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LABORATOR 1 – STRUCTURA SECVENȚIALĂ 
 

 
 

Probleme rezolvate 
 
1.Se dau 2 numere naturale. Calculaţi suma celor 2 numere date. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură 2 numere naturale. 
Date de ieşire 
Programul va afișa pe ecran suma celor două numere. 
Exemplu 
Intrare 

12 23 

Ieșire 

35 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long a,b,s; 
    cin>>a>>b; 
    s=a+b; 
    cout<<s; 
    return 0; 
} 
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2. Se citesc două numere naturale. Afișați suma, diferenţa, produsul şi 
câtul lor, în această ordine, separate prin câte un spațiu. 
Restricții și precizări 

 cele două numere citite vor fi mai mici decât 500; 
 din primul număr se va scădea al doilea; 
 primul număr se va împărţi la al doilea; se va afișa câtul 

împărțirii întregi. 
Exemplu 
Intrare 

15 3 

Ieșire 

18 12 45 5 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long a,b,s; 
    cin>>a>>b; 
    cout<<a+b<<" "<<a-b<<" "<<a*b<<" "<<a/b; 
    return 0; 
} 
 
3. Se dau două numere naturale x și y. Calculați ultima cifră a sumei 
lor. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele x și y. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran ultima cifră a sumei x+y. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ x,y < 1.000.000 
Exemplu 
Intrare 
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25 78 

Ieșire 

3 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ int x,y; 
    cin>>x>>y; 
    cout<<(x+y)%10; 
    return 0; 
} 
 
4. Într-un brad sunt a globuri albe, de două ori mai multe globuri roșii, 
iar globuri verzi cu 3 mai puține ca numărul de globuri roșii. Câte 
globuri sunt în total? 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul natural a. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul total de globuri. 
Restricții și precizări 

 2 ≤ a ≤ 1000 
Exemplu 
Intrare 

7 
Ieșire 
32 

Explicație 
Sunt 7 globuri albe, 14 roșii și 11 verzi, în total 32 globuri. 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
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using namespace std; 
int main() 
{ int x,y,z,s; 
    cin>>x; 
    y=2*x; 
    z=y-3; 
    cout<<x+y+z; 
    return 0; 
} 
 
5. Fiind date două numere naturale x și y determinați valoarea care 
trebuie adunată la x pentru a obține triplul lui y. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele x și y. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul care adunat la x va obține triplul 
lui y. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ x,y ≤ 100000000 
 rezultatul poate fi negativ 

Exemplu 
Intrare 

5 12 

Ieșire 

31 

Explicație 
31+5=12*3 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long x,y,n; 
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    cin>>x>>y; 
    n=3*y-x; 
    cout<<n; 
    return 0; 
} 
 
6. Pe planeta Marte anul marțian durează z zile marțiene. Marțianul 
Iggle își serbează ziua de naștere și constată că a trăit n zile. Câte 
lumânări va avea tortul lui Iggle? 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele naturale z n. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul de lumânări de pe tortul lui Iggle. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ z ≤ 1.000 
 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 

Exemplu 
Intrare 

7 56 

Ieșire 

8 

Explicație 

Anul marțian are 7 zile. Iggle a trăit 56 de zile, adică 8 ani, deci tortul va 
avea 8 lumânări. 
 
Rezolvare 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long z,s,n; 
    cin>>z>>n; 
    s=n/z; 
    cout<<s; 
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    return 0; 
} 
 
7. Într-un grup sunt n prieteni. Când se întâlnesc se salută, fiecare 
dând mână cu toți ceilalți. Câte strângeri de mână au loc? 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran valoarea cerută. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ n ≤ 1 000 000 000 
Exemplu 
Intrare 

3 

Ieșire 

3 

Explicație 

Dacă cei trei prieteni sunt A B C, atunci au loc următoarele strângeri de 
mână: (A,B), (A,C) și (B,C). 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long n; 
    cin>>n; 
    cout<<n*(n-1)/2; 
    return 0; 
} 
 
8. Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural 
cu cel puţin două cifre şi determină suma dintre cifra zecilor şi cifra 
unităţilor numărului citit. 
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Date de intrare 
Programul va citi de la tastatură un număr natural n. 
Date de ieşire 
Programul va afişa pe ecran un număr s, reprezentând suma dintre 
cifra zecilor şi cea a unităţilor numărului n. 
Restricţii şi precizări 

 9<n<1000000000 
Exemplu 
Intrare 

2012 

Ieşire 

3 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long n; 
    cin>>n; 
    cout<<n%10+n/10%10; 
    return 0; 
} 
 
9. Scrieți un program care cere de la tastatură un număr a (de o cifră) 
și care afișează valoarea expresiei a16. Aplicați de cât mai puține ori 
operatorul de înmulțire. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul a. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran valoarea calculată. 
Restricții și precizări 

 0 ≤ a ≤ 9 
Exemplu 
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Intrare 

2 

Ieșire 

65536 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long n; 
    cin>>n; 
    n=n*n; 
    n=n*n; 
    n=n*n; 
    n=n*n; 
    cout<<n; 
    return 0; 
} 
 
10. Se dă un număr. Să se afișeze rădăcina sa pătrată. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul r, reprezentând rădăcina pătrată 
a lui n. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ n ≤ 1000 
 în fiecare test numărul n va fi pătrat perfect 

Exemplu 
Intrare 

9 

Ieșire 
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3 

 
Rezolvare 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long n; 
    cin>>n; 
    cout<<sqrt(n); 
    return 0; 
} 
 

Probleme propuse 
 
1. Se dau două numere naturale. Calculați diferenţa lor. 
Restricții și precizări 

 cele două numere sunt mai mici decât 2.000.000.000 
 se va scădea al doilea număr din primul 

Exemplu 
Intrare 
5 3 
Ieșire 
2 
 
2.Într-o clasă sunt F fete și B băieți. Fiecare fată citește 3 pagini pe zi și 
fiecare băiat citește 2 pagini pe zi. Câte pagini vor citi copiii în n zile? 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele naturale F B n. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul total de pagini citite. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ F , B , n ≤ 1000 
Exemplu 
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Intrare 

7 5 3 

Ieșire 

93 

Explicație 
Sunt F=7 fete, B=5 băieți și citesc n=3 zile. Împreună vor citi 93 de 
pagini. 
 
3. Într-o curte sunt câini, pisici și găini. Se știe că numărul de pisici este 
egal cu dublul numărului de câini, iar numărul de găini este egal cu 
dublul numărului de pisici. Dacă în curte sunt C câini, câte animale sunt 
în curte? 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul natural C. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul total de animale din curte. 
Restricții și precizări 

 2 ≤ C ≤ 1000 
Exemplu 
Intrare 

3 

Ieșire 

21 

Explicație 
Sunt 3 câini, 6 pisici și 12 găini, în total 21 de animale. 
 
4. O cutie cu bomboane costă B lei. Gigel are S lei. Determinați câte 
cutii cu bomboane poate cumpăra Gigel și câți lei trebuie să mai 
primească pentru a cumpăra încă o cutie. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele naturale B S. 
Date de ieșire 
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Programul afișează pe ecran numerele C P, separate printr-un spațiu, 
reprezentând numărul de cutii cu bomboane pe care Gigel le poate 
cumpăra cu S lei, respectiv suma necesară pentru a cumpăra încă o 
cutie. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ B,S ≤ 1.000.000.000 
Exemplu 
Intrare 

4 9 

Ieșire 

2 3 

Explicație 

Gigel are 9 lei, iar o cutie cu bomboane costă 4 lei. Poate 
cumpăra 2 cutii, rămânând 1 leu. Pentru încă o cutie, Gigel are nevoie 
de încă 3 lei. 
 
5. Pe planeta Marte anul marțian durează x zile marțiene, iar o zi 
marțiană durează y ore. În fiecare oră, marțianului Iggle îi crește o 
antenă. După cât timp va avea Iggle n antene? 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele naturale x y n. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran trei numere naturale: a, z, h, pe rânduri 
diferite, reprezentând numărul de ani, zile și ore după care Iggle va 
avea n antene. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ x , y ≤ 1.000 
 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 

Exemplu 
Intrare 

5 3 100 

Ieșire 
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6 
3 
1 

Explicație 

Anul marțian are 5 zile, iar ziua marțiană are 3 ore. Astfel, un an 
marțian va avea 5*3 = 15 ore. Atunci 100 de zile marțiene înseamnă 6 
ani și încă 10 ore. Cele 10 ore înseamnă 3 zile și 1 oră. 
 
6. Câte cutii cubice de latură l pot fi suprapuse într-o încăpere de 
înălțime h. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele naturale l și h. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul n, reprezentând numărul de cutii 
ce pot fi suprapuse. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ l,h ≤ 1000000 
Exemplu 
Intrare 

2 7 

Ieșire 

3 

Explicație 
Pot fi suprapuse doar 3 cutii, a patra nu mai intră. 
 
7. Într-o curte sunt G găini și O oi. Să se determine numărul de capete 
și numărul de picioare din curte. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele G și O, reprezentând 
numărul de găini și numărul de oi din curte. 
Date de ieşire 
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Programul afișează pe ecran numerele C și P, separate printr-un 
spațiu, reprezentând numărul de capete și numărul de picioare din 
curte. 
Restricţii şi precizări 

 0 < G , O < 1.000.000 
Exemplu 
Intrare 

3 2 

Ieșire 

5 14 

 
8. În Japonia trenurile pot suporta un număr de vagoane și marfă. 
Toate vagoanele au încărcături egale. 
Cerința 
Calculați încărcătura din fiecare vagon. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n de vagoane și m marfa 
totală. Se garantează că m % n = 0 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul I, reprezentând încărcatura 
vagoanelor. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ n,m ≤ 1000000 
 n ≤ m 

Exemplu 
Intrare 

3 6 

Ieșire 

2 

 



Informatică C++ 

 

 

 
15 

9. Se citesc două numere a și b reprezentând lungimile laturilor unui 
dreptunghi. Pentru dreptunghiul dat, să se calculeze: perimetrul P, 
aria A și pătratul lungimii diagonalei D. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele a și b, separate prin spații. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran cele trei numere: P A D, cu semnificația 
din enunț, separate prin câte un spațiu. 
Restricții și precizări 

 numerele a, b, P, A și D sunt numere naturale nenule 
Exemplu 
Intrare 

3 4 

Ieșire 

14 12 25 

Explicație 

a=3, b=4 → perimetrul P=14, aria A=12 și pătratul diagonalei D=25. 
 
10. Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr 
natural cu exact trei cifre și determină suma cifrelor sale. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură un număr natural cu exact trei cifre. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran suma cifrelor numărului citit. 
Exemplu 
Date de intrare 

752 

Date de ieșire 

14 
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LABORATOR 2  

STRUCTURA ALTERNATIVĂ  
 

Probleme rezolvate 
 
1.Se dau trei numere naturale a b x. Să se verifice dacă 
numărul  x  aparține  intervalului  [a,b]. 
Exemplu 
Intrare 

4 9 8 

Ieșire 

DA 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long a,b,x; 
    cin>>a>>b>>x; 
    if (x>=a && x<=b)  
    cout<<"DA"; 
    else 
        cout<<"NU"; 
    return 0; 
} 
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2. Să se scrie un program care verifică dacă un număr natural citit de la 
tastatură este pătrat perfect. 
Exemplu 
Intrare 

25 

Ieșire 

da 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
int main(){ 
    int n; 
    cin >> n; 
    int p = (int) sqrt((double) n); 
    if(n == p*p) 
        cout << "da"; 
    else 
        cout << "nu"; 
    return 0; 
} 
 
3. Se dă un număr natural n. Să se determine cele mai mari două 
numere impare, mai mici decât n. 
Intrare 

8 

Ieșire 

5 7 

Rezolvare 
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#include <iostream> 
using namespace std; 
int n; 
int main() 
{ 
    cin>>n; 
    if (n%2==0)  
        cout<<n-3<<" "<<n-1; 
    else 
        cout<<n-4<<" "<<n-2; 
    return 0; 
} 
 
4. Se citește de la tastatură un număr natural de 3 cifre. Să se 
stabilească dacă are toate cifrele egale. 
Intrare 

333 

Ieșire 

DA 

Rezolvare  
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n, u, z ,s; 
    cin >> n; 
    u = n % 10; n=n/10; 
    z = n % 10; n=n/10; 
    s = n % 10, n=n/10; 
    if(s == z && z == u) 
        cout << "da"; 
    else 
        cout << "nu"; 
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    return 0;} 
 
5. Se dau 3 numere întregi. Calculaţi minimul celor 3 numere date. 
Intrare 

125 68 200 

Ieșire 

68 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
    int a,b,c, min; 
  cin >> a>> b >> c; 
  min = a; 
  if(b<min) 
        min = b; 
  if(c<min) 
        min = c; 
  cout << min << endl; 
  return 0;} 
 
6. Se dau două numere naturale nenule n și k. Să se determine 
multiplul lui k cel mai apropiat de n. 
Intrare 

18 5 

Ieșire 

20 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
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int main(){ 
    int n, k, x, y; 
    cin >> n >> k; 
    x = n / k * k; 
    y = n / k * k + k; 
    if(n - x <= y - n) 
        cout << x; 
    else 
        cout << y; 
    return 0; 
} 
 

7. La un concurs pot participa copii cu vârste între a și b ani, inclusiv. 

Gigel are n ani. Stabiliți dacă poate participa la concurs. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele naturale a b n. 
Date de ieșire 
Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă numărul Gigel poate 
participa la concurs, respectiv NU în caz contrar. 
Exemplu 
Intrare 

4 9 8 

Ieșire 

DA 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int a,b,n; 
    cin>>a>>b>>n; 
    if(a<=n && n<=b) cout<<"DA"; 
         else  cout<<"NU"; 
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} 
 

8.Se dau coordonatele a două puncte diferite din plan.Să se 
stabilească dacă dreapta determinată de cele două puncte este 
orizontală, vertical sau oblică. Programul citește de la tastatură 
numerele întregi x1, y1, x2, y2, reprezentând coordonatele celor două 
puncte. 
Intrare 

-1 2 4 -3 

Ieșire 

oblica 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
    int x1,y1,x2,y2; 
    cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2; 
    if(x1==x2) 
        cout << "verticala"; 
    else 
        if(y1 == y2) 
            cout << "orizontala"; 
        else 
            cout << "oblica"; 
    return 0; 
} 
 
9. Se citesc două numere naturale n m cu exact trei cifre fiecare. Să se 
afle câte cifre din n divid pe m. 
Intrare 

273 600 
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Ieșire 

2 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain() 
{ 
intn , m , c , cnt=0; 
cin>>n>>m; 
c=n%10; 
if(c!=0) 
if(m%c==0) 
cnt++; 
n/=10; 
c=n%10; 
if(c!=0) 
if(m%c==0) 
cnt++; 
n/=10; 
c=n%10; 
if(c!=0) 
if(m%c==0) 
cnt++; 
cout<<cnt; 
return0; 
} 
 
10. Se citește de la tastatură un număr natural de maxim  2 cifre. Să se 
afișeze pe ecran valori astfel: dacă numărul este mai mic sau egal 
cu 15 se va afișa pătratul valorii sale; dacă numărul este cuprins 
între 16 și 30 (inclusiv) se va afișa suma cifrelor sale; în caz contrar se 
va afișa produsul cifrelor sale. 
Intrare 
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12 

Ieșire 

144 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
usingnamespacestd; 
inta; 
intmain(){ 
cin>>a; 
if (a<=15) 
cout<<a*a; 
else 
if (a<=30) 
cout<<a%10+a/10; 
else 
cout<<(a%10) * (a/10); 
return0; 
} 
 

Probleme propuse 
 
1.Se dau trei numere naturale a b c. Să se determine cea mai mare 
valoare care se poate obține prin înmulțirea a două dintre numere și 
adunarea rezultatului cu al treilea. 
Intrare 

3 2 4 

Ieșire 

14 

 Explicație: Cea mai mare valoare care se poate obține este:3*4+2=14. 
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2.Se dau 2 numere naturale cu exact 3 cifre fiecare, să se afișeze cel 
mai mare și cel mai mic număr de două cifre scris cu o cifră din primul 
număr și cu o cifră din al doilea. 
Intrare 

123 912 

Ieșire 

93 11 

Explicație: 3 și 9 sunt cele mai mari cifre din primul respectiv al doilea 
număr, iar 1 și 1 sunt cele mai mici cifre din primul respectiv al doilea 
număr. 
 
3. Se dau 2 numere de exact 2 cifre, dacă numerele au aceeași 
paritate se va afișa numărul total de cifre pare din cele două numere 
altfel dacă au parități diferite atunci se afișează numărul total de 
cifre impare din cele două numere. 
Intrare 

78 18 

Ieșire 

2 

Explicație: Numerele au aceeași paritate, deci se afișează numărul total 
de cifre pare din cele două numere. 
 
4.Se citesc două numere naturale n și m cu exact două cifre fiecare. Să 
se decidă dacă cele două numere au cifre comune. 
Intrare 

27 62 

Ieșire 

da 

 



Informatică C++ 

 

 

 
25 

5.Gigel are S lei. O ciocolata costă c lei, iar o napolitană costă n lei. 
Gigel poate să cumpere fie ciocolate, fie napolitane, cu condiția să 
cheltuiască întreaga sumă. Scrieți un program care să citească 
numerele S, c și n și să afișeze pe ecran: 
textul CN dacă Gigel poate alege să cumpere ciocolate sau napolitane; 
textul C dacă Gigel poate să cumpere numai ciocolate; 
textul N dacă Gigel poate să cumpere numai napolitane; 
textul nimic dacă Gigel nu poate să cumpere nici ciocolate, nici 
napolitane. 
Intrare 

15 4 3 

Ieșire 

N 

Explicație: Gigel are 15 lei, o ciocolată costă 4 lei, iar o napolitană 
costă 3 lei. Poate cumpăra 5 napolitane, dar nu poate cumpăra 
ciocolate, deoarece nu ar cheltui întreaga sumă. 
 
6.Se apropie Crăciunul. Gigel a văzut la magazine trei jucării care îi 
plac: cel mai mult îi place o dronă, care costă d lei, apoi îi place un 
robot care costă r lei, apoi o mașină care costă m lei, d > r > m. De 
Crăciun Gigel merge la colindat la rude și vaprimi de la acestea S lei. 
Aflați ce jucărie va cumpăra Gigel cu banii câștigați: drona, robotul, 
mașina sau niciuna dintre ele! 
Intrare 

175 200 150 100 

Ieșire 

robot 

Explicație: Gigel va allege cel mult un obiect, cel mai scump pe care îl 
poate cumpăra. 
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7. Se da un număr n. Calculați ultima cifră a lui 2 la puterea n, pentru n 
număr natural, fără a calcula efectiv puterea. 
Intrare 

6 

Ieșire 

4 

 
8.Se dă un număr natural n cu exact 13 cifre reprezentând un cod 
numeric personal. Să se afișeze anul, luna și ziua nașterii deținătorului. 
Intrare 

5070521071145 

Ieșire 

07 05 21 

 
9.Să se determine dacă a se poate scrie ca suma de b numere 
naturale consecutive. 
Intrare 

12 3  

Ieşire 

DA  

 
10. Se dă un număr natural n. Să se determine cele mai mici două 
numere pare, mai mari decât n. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe prima linie a ecranului cele două numere pare 
determinate, în ordine crescătoare, separate printr-un spaţiu. 
Exemplu 
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Intrare 

8 

Ieșire 

10 12 

 

LABORATOR 3  

STRUCTURA REPETIVĂ - WHILE  
 

1. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine câte dintre ele erau pare. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0, care nu se va număra. 
Date de ieșire 
Programul afișează pe ecran numărul K, reprezentând numărul de 
numere pare citite. 
Restricții și precizări 

 numerele citite aparțin intervalului (-1.000.000,1.000.000); 
 în cazul în care niciun număr nu este par se va afișa 

mesajul NU EXISTA. 
 
Exemplu 
Intrare 

1 2 3 4 5 6 0 

Ieșire 

3 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
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int main() 
{ 
    int x, k = 0; 
    cin>>x; 
    while(x!=0) 
    { 
        if (x % 2 == 0) 
            k++;     
        cin >> x; 
    } 
    if (k != 0) 
        cout << k; 
    else  
        cout << "NU EXISTA"; 
} 
 
2. Se dau două numere naturale nenule n și p. Afișați în ordine 
crescătoare puterile lui n mai mici sau egale cu p. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele n și p. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran, în ordine crescătoare, puterile lui n mai 
mici sau egale cu p, separate prin câte un spațiu. 
Restricţii şi precizări 

 2 ≤ n ≤ 10 
 1 ≤ p < 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Date de intrare 

3 100 

Date de ieșire 

1 3 9 27 81 

Rezolvare 
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#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n, p, f = 1; 
    cin >> n >> p; 
    while (f <= p) 
    { 
        cout << f << " "; 
        f = f * n; 
    } 
} 
 
3. Se consideră şirul Fibonacci, definit astfel: f1=1 , f2=1 , fn=fn-1+fn-2 , 
dacă n>2. Se dă un număr natural n. Să se descompună în sumă cu 
număr minim de termeni ai şirului lui Fibonacci. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran, separaţi prin câte un spaţiu, termenii 
descompunerii, în ordine descrescătoare. 
Restricţii şi precizări 

 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 
 
Exemplu 
Date de intrare 

30 

Date de ieșire 

21 8 1 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
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long long a,b,c,n; 
int main() 
{ 
    cin>>n; 
    a=0;b=1; 
    c=a+b; 
    while(a<=n) 
    { 
        a=b; 
        b=c; 
        c=a+b; 
        if(a==n) {cout<<a;return 0;} 
        if(b>n) {cout<<a<<" ";n=n-a;a=1;b=1;c=a+b;} 
    } 
    return 0; 
}   } 
 
4. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine suma lor. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe prima linie a ecranului numărul S, reprezentând 
suma numerelor citite. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite aparțin intervalului (-1.000.000 , 1.000.000) 
 valoarea absolută a sumei nu va depăși 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Intrare 

5 6 2 1 0 

Ieșire 

14 



Informatică C++ 

 

 

 
31 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n,s; 
    cin>>n;s=0; 
    while(n!=0) 
    { 
        s=s+n; 
        cin>>n; 
    } 
    cout<<s; 
} 
 
5. Se citesc numere de la tastatură până când se introduc două 
numere consecutive egale. Să se determine suma tuturor numerelor 
citite. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie 
când se introduc două numere egale. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând suma numerelor 
citite. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite sunt numere naturale mai mici decât 1.000.000 
 valoarea absolută a sumei nu va depăși 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Intrare 

5 6 2 1 1 

Ieșire 

15 
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Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long int n = 1000000001, s = 0, x; 
    cin>>x; 
    while (n != x) 
    { 
        s = s + x; 
        n=x; 
        cin >> x; 
    } 
    s=s+x; 
    cout << s; } 
 
6. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine câte dintre ele erau impare. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere naturale. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând numărul de 
numere impare citite. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite aparțin intervalului [0; 1.000.000) 
 
Exemplu 
Intrare 

5 6 2 1 0 

Ieșire 

2 

Rezolvare 
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#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long int k=0, x; 
    cin>>x; 
    while (x!=0) 
    { 
        if(x%2==1) k=k+1; 
        cin >> x; 
    } 
    cout << k; 
} 
 
7. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine câte perechi de elemente citite consecutiv se termină cu 
aceeași cifră. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând numărul de 
perechi citite care respectă condiția cerută. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite aparține intervalului (-1.000.000;1.000.000) 
 valoarea zero, care încheie citirile, nu se va prelucra 

 
Exemplu 
Intrare 

15 63 403 123 55 15 4 0 

Ieșire 

3 

Explicație 
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Perechile care respectă condiția cerută 
sunt: (63,403), (403,123), (55,15). 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long n, x, nrPerechi = 0; 
    cin >> n; 
    while (x != 0) 
    { 
        cin >> x; 
        if (x != 0) 
         if (x % 10 == n % 10) 
             nrPerechi++; 
        n = x; 
    } 
    cout << nrPerechi; 
    return 0; 
} 

 

8. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine cea mai mare valoare citită. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul MAX, reprezentând cea mai 
mare valoare citită. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite aparțin intervalului (-1.000.000; 1.000.000) 
 valoarea zero, care încheie citirile, nu se ia în considerare la 

determinarea maximului 
 dacă prima valoare introdusă este zero, se va afișa mesajul NU 

EXISTA 
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Exemplu 
Intrare 

5 6 2 1 0 

Ieșire 

6 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n,q,x,maxim; 
    maxim=0; 
    cin>>n; 
    q=1; 
    if (n==0) {cout<<"NU EXISTA"; q=0;} 
    if (n>maxim) 
        maxim=n; 
    while (x!=0&&q==1) 
    { 
        cin>>x; 
        if (x>maxim) 
            maxim=x; 
    } 
    if (q==1) 
        cout<<maxim; 
    return 0; 
} 
 
9. Să se scrie un program care să determine cel mai mare divizor 
comun a două numere naturale citite de la tastatură. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b. 
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Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul x, cel mai mare divizor comun al 
numerelor a și b. 
Restricţii şi precizări 

 0 <= a, b < 1.000.000.000 
 dacă ambele numere sunt egale cu 0 se va afișa valoarea -1 

 
Exemplu 
Intrare 

24 36 

Ieșire 

12 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int a, b; 
    cin >> a >> b; 
    if (a == 0 && b == 0) 
        cout << -1; 
    else{ 
    int r; 
    while (b != 0) 
    { 
        r = a % b; 
        a = b; 
        b = r; 
    } 
    cout << a;} 
 return 0; 
} 
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10. Se citeşte un număr natural n. Să se determine descompunerea în 
factori primi a lui n. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran factorii primi ai lui n în ordine crescătoare, 
separați prin câte un spațiu. 
Restricții și precizări 

 2 ≤ n ≤ 2.000.000.000 
 
Exemplu 
Intrare 

1100 

Ieșire 

2 2 5 5 11 

Explicație 

Numărul n=1100=2*2*5*5*11. 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n, f = 2; 
    cin >> n; 
    while (n != 1) 
    { 
        if (f * f > n) 
            f = n; 
        while (n % f == 0) 
            cout << f << " ", n = n / f; 
        if (f == 2) 
            f++; 
        else 
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            f +=2; 
    } 
    return 0; 
} 

 
Probleme propuse 

 

1. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine produsul numerelor impare. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0, care nu se va număra. 
Date de ieșire 
Programul afișează pe ecran numărul P, reprezentând produdul cerut. 
Restricții și precizări 

 numerele citite aparțin intervalului (-1.000.000,1.000.000); 
 în cazul în care niciun număr nu este par se va afișa 

mesajul NU EXISTA. 
 
Exemplu 
Intrare 

1 2 3 4 5 6 0 

Ieșire 

15 

 
2. Se dau două numere naturale nenule n și p. Afișați în ordine 
descrescătoare puterile lui n mai mici sau egale cu p. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele n și p. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran, în ordine decrescătoare, puterile lui n mai 
mici sau egale cu p, separate prin câte un spațiu. 
Restricţii şi precizări 

 2 ≤ n ≤ 10 
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 1 ≤ p < 1.000.000.000 
 
Exemplu 
Date de intrare 

3 100 

Date de ieșire 

81 27 9 3 1 

 
3. Se consideră şirul Fibonacci, definit astfel: f1=1 , f2=1 , fn=fn-1+fn-2 , 
dacă n>2. 
Se dă un număr natural n. Să se afișeze mesaj dacă n este un număr 
din șirul lui  Fibonacci. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran mesajul DA sau mesajul NU. 
Restricţii şi precizări 

 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 
 
Exemplu 
Date de intrare 

30 

Date de ieșire 

NU 

 
 
4. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine numărul numerelor pare citite. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0. 
Date de ieşire 
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Programul afișează pe prima linie a ecranului numărul S, reprezentând 
numărul numerelor  pare citite. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite aparțin intervalului (-1.000.000 , 1.000.000) 
 valoarea absolută a sumei nu va depăși 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Intrare 

5 6 2 1 0 

Ieșire 

2 

 
5. Se citesc numere de la tastatură până când se introduc două 
numere consecutive egale. Să se determine cîte perechi de numere 
consecutive citite sunt prime între ele. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie 
când se introduc două numere egale. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând numărul 
perechilor. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite sunt numere naturale mai mici decât 1.000.000 
 valoarea absolută a sumei nu va depăși 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Intrare 

5 6 2 7 7 

Ieșire 

2                perechile   (5,6)   și   (2,7) 
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6. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine partea întreagă a mediei aritmetice a numerelor impare. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere naturale. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul M, reprezentând partea întreagă 
a numerelor impare citite. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite aparțin intervalului [0; 1.000.000) 
 
Exemplu 
Intrare 

5 6 2 1 0 

Ieșire 

3 

 
7. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine câte perechi de elemente citite consecutiv sunt prime între 
ele (cmmdc al lor este 1). 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul C, reprezentând numărul de 
perechi citite care respectă condiția cerută. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite aparține intervalului (-1.000.000;1.000.000) 
 valoarea zero, care încheie citirile, nu se va prelucra 

 
Exemplu 
Intrare 

15 65 402 123 55 15 4 0 
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Ieșire 

3 

Explicație 
Perechile care respectă condiția cerută sunt: (65,402), (123,55), (15,4). 

 

8. Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se 
determine cea mai mică valoare citită. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numere întregi. Citirea se încheie la 
introducerea valorii 0. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul MIN, reprezentând cea mai mică 
valoare citită. 
Restricţii şi precizări 

 numerele citite aparțin intervalului (-1.000.000; 1.000.000) 
 valoarea zero, care încheie citirile, nu se ia în considerare la 

determinarea maximului 
 dacă prima valoare introdusă este zero, se va afișa mesajul NU 

EXISTA 
 
Exemplu 
Intrare 

5 6 2 1 0 

Ieșire 

1 

 
9. Să se scrie un program care să determine cel mai mic multiplu 
comun a două numere naturale citite de la tastatură. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b. 
Date de ieşire 
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Programul afișează pe ecran numărul x, cel mai mic multiplu comun al 
numerelor a și b. 
Restricţii şi precizări 

 0 <= a, b < 1.000.000.000 
 dacă ambele numere sunt egale cu 0 se va afișa valoarea -1 

 
Exemplu 
Intrare 

24 36 

Ieșire 

72 

 
10. Se citeşte un număr natural n. Să se determine suma factorilor 
primi distincți din descompunerea în factori primi a lui n. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran suma cerută. 
Restricții și precizări 

 2 ≤ n ≤ 2.000.000.000 
 
Exemplu 
Intrare 

1100 

Ieșire 

18                  

Explicație 

Numărul n=1100=2*2*5*5*11.     S=2+5+11 

 

 



PREOTEASA CARMEN-FLORINA  

 

 

 
44 

 

 

 

 

LABORATOR 4 

PRELUCRAREA CIFRELOR UNUI NUMĂR 
 

Probleme rezolvate 
 
1.Să se scrie un program care să determine produsul cifrelor impare 
ale unui număr natural citit de la tastatură. 
Intrare 

2705 

Ieşire 

35 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
usingnamespacestd; 
intmain() 
{ 
Int n; 
cin>>n; 
int p=1,      
    gasit=0;   
while( n ){ 
if(n%2==1)  
        { 
p*=n%10;   
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gasit=1;   
        } 
n/=10; 
    } 
if(!gasit) 
p=-1; 
cout<<p<<endl; 
return 0; 
} 
 

2. Să se scrie un program care să determine cea mai mare cifră a unui 
număr natural citit de la tastatură. 

Intrare 

2705 

Ieşire 

7 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n; 
    cin >> n; 
    int cmax= n%10; 
    while(n) 
    { 
        if(n%10>cmax) 
            cmax = n%10; 
        n /= 10; 
    } 
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    cout << cmax << endl; 
    return 0; 
} 
 
3. Să se scrie un program care să determine oglinditul unui număr 
natural citit de la tastatură. 
Intrare 

2705 

Ieşire 

5072 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
      int n; 
      cin >> n; 
      int ogl= 0; 
      while(n){ 
        ogl =10*ogl + n%10; 
        n /= 10; 
      } 
      cout << ogl << endl; 
      return 0; 
} 
 

4.Să se scrie un program care să determine suma primelor două 
cifre ale unui număr natural citit de la tastatură. 
Intrare 

57015 
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Ieşire 

12 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
      int n; 
    cin>>n; 
      while(n>99) 
        n /= 10; 
      cout <<n%10+(n/10)%10; 
      return 0; 
} 
 
5. Fiind dat un număr natural n, înlocuiți toate aparițiile cifrei c1 din 
numărul n cu cifra c2. 
Intrare 

12523 2 7 

Ieșire 

17573 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
intn,c1,c2,c,x=0,p=1; 
intmain() 
{ 
cin>>n>>c1>>c2; 
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while (n) 
    {   c=n%10; 
if(c==c1) x=x+p*c2; 
else x=x+p*c; 
p=p*10; 
n/=10; 
    } 
cout<<x; 
return0; 
} 
 
6. Se citește un număr natural nenul n. Numărul n1 este format doar 
din cifrele pare ale lui n. Numărul n2 este format doar din cifrele impare 
ale lui n. Calculați valoarea absolută a diferenței dintre cele două 
numere n1 și n2. 
Intrare 

120341 

Ieșire 

73 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
int n; 
int main() 
{ 
    cin>>n; 
    int n1, n2, p1, p2; 
    n1=0; 
    n2=0; 
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    p1=1; 
    p2=1; 
    while(n) 
    { 
        if(n%2==0) 
        { 
            n1=n1+n%10*p1; 
            p1=p1*10; 
        } 
        else 
        { 
            n2=n2+n%10*p2; 
            p2=p2*10; 
        } 
        n=n/10; 
    } 
    cout << abs(n1-n2); 
    return 0; 
} 
 
7. Se dă un număr n, strict pozitiv. Să se afișeze un mesaj dacă 
numărul este palindrom sau nu. (să fie egal cu numărul obținut prin 
inversarea cifrelor lui) 
Intrare 

12521 

Ieșire 

DA 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
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int main(){ 
      int n,n1; 
      cin >> n;n1=n; 
      int ogl= 0; 
      while(n){ 
        ogl =10*ogl + n%10; 
        n /= 10; 
      } 
      if (n1==ogl) cout<<”DA”; 
else cout<<”NU”; 
      return 0; 
} 
 
8. Se citește un număr n, natural. Să se verifice, dacă are fie toate 
cifrele pare , fie toate cifrele impare. Se va afișa PARE, IMPARE, sau 
NU. 
Intrare 

24864 

Ieșire 

PARE 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
      int n,k=0,k1=0,k2=0,c; 
      cin >> n; 
      while(n){ 
        c=n%10; 
        k++; 
       if (c%2==0) k1++; 
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            else k2++; 
        n /= 10; 
      } 
      if (k==k1) cout<<”PARE”; 
else 
     if (k==k2) cout<<”IMPARE”; 
else  cout<<”NU”; 
      return 0; 
} 
 
9. Să se verifice dacă un număr citit n , conține o cifră divizibilă cu 3, 
afișând DA sau NU. 
Intrare 

24961 

Ieșire 

DA 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
      int n,k=0; 
      cin >> n; 
      while(n){ 
        c=n%10; 
       if (c%3==0) k++; 
        n /= 10; 
      } 
 If (k>0) cout<<”DA”; 
  else cout<<”NU”; 
return 0; 
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} 
 
10. Se dă un număr natural format din cifrele 2 sau 3. Aflaţi cifra care 
apare de cele mai multe ori în scrierea numărului. Dacă cifrele 2 și 3 
apar de același număr de ori, se va afișa și 2 și 3, despărțite prin spațiu 
Intrare 

23233 

Ieșire 

3 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long int n; 
    int nr2, nr3; 
    cin >> n; 
    nr2 = nr3 = 0; 
    while(n != 0) 
    { 
        if(n % 10 == 2) 
            nr2 ++; 
        else 
            nr3 ++; 
        n /= 10; 
    } 
    if(nr2 == nr3) 
        cout << "2 3"; 
    else 
        if(nr2 > nr3) 
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            cout << 2; 
        else 
            cout << 3; 
    return 0; 
} 

Probleme propuse 
 
1.Se dă un număr natural n cu cel puțin două cifre, care conține atât 
cifre pare cât și cifre impare. Calculați produsul dintre cea mai mare 
cifră pară și cea maimică cifră impară a lui n. 
Intrare 

57289 

Ieșire 

40 

Explicație: Cea mai mare cifră pară a lui 57289 este 8, iar cea mai mică 
impară este 5. 

2. Se dau două numere naturale. Dacă cele două numere au acelaşi 
număr de cifre, să se afle pe câte poziţii aceste cifre coincid. Se va 
afișa NU dacă nu au același număr de cifre sau dacă nu coincid pe nici 
o poziție și se va afișa DA și numărul de poziții pe care coincid cifrele. 
Intrare 

2345 17825 

Ieșire 

NU 

Intrare 
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102789 307786 

Ieșire 

DA 

3 

 

3.Să se scrie un program care să determine suma dintre cea mai 
mică şi cea mai mare cifră a unui număr natural citit de la tastatură. 
Intrare 

2745 

Ieşire 

9 

 
4. Se dă un număr natural n. Calculaţi oglinditul sumei cifrelor sale. 
Intrare 

2705 

Ieşire 

41 

Explicație suma cifrelor este 2+7+0+5=14  și oglinditul este 41. 
 
5. Se citește un număr n. Să se verifice dacă toate cifrele au aceeași 
paritate și, în caz afirmativ , să se formeze un nou număr , care se 



Informatică C++ 

 

 

 
55 

obține prin adunarea cu 1 la fiecare cifră mai mică decât 9. Dacă nu au 
aceeași paritate se va afișa NU. 
Intrare 

2468 

Ieşire 

3579 

 
6. Se citesc de la tastatură un număr n natural și o cifră c. Să se 
introducă cifra citită între oricare două cifre consecutive ale numărului 
n. 
Intrare 

2541  5 

Ieşire 

2555451 

 
7. Se dă un număr n, strict pozitiv. Să se calculeze cifra maximă a 
numărului, apoi să se formeze un nou  număr prin eliminarea acestei 
cifre din numărul inițial, de câte ori apare ea. 
Intrare 

2469 

Ieşire 

246 
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8. Se dă numărul natural n.  Afișați numărul, cu prima cifră inversată cu 
a 2-a, a 3-a cu a 4-a, etc. Numărul va avea un număr par de cifre. 
Intrare 

123456 

Ieșire 

214365 

9. Cifra de control. Cifra de control se poate obține astfel: se 
efectuează suma cifrelor numărului natural n dat. Dacă aceasta are mai 
mult de o cifră, n devine suma cifrelor sale și se continuă algoritmul 
până când n ajunge de o cifră. Aceasta este cifra de control. Se citește 
un număr natural n, să se calculeze și să se afișeze cifra de control a 
sa. 
Intrare 

247 

Ieșire 

4 

Explicație: pentru n=247 se obțin pe rând valorile: 13 (2+4+7), 4 (1+3). 
Se va afișa 4. 
 
10.Se citește un număr n. Calculați numerele care se obțin din n prin 
eliminarea unei singure cifre și afișați-l pe cel mai mare dintre ele. 
Intrare 

45329 
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Ieșire 

5329 

Explicație: se obțin pe rând numerele 4532, 4539, 4529, 4329 și 5329. 
Dintre ele cel mai mare este 5329. 

 

LABORATOR 5    
STRUCTURA REPETITIVĂ - FOR 

 

 
Probleme rezolvate 

 
1. Se dau n numere întregi și o valoare x. Să se decidă dacă x apare în 
șirul celor n numere afișând un mesaj corespunzător, în caz afirmativ 
precizându-se și de câte ori apare. 
Intrare 

7 5 

7 6 9 5 8 5 5 

Ieșire 

DA  3 

Rezolvare 
 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int i,n,k,x,y; 
int main() 
{ 
    cin>>n>>x; 
    k=0; 
    for (i=1;i<=n;i++) 
       {cin>>y; 
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        if (x==y) k++; 
       } 
if (k==0) cout<<”NU”; 
 else cout<<”DA”<<” ”<<k; 
} 
 
2.Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere 
date. 
Intrare 

5 

7 6 9 6 8 

Ieșire 

9 

Rezolvare 
 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int i,n,MAX,x; 
int main() 
{ 
    cin>>n; 
    MAX=-999999999; 
    for (i=1;i<=n;i++) 
    {cin>>x; 
     if (x>MAX) MAX=x; 
    } 
    cout<<MAX; 
} 
 
3. Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr 
natural n şi afișează mesajul PRIM sau NEPRIM, dacă numărul n este 
sau nu prim. 
Intrare 
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5  

Ieșire 

PRIM 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
    int n,i,k 
    cin >> n; 
    k = 0; 
    for(int i=1 ; i<=n ; i++) 
   { 
        if( n%i == 0)   k=k+1; 
    } 
    if(k==2)  cout<<”PRIM”; 
          else  cout<<”NEPRIM”; 
    return 0; 
} 
Explicație: numărul este prim dacă are ca divizori pe 1 și pe el însuși, 
deci numărul de divizori este 2. 
 
4. Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi. 

Intrare 

6 

Ieșire 

12 



PREOTEASA CARMEN-FLORINA  

 

 

 
60 

Rezolvare 
 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int n,s=0; 
int main() 
{ 
cout<<"n="; cin>>n; 
for(int d=1;d<=n;d++) 
if(n%d==0) 
s=s+d; 
cout<<"Suma divizorilor lui"<<n<<" este "<<s; 
return 0; 
} 

5. Se citește un număr n. Afișați pe un rând cu spațiu între elemente, 
divizorii proprii ai numărului obținut din primele două  cifre ale lui . 
Intrare 

1254893 

Ieșire 

2 3 4 6 

Rezolvare 
 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int n,d; 
int main() 
{ 
cout<<"n="; cin>>n; 
while (n>99) n=n/10; 
for (int d=2;d<=n/2;d++) 
 if (n%d==0) cout<<d<<” ”; 
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return 0; 
} 
6. Se citesc două numere natural a si b (a mai mic decât b). Afișați 
numerele din intervalul [a,b] care au proprietatea că au număr maxim 
de divizori. 
Intrare 

10  20 

Ieșire 

12  18  20 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
inta,b,max=0; 
cin>>a>>b; 
for(int n=a;n<=b;n++) 
    { 
int c=0; 
for(int d=1;d<=n;d++) 
if(n%d==0) c++; 
if(c>max) max=c; 
    } 
for(int n=a;n<=b;n++) 
    { 
int c=0; 
for(int d=1;d<=n;d++) 
if(n%d==0) c++; 
if(c==max) cout<<n<<" "; 
    } 
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return 0; 
} 
7. Se citește un număr natural n și apoi n numere natural nenule cu cel 
mult 5 cifre fiecare. Afisați fracția ireductibilă minimă care se poate 
construi folosind numere dintre cele citite. 
Intrare 

5 

7 9 8 3 6 

Ieșire 

1/3 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
intn,x,min=100000,max=0; 
cin>>n; 
for(int i=1;i<=n;i++) 
    { 
cin>>x; //citesc numerele 
if(x<min) min=x; 
if(x>max) max=x; 
    } 
int a=min, b=max; 
while(b!=0)  
    { 
int r=a%b; a=b; b=r; 
    } 
min=min/a; max=max/a; 
cout<<min<<"/"<<max; 
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return 0; 
} 
8.Se dă  un interval [a,b]. Afișați câte dintre numerele din intervalul [a,b] 
au proprietatea că atât ele cât și răsturnatul lor sunt pătrate perfecte 
(ex: 144 si 441).  
Intrare 

100   1000 

Ieșire 

10 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int a,b, x, r,k=0; 
    cin>>a>>b; 
    for(int i=sqrt(a);i<=sqrt(b);i++) 
    { 
        x=i*i; r=0; 
        while(x>0) 
        { 
            r=r*10+x%10; 
            x=x/10; 
        } 
        if(sqrt(r)==floor(sqrt(r))) k++; 
    } 
    cout<<k; 
    return 0; 
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} 
9.Se citesc două numere naturale n și k. Afișați  numerele naturale din 
intervalul [1,n] care au cel putin k divizori. 
Intrare 

10   4 

Ieșire 

6 8 10 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n,d,k,a; 
    cin>>n>>k; 
    for(int i=1;i<=n;i++) 
    { 
        a=0; 
        for(d=1;d<=i;d++) 
        if(i%d==0) a++; 
        if(a>=k) cout<<i<<" "; 
    } 
 
    return 0; 
} 
10. Se citește de la tastatură  un număr natural n și apoi de pe a doua 
linie n numere naturale. Pentru fiecare dintre cele n numere citite afișați 
pe câte o linie divizorii pari, iar dacă nu au afișați mesajul "nu are". 
Intrare 

4 
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4 11 13 24 

Ieșire 

2 4 

nu are 

nu are 

2 4 6 8 12 24 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n,x,d; 
    cout<<"n="; cin>>n; 
    for(int i=1;i<=n;i++) 
    { 
        cin>>x; 
      if(x%2==1) cout<<"nu are"<<endl; 
        else 
        { 
            for(d=2;d<=x;d=d+2) 
                if(x%d==0) cout<<d<<" "; 
            cout<<endl; 
        } 
    } 
    return 0; 
} 
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Probleme propuse 
 
1.Se dau două numere naturale. Să se afle dacă aceste numere sunt 
prietene. Numerele prietene sunt perechile de numere în care fiecare 
număr în parte este suma tuturor divizorilor celuilalt număr, mai puțin 
acesta. 
Intrare 

220 284 

Ieșire 

prietene 

Explicație: Divizorii lui 220 sunt 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 și 110, 
iar suma acestora este 284. Divizorii lui 284 sunt 1, 2, 4, 71 și 142, iar 
suma acestora este 220. 

2. Un număr natural este pseudoperfect dacă este divizor al sumei 
divizorilor săi. 
Intrare 

120 

Ieșire 

DA 

Explicație: Suma divizorilor lui 120 este 360, care este multiplu al 
lui 120. 
 
3. Se citesc n  numere naturale. Să se determine câte perechi de 
numere citite consecutive sunt prime între ele. 
Intrare 
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7 

15 63 43 129 55 15 4  

Ieșire 

3 

Explicație: Perechile care respect condiția cerută 
sunt: (63,43), (129,55), (15,4). 
 
4. Se dau  n  numere naturale. Determinați câte dintre ele au 
proprietatea că sunt prime cu oglinditul lor. 
Intrare 

5 

24 50 25 81 359 

Ieșire 

2 

Explicație :Numerele care sunt prime cu oglinditul lor sunt 25 (prim 
cu 52) și 359 (prim cu 953). 
 
5. Se dă un șir cu n numere naturale. Determinați câte dintre ele sunt 
prime și au suma cifrelor un număr prim. 
Intrare 

6 

83 36 53 401 90 7 

Ieșire 
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3 

Explicație: Dintre cele 6 numere citite sunt prime : 83 53 401 7. Dintre 
ele 83 401 7 au suma cifrelor număr prim, respectiv 11 5 7. În 
consecință, sunt 3 numere care respect regula. 
 
6. Se dă un șir de n numere natural nenule. Determinați pentru fiecare 
număr din șir care este cel mai mare divizor impar al său. 
Intrare 

5 

8825 14 1 6 

Ieșire 

11 25 7 1 3 

7. Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se determine 
numărul de numere prime formate din ultimele 2 cifre ale fiecărui 
număr. 
Intrare 

4  

218 433 417 513 

Ieșire 

2 

8. Scrieți un program care să afișeze, în ordine crescătoare, toate 
numerele natural formate din câte n cifre și care au suma cifrelor egală 
cu s, precum și câte astfel de numere există. 
Intrare 
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2 5 

Ieșire 

14 23 32 41 50 

5 

Explicație: Pentru valorile citite: n=2 și s=5 se vor afișa numerele 14, 
23, 32, 41, 50; în total sunt 5 numere. 

9. Se citesc n numere întregi. Afișați câte din numerele citite au suma 
cifrelor egală cu numărul de ordine avut la citire. 
Intrare 

5 

2   101  23   3001   234 

Ieșire 

2 

10. Se consideră un număr n. Dacă numărul format din primele 2 cifre 
este perfect, atunci se va afișa numărul total de cifre al lui n, în caz 
contrar se va afișa numărul de cifre pare pe care le conține. 
Intrare 

28413 

Ieșire 

5 
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LABORATOR 6 – BAZE DE NUMERAȚIE 
 

Probleme rezolvate 
 
1. Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte 
cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numerele Z și U, separate printr-un 
spațiu, reprezentând numărul cifrelor 0, respectiv al cifrelor 1 din 
reprezentarea în baza 2 a lui n. 
Restricţii şi precizări 

 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 
 
Exemplu 
Intrare 

174 

Ieșire 

3 5 

Explicație 
Reprezentarea în baza 2 a lui 174 este 10101110. 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
    int n, nr0, nr1; 
    cin>>n;    nr0 = nr1 = 0; 
    while (n != 0) 
    { 
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        if (n % 2 == 0) 
            nr0++; 
        else 
            nr1++; 
        n = n / 2;} 
    cout <<nr0 << " " <<nr1; 
} 
 
2. Se citesc două numere naturale. Să se afişeze numărul care are mai 
multe cifre egale cu 1 în reprezentarea în baza 2. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură două numere naturale. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran valoarea cerută. 
Restricţii şi precizări 

 cele două numere citite vor fi mai mici decât 2.000.000.000 
 dacă cele două numere au acelaşi număr de cifre 1 în 

reprezentarea în baza 2 se va afişa cel mai mic dintre ele 
 
Exemplu 
Intrare 

125 1250 

Ieșire 

125 

Explicaţie 
Reprezentarea lui 125 în baza 2 este 1111101, cu 6 cifre 1, iar 
reprezentarea lui 1250 este 10011100010, cu 5 cifre 1. Astfel, 125 are 
mai multe cifre 1 în reprezentarea în baza 2. 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
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    int a, b, a_nr0, a_nr1, b_nr0, b_nr1,ca,cb; 
    cin >>a >> b;ca=a;cb=b; 
    a_nr0 = a_nr1 = 0; 
    while (ca != 0) 
    { 
        if (ca % 2 == 0) 
            a_nr0++; 
        else 
            a_nr1++; 
        ca = ca / 2; 
    } 
    b_nr0 = b_nr1 = 0; 
    while (cb != 0) 
    { 
        if (cb % 2 == 0) 
            b_nr0++; 
        else 
            b_nr1++; 
        cb = cb / 2; 
    } 
    if (a_nr1 > b_nr1) 
        cout <<a; 
    else if (a_nr1 < b_nr1) 
        cout <<b; 
    else if (a < b) 
        cout << a; 
    else cout <<b; 
} 
 
3. Se dau n numere naturale. Determinați cea mai mică bază de 
numerație b în care ar putea fi considerate aceste numere. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n, iar apoi n numere naturale, 
separate prin spaţii. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul b, valoarea căutată. 



Informatică C++ 

 

 

 
73 

Restricţii şi precizări 
 1 ≤ n ≤ 100 
 cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Intrare 

5 
1524 300024 10001 2034 543201  

Ieșire 

6 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
    int n, maxim = 0, x; 
    cin >> n; 
    for (int i = 1; i <= n ;i++) 
    { 
        cin >> x; 
        while (x != 0) 
        { 
            if (x % 10 > maxim) 
                maxim = x % 10; 
            x = x / 10; 
        } 
    } 
    cout << maxim + 1; 
} 
 
4. Se citește un număr b, reprezentând o bază de numerație și 
apoi n numere naturale, reprezentând cifrele unui număr scris în 
baza b. Determinați transformarea acestui număr în baza 10. 
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Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele b n, iar apoi n numere 
naturale, separate prin spaţii. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând valoarea cerută. 
Restricţii şi precizări 

 2 ≤ b ≤ 9 
 1 ≤ n ≤ 10 
 cele n numere citite vor fi mai mici decât b 

 
Exemplu 
Intrare 

5 6 
1 0 2 2 4 1 

Ieșire 

3446 

Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
    int b, n, x, nr = 0; 
    cin >> b >> n; 
    for (int i = 1; i <= n; i++) 
    { 
        cin >> x; 
        nr = nr * b + x; 
    } 
    cout << nr; 
    return 0; 
} 
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5. Se dau două numere n și b, unde b este o bază de numerație, 
iar n un număr reprezentat în baza b. Să se afișeze numărul obținut 
prin transformarea lui n din baza b în baza 10. 
Date de intrare 
Fișierul de intrare conversie_b_10.in conține pe prima linie 
numerele n și b, separate prin spații. 
Date de ieșire 
Fișierul de ieșire conversie_b_10.out va conține pe prima linie 
numărul nb, reprezentând transformarea lui n din baza b în baza 10 
Restricții și precizări 

 n este un număr pozitiv cu cel mult 7 cifre 
 2 ≤ b ≤ 10 
 datele de intrare sunt corecte 

 
Exemplu 
conversie_b_10.in 

1101 2 

conversie_b_10.out 

13  

Explicație 

13 reprezentat în baza 2 este 1101. 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
ifstream f("conversie_b_10.in"); 
ofstream g("conversie_b_10.out"); 
int main () 
{ 
    int n,b,s,p,u; 
    f>>n>>b; 
    s=0;p=1; 
    while(n!=0) 
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    { 
        u=n%10; 
        s=s+u*p; 
        p=p*b; 
        n=n/10; 
    } 
    g<<s; 
} 
 
6. Se dă un număr n scris în baza b. Să se afișeze scrierea acestuia în 
baza c. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele n, b și c separate prin spații. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran scrierea numărului n în baza c. 
Restricții și precizări 

 numărul n este natural si are cel mult nouă cifre 
 2 ≤ b,c ≤10 

 
Exemplu 
Intrare 

2013 4 7 

Ieșire 

252 

Explicație 
2013(4) se scrie 252(7) 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
    int n,b,s,p,u,m,c; 
    cin>>n>>b>>c; 



Informatică C++ 

 

 

 
77 

    s=0;p=1; 
    while(n!=0) 
    { 
        u=n%10; 
        s=s+u*p; 
        p=p*b; 
        n=n/10; 
    } 
    m=0;p=1; 
    while(s!=0) 
    { 
       u=s%c; 
       m=u*p+m; 
       p=p*10; 
       s=s/c; 
    } 
    cout<<m; 
} 
 
7. Se dau n numere naturale. Aflați câte dintre acestea se pot scrie ca 
sumă de puteri distincte ale unui număr natural k. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele n și k, iar apoi n numere 
naturale, separate prin spații. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul de numere din șirul dat care se 
pot scrie ca sumă de puteri distincte ale lui k. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ n ≤ 100.000 
 2 ≤ k ≤ 10 
 cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Intrare 

5 3 
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6 37 12 9 5 

Ieșire 

3 

Explicație 
Avem 37=33+32+30 , 12 = 32+31, 9 = 32 , deci 3 numere se pot scrie ca 
sumă de puteri distincte ale lui 3 ( pentru 6 avem 6 = 3 + 3, iar 5 = 3 + 1 
+ 1 nu convin ). 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
    int n, b, nr = 0; 
    cin >> n >> b; 
    for (int i = 1; i <= n; i++) 
    { 
        int x, maxim = 0; 
        cin >> x; 
        while (x != 0) 
        { 
            int u = x % b; 
            if (u > maxim) 
                maxim = u; 
            x = x / b; 
        } 
        if (maxim == 1) 
            nr++; 
    } 
    cout << nr; 
} 
 
8. Se dă un număr natural n și o bază de numerație b. Să se determine 
cea mai mare cifră a reprezentării lui n în baza b. 
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Date de intrare 
Programul citește de la tastatură două numere naturale n b. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran valoarea cerută. 
Restricţii şi precizări 

 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 
 2 ≤ b ≤ 10 

 
Exemplu 
Intrare 

878 6 

Ieșire 

4 

Explicaţie 
Reprezentarea lui 878 în baza 6 este 4022, deci cea mai mare cifră 
este 4. 
Rezolvare 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
    int n,b,u,m; 
    cin>>n>>b; 
    m=0; 
    while(n!=0) 
    { 
       u=n%b; 
       if(u>m) m=u; 
       n=n/b; 
    } 
    cout<<m; 
} 
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Probleme propuse 
 
1. Se citește un număr natural n. Să se determine câte are 
reprezentarea în baza 2 a acestui număr. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numărul n. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul  cifrelor din reprezentarea în 
baza 2 a lui n. 
Restricţii şi precizări 

 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 
 
Exemplu 
Intrare 

174 

Ieșire 

8 

Explicație 
Reprezentarea în baza 2 a lui 174 este 10101110. 
 
2. Se citesc două numere naturale. Să se afişeze numărul care are mai 
puține cifre egale cu 0 în reprezentarea în baza 2. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură două numere naturale. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran valoarea cerută. 
Restricţii şi precizări 

 cele două numere citite vor fi mai mici decât 2.000.000.000 
 dacă cele două numere au acelaşi număr de cifre 0 în 

reprezentarea în baza 2 se va afişa cel mai mare dintre ele 
 
Exemplu 
Intrare 
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125 1250 

Ieșire 

125 

Explicaţie 
Reprezentarea lui 125 în baza 2 este 1111101, cu 1 cifră 0, iar 
reprezentarea lui 1250 este 10011100010, cu 6 cifre de 0. 
Astfel, 125 are mai puține cifre 0 în reprezentarea în baza 2. 
 
3. Se dau 3 numere naturale. Determinați cea mai mică bază de 
numerație b în care ar putea fi considerate aceste numere. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură 3 numere naturale, separate prin 
spaţii. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran numărul b, valoarea căutată. 
Restricţii şi precizări 

 1 ≤ n ≤ 100 
 cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Intrare 

10001 2034 543201  

Ieșire 

6 

 
4. Se citește un număr b, reprezentând o bază de numerație și 
apoi n numere naturale, reprezentând cifrele unui număr scris în 
baza 10-b. Determinați transformarea acestui număr în baza 10. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele b n, iar apoi n numere 
naturale, separate prin spaţii. 
Date de ieşire 
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Programul afișează pe ecran numărul S, reprezentând valoarea cerută. 
Restricţii şi precizări 

 2 ≤ b ≤ 9 
 1 ≤ n ≤ 10 
 cele n numere citite vor fi mai mici decât b 

 
Exemplu 
Intrare 

5 6 
1 0 2 2 4 1 

Ieșire 

3446 

 
5. Se dau două numere n și b, unde b este o bază de numerație, 
iar n un număr reprezentat în baza b. Să se afișeze numărul obținut 
prin transformarea lui n din baza b în baza 10. 
Date de intrare 
Se citesc numerele n și b. 
Date de ieșire 
Se va afișa numărul reprezentând transformarea lui n din baza b în 
baza 10 
Restricții și precizări 

 n este un număr pozitiv cu cel mult 7 cifre 
 2 ≤ b ≤ 10 
 datele de intrare sunt corecte 

 
Exemplu 
Date de intrare 

1101 2 

Date de ieșire 

13  
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Explicație 

13 reprezentat în baza 2 este 1101. 
 
6. Un număr natural în baza 10 se numește prețios dacă numărul de 
cifre ale sale din baza 2 este număr prim. Se dă un 
interval [a,b].Determinați câte numere prețioase se află în acest 
interval. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele a și b. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul x, reprezentând numărul de 
numere prețioase din intervalul dat. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ a,b ≤ 10000000000000000000 
 
Exemplu 
Intrare 

1 4 

Ieșire 

3 

Explicație 

Cele 3 numere prețioase sunt 2 3 4. 

 
7. Se dau n numere naturale. Aflați suma celor care se pot scrie ca 
sumă de puteri distincte ale unui număr natural k. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură numerele n și k, iar apoi n numere 
naturale, separate prin spații. 
Date de ieșire 
Programul va afișa pe ecran numărul de numere din șirul dat care se 
pot scrie ca sumă de puteri distincte ale lui k. 
Restricții și precizări 

 1 ≤ n ≤ 100.000 
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 2 ≤ k ≤ 10 
 cele n numere citite vor fi mai mici decât 1.000.000.000 

 
Exemplu 
Intrare 

5 3 
6 37 12 9 5 

Ieșire 

58 

Explicație 
Avem 37=33+32+30 , 12 = 32+31, 9 = 32 , deci cele 3 numere se pot 
scrie ca sumă de puteri distincte ale lui 3 și suma lor este 37+12+9=58 
 
8. Se dă un număr natural n și o bază de numerație b. Să se determine 
cea mai mică cifră a reprezentării lui n în baza b. 
Date de intrare 
Programul citește de la tastatură două numere naturale n b. 
Date de ieşire 
Programul afișează pe ecran valoarea cerută. 
Restricţii şi precizări 

 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000 
 2 ≤ b ≤ 10 

 
Exemplu 
Intrare 

878 6 

Ieșire 

0 

Explicaţie 
Reprezentarea lui 878 în baza 6 este 4022, deci cea mai mică cifră 
este 0. 
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