit. 

 

Problema 8.1  Se citește un număr natural. Să se afișeze suma și 

produsul cifrelor sale. 

întreg n,s,p; 

început 

citește n; 

s0; 

p1; 

cât_timp n<>0 execută 

ss+n mod 10; 

pp*(n mod 10); 

nn div 10; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie s,p; 

sfârșit. 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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Problema 8.2  

Se introduce  de la tastatură un şir de numere naturale, până la citirea valorii 0. 

Să se afişeze toate perechile de numere introduse consecutiv care au proprietatea 

că al doilea număr este egal cu suma cifrelor primului număr. 

întreg a,b,s,x; 

început 

citește a,b; 

cât_timp b<>0 execută 

s0; 

xa; 

cât_timp x<>0 execută 

ss+x m mod 10; 

xx div 10; 

sfârșit_cât_timp; 

dacă s=b atunci 

scrie a,b; 

sfârșit_dacă; 

ab; 

citește b; 

sfârșit_cât_timp; 

sfârșit. 

 

Problema 8.3  

Să se afle răsturnatul unui număr  citit de la tastatură. 

Rezolvare 

 

întreg n,r; 

început 

citește n; 

r0; 

cât_timp n<>0 execută 

rr*10+n mod 10; 

nn div 10; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie r; 

sfârșit. 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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Problema 8.4  

Se introduc pe rând de la tastatură cele n cifre ale unui număr,  începând cu cifra 

cea mai semnificativă.  Să se afişeze numărul  obţinut din aceste cifre. 

 

întreg  n,p,nr,i,c; 

început 

citește n; 

nr0; 

pentru i1,n execută 

citește c; 

nrnr*10+c; 

sfârșit_pentru; 

scrie nr; 

sfârșit. 

 

Problema 8.5)  

Se introduc pe rând, de la tastatură, mai multe numere care reprezintă cifrele unui 

număr, până când se introduce un număr care nu poate fi cifră.  Să se afişeze 

numărul nr  obţinut din aceste cifre. 

  

întreg c,nr 

început 

nr0; 

citește c; 

cât_timp c>=0 and c<=9 execută 

nrnr*10+c; 

citește c; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie nr; 

sfârșit. 

 

  

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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Probleme propuse 

 

8.6) Scrieți un program care citește de la tastatură  n  numere naturale 

nenule(<32000) 

Aflați  numărul format prin alipirea cifrelor numărului maxim cu cel minim (în 

aceasta ordine). 

Exemplu: 

Pentru n=3  și numerele 63, 153  și 62, se va afișa 15362. 

8.7) Se citește de la tastatură un șir de n numere. Realizați un program 

care verifică dacă numărul format din cifrele unităților acestora este un număr 

prim. 

Exemplu: Pentru n=4 și numerele 237  23   453   11, se va afișa : Numărul 7331 

este prim. 

 

8.8) Se consideră un număr n  citit de la tastatură. Să se realizeze un 

program care afișează pe ecran cifrele pare ale acestuia în ordinea inversă a 

apariției, separate prin câte o virgulă. 

Exemplu Pentru n=1234, se va afișa 4,2. 

 

8.9) Se consideră un număr natural n.  Să se formeze două noi numere, unul 

format din cifrele pare ale lui n, celălalt format din cifrele impare. 

Exemplu: Pentru n=13854, se va afișa 84  și 135 

 

8.10) Se consideră un număr natural n (n> 1000). Să se afișeze cele două 

numere formate prin  înjumătățirea scrierii zecimale a lui n. 

Exemplu: Pentru n=12345, se va afișa 12 și 345. Pentru n=182345, se va afișa 

182  și 345. 

 

8.11)  Se consideră un număr natural n (n>100). Să se afișeze cifrele lui 

situate pe poziții impare începând cu cifra unităților. Exemplu : Pentru n=1235, 

se va afișa 52. 
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8.12) Se consideră un număr n natural (n>100). Să se afișeze suma primelor 

două cifre ale lui n. 

Exemplu : Pentru n=1235, se va afișa 3. 

 

8.13) Se consideră un număr n natural. Să se afișeze cel mai mic multiplu 

par al  numărului  format din prima și ultima cifră  a acestuia. 

Exemplu: Pentru n=1235, se va afișa 30. 

 

8.14) Se consideră un număr natural n (n> 1 000). Să se afișeze numărul 

format din cifrele pare ale lui n, situate pe poziții impare începând cu prima 

cifră  a sa. 

Exemplu: Pentru n=724582, se va afișa 48. 

8.15) Se consideră un număr natural n (n>1000). Să se afișeze numărul de 

apariții a cifrei unităților în scrierea lui n. 

Exemplu: Pentru n=15535, se va afișa 3 (5 apare de 3 ori). 

8.16) Se consideră un număr natural n (n>1000). Să se afișeze cea mai mare 

cifră care apare în scrierea lui n și numărul de apariții al ei. 

Exemplu : Pentru n=19539, se va afișa "9 apare de 2 ori" 

8.17) Se consideră un număr n. Dacă numărul este palindrom, se va afișa 

numărul format din cifra zecilor și cea a unităților, în caz contrar se va afișa 

prima cifră a sa. Un număr este palindrom dacă este egal cu numărul obținut cu 

cifrele citite de la dreapta spre stânga. 

Exemplu: 

Pentru n=31413, se va afișa numărul 13. 

Pentru numărul 3214, se va afișa numărul 3.  
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9.  CONVERSIA  ÎNTRE  SISTEME  DE  NUMERAȚIE 

Conversia unui număr n10 din baza 10 într-un număr nq reprezentat în baza q se 

face prin împărţirea întreagă a numărului la baza q până când restul obţinut este 

mai mic decât baza. Resturile obţinute în urma acestor operaţii de împărţire 

reprezintă cifrele reprezentării numărului în baza q, primul rest fiind cifra cea 

mai puţin semnificativă, iar ultimul rest cifra cea mai semnificativă a 

reprezentării numărului. Pentru a scrie pe ecran numărul obţinut în urma 

conversiei, se va folosi scrierea  lui ca un număr în baza 10 (cu cifrele 

corespunzătoare reprezentării  în baza q). 

 

întreg n10,nq,p,q; 

început 

citește n10,q; 

nq0; 

p1; 

cât_timp n10<>0 execută 

nq=nq+p*(n10 mod q); 

pp*10; 

nqnq/10; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie nq; 

sfârșit. 

 

Conversia unui număr nq, din baza q, într-un număr n10 reprezentat în baza 10, se 

face folosind descompunerea numărului după puterile bazei. Numărul n10 este o 

sumă în care termenii sunt produsele dintre cifra reprezentării în baza q şi 

puterea corespunzătoare a bazei. Deoarece citirea cifrelor se face începând cu 

cifra cea mai semnificativă, algoritmul foloseşte următorul mod de grupare a 

termenilor reprezentării numărului în baza 10. 

 

întreg c,n10,q; 

început 

citește q; n100; 

cât_timp c>=0 and c<q execută n10=q*n10+c; 

citește c; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie n10; 

sfârșit.  

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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Problema 9.1  

Se citește un număr scris în baza q, 1<q<10. Să se scrie numărul în baza 10. 

 

întreg n10,nq,c,p; 

început 

citește nq; 

n100; 

p1; 

cât_timp nq>0 execută 

n10=n10+p*(nq mod q); 

pp*q; 

nqnq div q; 

sfârșit_cât_timp; 

scrie n10; 

sfârșit. 

 

Probleme propuse 

9.3) Se citeşte un număr natural n de la tastatură. Să se afişeze câte 

cifre are reprezentarea lui  în baza q, q[2‹ 9]. q şi n  se introduc de la tastatură. 

9.4) Se citeşte de la tastatură un număr n, care este reprezentarea 

numărului  în baza, q, q [2, 9]. Să se afişeze numărul reprezentat în baza p,  

p [2 ,9]. q şi p  se  introduc de la tastatură. 

9.5) Să se afişeze toate nurnerele naturale mai mici decât n care sunt 

palindrom în  baza k. n şi k se introduc de la tastatură şi k[2, 9]. 

  

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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10.  ȘIRURI  RECURENTE 

Şirul lui Fibonacci este format din termeni definiți prin recurență, astfel: 

a1=1 

a2=1 

a3= a1+ a2 

an= an-2+ an-1 

Pentru generarea primiior n  termeni ai şirului lui Fibonacci (n≥3), se vor genera 

repetat termenii de rang i ai şirului, 3in. Se vor folosi trei variabile de 

memorie: a1 pentru ai-2, a2 pentru ai-1 şi a3 pentru termenul curent ai. După 

fiecare generare a unui termen, se vor actualiza valorile din variabilele  a1 şi a2. 

întreg a1,a2,a3,n,i; 

început 

citește n; 

a11; 

a21; 

scrie a1,a2; 

pentru i1,n execută 

a3=a1+a2; 

scrie a3; 

a1=a2; 

a2=a3; 

sfârșit_pentru; 

sfârșit. 

 

Probleme propuse 

 

10.1) Să se scrie un program în pseudocod care afișează suma primilor n 

termeni ai unei progresii aritmetice de rație r și primul termen a1. 

10.2) ) Să se scrie un program în pseudocod care afișează primii n termeni 

ai unei progresii aritmetice de rație r și primul termen a1. 

10.3) Să se scrie un program care însumează primii n termeni din șirul lui 

Fibonacci. 

Să se scrie algoritmul 

echivalent în c++ 
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10.4) Să se calculeze suma primilor n (n ≤ 100) termeni din următorul şir: 1, 

3, 5, 11, 21, 43, 85. 

10.5) Să se scrie un program care afișează numerele lui Fibonacci mai mici 

decât un număr dat. 

10.6) Fie (Xn), nN, un şir de numere reale, care verifică următoarele 

relaţii de recurenţă:  X0=1; X1=2; Xn=2*Xn-1 + Xn-2; Pentru n număr natural citit 

de la tastatură, să se afișeze termenii șirului X1, X2,..,Xn. 

10.7) Să se scrie un program care calculează suma primilor n termeni din 

șirul următor: 1, 7, 22, 63, 190,...... 
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