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În cadrul unui algoritm se pot efectua trei tipuri de operaŃii: de intrare / 

ieşire, de atribuire (calcul) şi de decizie. Algoritmul efectuează aceste operaŃii în 
scopul transformării datelor de intrare în date de ieşire. OperaŃiile algoritmului se 
reprezintă în pseudocod prin instrucŃiuni. 

Apare însă firesc întrebarea: în ce ordine se execută operaŃiile în cadrul 
unui algoritm ? În mod normal succesiv, de la prima până la ultima:  

 operaŃia 1 →→→→ operaŃia 2 →→→→...→→→→ operaŃia n  

Dar într-un program pot apărea ramificaŃii şi ”salturi” de la o instrucŃiune 
la alta, care schimbă această ordine. Mai mult, vom vedea în conntinuare că există 
şi posibilitatea de a repeta de mai multe ori execuŃia unor acŃiuni. Prin urmare, 
orice algoritm se caracterizează printr-o anumită structură, care indică ordinea 
execuŃiei operaŃiilor. Mai exact, prin structură înŃelegem o formă de îmbinare a 
operaŃiilor cu care lucrează algoritmii.  

Programarea structurată este de o importanŃă vitală în realizarea unor programe 
cât mai clare şi mai uşor de urmărit, mai ales în cadrul algoritmilor lungi şi complexi.  

S-a demonstrat în mod incontestabil că pentru realizarea oricărui program 
sunt suficiente trei tipuri de structuri:  

♦ liniară;          
♦ alternativă  (de selecŃie);          
♦ repetitivă. 

În continuare ne propunem să analizăm pe  rând cele trei tipuri de structuri enumerate.  
 

 
 

 

În primul exemplu de pseudocod prezentat în capitolul I, cel al 
algoritmului pentru calculul ariei unui triunghi, am întâlnit toate tipurile de 
operaŃii pe care le poate efectua un algoritm: citirea datelor de intrare (baza b şi 
înălŃimea h a triunghiului), luarea unei decizii în funcŃie de valoarea de adevăr a 
condiŃiei "(b>>>>0) şi (h>>>>0)",  calculul ariei triunghiului (atribuirea 
A←←←←(b*h)/2), afişarea datelor de ieşire (aria A). 

IIIIIIIIIIIIIIII........11111111........         NNNNNNNNooooooooŃŃŃŃŃŃŃŃ iiiiiiiiuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeeeaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee         sssssssstttttttt rrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrrăăăăăăăă 

CCCCCCCCaaaaaaaappppppppiiiiiiii ttttttttoooooooo lllllllluuuuuuuullllllll         IIIIIIIIIIIIIIII::::::::                 
PPPPPPPPrrrrrrrr iiiiiiiinnnnnnnncccccccc iiiiiiiippppppppiiiiiiii iiiiiiii llllllll eeeeeeee         pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmăăăăăăăărrrrrrrr iiiiiiii iiiiiiii         sssssssstttttttt rrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaatttttttt eeeeeeee 

RReeaammiinnttiimm::  

                                                                                                                        IIIIIIIIIIIIIIII ........22222222........         SSSSSSSSttttttttrrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        llllllll iiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiiaaaaaaaarrrrrrrrãããããããã         
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Vom defini structura liniară astfel:  
♦ Orice operaŃie din categoria celor mai sus exemplificate constituie o 

structură liniară.      
♦ Dacă S1 şi S2 sunt structuri de orice tip, atunci 
        este o structură liniară.  
 

♦ Generalizând afirmaŃia anterioară, ajungem la structura 
liniară alăturată.  

 DemonstraŃia este foarte simplă. Dacă S1 şi S2 sunt structuri liniare, atunci şi 
ansamblul (S1,S2) este o structură liniară. Apoi, dacă S3 este tot o structură liniară, avem 
un ansamblu de două structuri liniare, (S1,S2) şi (S3). Aceasta, conform afirmaŃiei 
anterioare, alcătuieşte tot o structură liniară, (S1,S2,S3). Analog se demonstrează că 
(S1,S2,S3,S4) este tot o structură liniară ş.a.m.d.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 Structura de selecŃie simplă, mai numită şi structura de tip "dacă-
altfel", introduce o ramificaŃie în program, în funcŃie de valoarea de adevăr a 
unei condiŃii. Mai concret, se testează o condiŃie, formulată cu ajutorul unei 
expresii logice, pe care o denumim generic prin meta-simbolul <expresie>. 
Această expresie logică  poate avea, după cum bine ştiŃi deja, doar două valori: 1 
(condiŃie adevărată) sau 0 (condiŃie falsă). În funcŃie de valoarea întâlnită în 
momentul testării, se va executa una din cele două "ramuri" posibile ale structurii 
de selecŃie simplă, şi anume: 
 • dacă <expresie> are valoarea 1, adică în cazul în care condiŃia aferentă este 
adevărată, se execută o anumită secvenŃă de instrucŃiuni, pe care o denumim simbolic prin 
<secvenŃa_1>. Această secvenŃă se numeşte "corpul ramurii "dacă"); 
 • în caz contrar (condiŃia nu este îndeplinită iar <expresie> are valoarea 
FALSE), se execută o altă secvenŃă de instrucŃiuni, pe care o codificăm prin  
<secvenŃa_2> (corpul ramurii "altfel"). 

 În pseudocod, structura de selecŃie 
simplă descrisă mai sus ar putea fi 
reprezentată astfel: 

 
 
Aşa cum am mai spus şi în capitolul I, nu există un limbaj pseudocod 

standard, fiecare utilizator având libertatea de a-şi stabili propriul set de reguli de 
sintaxă. Pentru a vă obişnui de la bun început cu regulile de sintaxă ale limbajului 
C++, le vom introduce rând pe rând şi în pseudocod. Deocamdată stabilim două  
astfel de "legi":  

S1 
S2 

S1 
S2 
... 
Sn 

 dacă (<expresie>) atunci 
   <secvenŃa_1> 
 altfel  
   <secvenŃa_2>  

IIIIIIII IIIIIIII ........33333333 ........11111111 ........         SSSSSSSStttttttt rrrrrrrr uuuuuuuucccccccc tttttttt uuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa         ddddddddeeeeeeee         ssssssss eeeeeeee llllllll eeeeeeee cccccccc tttttttt iiiiiiii eeeeeeee         ssssssss iiiiiiii mmmmmmmmpppppppp llllllll ãããããããã         

        IIIIIIIIIIIIIIII........33333333........         SSSSSSSSttttttttrrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa         aaaaaaaalllllllltttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaatttttttt iiiiiiiivvvvvvvvãããããããã         ((((((((ddddddddeeeeeeee         sssssssseeeeeeee llllllll eeeeeeeecccccccctttttttt iiiiiiiieeeeeeee ))))))))         
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► la sfârşitul fiecărei instrucŃiuni de atribuire, citire şi afişare, se pune 
caracterul "punct şi virgulă"; 

► expresia logică <expresie> din linia "dacă" se cuprinde între două 
paranteze rotunde.  

           

Ne propunem să proiectăm pseudocodul unui algoritm care determină şi 
afişează maximul a două numere întregi a  şi b citite de la tastatură. 

 Citim de la tastatură numerele a şi b. Apoi se 
comparăm numerele, memorând pe cel mai mare 
dintre ele în variabila max.   
 − dacă a este mai mare sau egal cu b 
(condiŃie care se scrie prin expresia logică "a>=b") 
atunci maximul este a, adică facem atribuirea max←←←←a; 
 − în caz contrar maximul va fi evident b, şi 
marcă acest fapt prin atribuirea max←←←←b.  
 În final se afişăm maximul max. 

 citeşte a,b; 
dacă (a>=b) atunci 
  max ←←←← a; 
altfel 
  max ←←←← b; 
scrie max;  

 
 

� În cazul în care secvenŃa de instrucŃiuni <secvenŃa_1> sau 
<secvenŃa_2> conŃine mai mult de o instrucŃiune, ea trebuie cuprinsă 
între cuvintele cheie "început" şi "sfârşit". În exemplul anterior, 
fiecare dintre cele două secvenŃe era alcătuită doar din câte o instrucŃiune 
de atribuire, "max←←←←a", respectiv "max←←←←b;". 

� Pentru ca un pseudocod să arate cât mai limpede, recomandăm ca instrucŃiunile 
ce alcătuiesc corpurile "ramurilor" "dacă" şi "altfel" să fie aliniate ceva mai 
înspre interior. Nu este obligatoriu, dar este mult mai sugestiv !  

 Într-o structură de selecŃie simplă de tipul "dacă-altfel", ramura 
"altfel" poate să lipsească. Asta înseamnă că în cazul în care condiŃia nu este 
îndeplinită, pur şi simplu nu se execută nimic.  

           

Iată în continuare o altă variantă a algoritmului pentru determinarea maximului 
a două numere date a şi b, în care folosim o structură de selecŃie fără ramura "altfel".  

 Evident, şi de această dată trebuie să începem 
cu citirea de la tastatură a numerelor a şi b. 
Presupunem mai întâi că cea mai mare dintre cele două 
valori este a, făcând atribuirea max←←←←a. Apoi verificăm 
posibilitatea contrară, adică testăm dacă nu cumva 
totuşi b este mai mare decât a; în caz afirmativ, 
evident maximul celor două numere va fi b, şi marcăm 
acest fapt prin atribuirea max←←←←b.  
 În caz de egalitate, maximul poate fi oricare 
dintre cele două numere, iar în varianta noastră 
variabila max va rămâne cu valoarea iniŃială a.  

 citeşte a,b; 
max←←←←a; 
dacă (b>a) atunci 
  max←←←←b; 
scrie max;  

  EExxeemmpplluu::  

  OObbsseerrvvaaŃŃiiii::  

  EExxeemmpplluu::  
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SSccrriieeŃŃii  ppsseeuuddooccoodduull  uunnuuii  aallggoorriittmm  ccaarree  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ddoouuăă  nnuummeerree  
rreeaallee  şşii  ssttrriicctt  ppoozziittiivvee  bb  şşii  hh,,  rreepprreezzeennttâânndd  bbaazzaa,,  rreessppeeccttiivv  îînnăăllŃŃiimmeeaa  uunnuuii  ttrriiuunngghhii,,  
aappooii  ccaallccuulleeaazzăă  şşii  aaffiişşeeaazzăă  aarriiaa  ttrriiuunngghhiiuulluuii..  ÎÎnn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  vvaalloorriillee  iinnttrroodduussee  nnuu  
ppoott  rreepprreezzeennttaa  llaattuurraa  şşii  îînnăăllŃŃiimmeeaa  uunnuuii  ttrriiuunngghhii,,  ssee  vvaa  aaffiişşaa  mmeessaajj  ddee  eerrooaarree..  
RReeaammiinnttiimm  ffoorrmmuullaa  aarriieeii  ttrriiuunngghhiiuulluuii::  AA==((bb**hh))//22..          
 
 
  

� Orice algoritm trebuie să înceapă cu citirea datelor de intrare, în cazul de faŃă 
baza triunghiului (adică o latură) şi înălŃimea corespunzătoare. Aşa cum am arătat în lecŃia 
introductivă din capitolul I, instrucŃiunea necesară este {citeşte b,h;}. 

� Urmează testarea condiŃiilor pe care trebuie să le îndeplinească datele de intrare. În 
problema noastră, fiind vorba despre mărimi geometrice într-un triunghi, valorile lui b şi h 
trebuie să fie strict pozitive. Această testare se realizează cu ajutorul unei intrucŃiuni de selecŃie 
simplă de tipul "daca-altfel", care va introduce o ramificaŃie în program.  Întrucât baza şi 
înălŃimea trebuie să fie ambele mai mari ca 0 în acelaşi timp, cele două condiŃii vor fi "legate" 
prin operatorul "ŞI logic", iar expresia logică compusă aferentă condiŃiei din linia "dacă" este 
"dacă (b>0 ŞI h>0)" (pusă între paranteze, aşa cum ştiŃi deja). Aşadar:  

� Dacă este îndeplinită această condiŃie atunci:  
– calculăm aria triunghiului; în acest scop, atribuim unei variabile A 

valoarea expresiei (b*h)/2 ce reprezintă aria; 
– afişăm valoarea variabilei A, cu ajutorul cuvântului cheie "scrie".    

� În caz contrar, tipărim mesajul "date incorecte". 
 
citeşte b,h; 
dacă (b>0 ŞI h>0) atunci  
 început  
   A ←←←←(b*h)/2; 
   scrie A; 
 sfârşit 
altfel 
 scrie 'Date incorecte';   

 
  

 ►1. ScrieŃi câte un algoritm care determină şi afişează:  
a) minimul a două numere date.   
b) maximul a trei numere date.   
c) minimul a trei numere date.  

 ►2. ScrieŃi câte un algoritm care calculează şi afişează:  

a) volumul unui trunchi de con (((( ))))21
2
2

2
1 RRRR

3

hπ
V ⋅⋅⋅⋅++++++++⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
==== .  

        CondiŃii:  0h,2R,1R >>>> .  

b) Aria unui paralelogram asin2d1dA ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== .  

       CondiŃii: )
2

π
,0(a;02d,1d ∈∈∈∈>>>> .  

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..11..  AArriiaa  uunnuuii  ttrriiuunngghhii  

RReezzoollvvaarree
::  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..11..  
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Structuri de selecŃie imbricate 

c) Aria totală a unui cilindru circular drept (((( ))))GRRπ2A ++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅==== .  
       CondiŃii: 0G,R >>>> .  

d) Aria unui trapez oarecare 
(((( ))))

2

h2b1b
A

⋅⋅⋅⋅++++
==== .  

       CondiŃii: 0h,2b,1b >>>> .  

 

 
 
  Într-o structură de selecŃie simplă, oricare dintre secvenŃele de instrucŃiuni de 
pe cele două ramuri ale sale poate conŃine la rându-i alte structuri de acelaşi gen. Se 
obŃine astfel o aşa-numită structură selectivă imbricată.  În acest caz, fiecare ramură 
"altfel" se asociază ultimei ramuri "dacă-atunci" dinaintea sa care nu a fost încă 
asociată, aşa cum arată schema din figura. Dacă dorim să schimbăm această asociere 
implicită, vom folosi cuvintele cheie "început" şi "sfârşit".   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exemple concrete de astfel de structuri imbricate veŃi întâlni în toate 
aplicaŃiile care urmează.  
 
 
 

  
SSee  ddăă  sseeccvveennŃŃaa  ddee  aallggoorriittmm  ddee  mmaaii  jjooss,,  pprreezzeennttaattăă  îînn  ppsseeuuddooccoodd,,  îînn  ccaarree  

ttooaattee  vvaarriiaabbiilleellee  iiddeennttiiffiiccăă  nnuummeerree  rreeaallee::  
  

cciitteeşşttee  aa,,bb,,cc;;  ddaaccăă  ((aa>>bb++cc))  aattuunnccii  îînncceeppuutt  ddaaccăă  ((bb>>==cc))  
aattuunnccii  xx←←←←←←←←((aa++bb))//((22**cc));;  aallttffeell  xx←←←←←←←←00;;  ssffâârrşşiitt  aallttffeell  
xx←←←←←←←←((aa//cc++bb//cc))//22;;  ssccrriiee  xx;;  
  

aa))  RReessccrriieeŃŃii  sseeccvveennŃŃaa,,  ffoolloossiinndd  oo  aaşşeezzaarree  îînn  ppaaggiinnăă  mmaaii  ""aassppeeccttuuaassăă"",,  ccuu  
lliinniiiillee  ddee  aallggoorriittmm  ssccrriissee  uunnaa  ssuubb  aallttaa,,  şşii  aalliinniiaattee  aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  ssee  vvaaddăă  ffiieeccaarree  
rraammuurrăă  ""aallttffeell""  ccăărreeii  rraammuurrii  ""ddaaccăă""  îîii  ccoorreessppuunnddee..  

bb))  DDeedduucceeŃŃii  ccee  ssee  aaffiişşeeaazzăă  îînn  uurrmmaa  eexxeeccuuŃŃiieeii  sseeccvveennŃŃeeii,,  ddaaccăă  vvaalloorriillee  cciittiittee  
ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ssuunntt  aa==99,,  bb==55  şşii  cc==22..  

cc))  GGăăssiiŃŃii  uunn  sseett  ddee  vvaalloorrii  ppeennttrruu  vvaarriiaabbiilleellee  aa,,  bb  şşii  cc,,  aassttffeell  îînnccââtt,,  îînn  uurrmmaa  
eexxeeccuuŃŃiieeii  aallggoorriittmmuulluuii,,  ssăă  ssee  aaffiişşeezzee  vvaallooaarreeaa  00..    

dd))  RReessccrriieeŃŃii  aallggoorriittmmuull  îînnttrr--uunn  mmoodd  mmaaii  ssccuurrtt,,  ffoolloossiinndd  uunn  nnuummăărr  mmaaii  mmiicc  
ddee  rraammuurrii  ddee  ttiipp""ddaaccăă--aallttffeell""..  

ee))  DDaaccăă  ddiinn  aallggoorriittmm  aamm  şştteerrggee  ccuuvviinntteellee  ""iinncceeppuutt""  şşii  ""ssffâârrşşiitt"",,  eeffeeccttuull  
eexxeeccuuŃŃiieeii  aallggoorriittmmuulluuii  ss--aarr  sscchhiimmbbaa,,  ssaauu  aarr  rrăămmâânnee  aacceellaaşşii  ??  JJuussttiiffiiccaaŃŃii  rrăăssppuunnssuull..  

dacă (<c1>) atunci 
  dacă (<c2>) atunci 
    <s1>  
  altfel 
    <s2> 
altfel  
  <s3> 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..22..  IInntteerrpprreettaarreeaa  uunnuuii  ppsseeuuddooccoodd  ddaatt  
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 a) 

citeşte a,b,c;  
dacă (a>b+c) atunci   
  început  
   dacă (b>=c) atunci  
     x←←←←(a+b)/(2*c);  
   altfel  
     x←←←←0; 
  sfârşit  
altfel  
  x←←←←(a/c+b/c)/2;  
scrie x; 

 b) 
 Pentru a=9, b=5 şi c=2, avem: 
 − condiŃia "a>b+c" din prima instrucŃiune de selecŃie este îndeplinită pentru 
aceste valori (9>5+2), deci se execută ramura "dacă" a acesteia, unde întâlnim o altă 
instrucŃiune de selecŃie de tipul "dacă-altfel"; 
 − aici condiŃia "b>=c" este la rândul ei adevărată (5>=2), motiv pentru care se 
execută atribuirea {x←←←←(a+b)/(2*c);}, de unde rezultă x=(9+5)/(2*2)=14/4=3.5. 
Variabila x nu mai suferă nici o modificare a valorii sale, întrucât celelalte ramuri ale 
instrucŃiunilor "dacă-altfel" imbricate nu sunt atinse. În concluzie, programul va afişa 
valoarea 3.5. 

 c) 
 Singurul loc din secvenŃă în care găsim o atribuire prin care variabila x primeşte 
valoarea 0, este pe ramura "dacă" a primei instrucŃini de selecŃie şi pe ramura "altfel" a 
celei de-a doua astfel de instrucŃiuni. Cu alte cuvinte, valorile alese pentru a, b şi c trebuie 
să îndeplinească prima condiŃie "a>b+c", şi să nu îndeplinească cea de-a doua condiŃie 
b>=c". Un exemplu de astfel de valori ar fi a=9, b=3 şi c=4, dar, evident, nu singurele. 

 d)  
În secvenŃa dată, avem trei instrucŃiuni prin care variabilei x i se atribuie o 

anumită valoare, dar, dintre acestea, două sunt echivalente. Este vorba despre instrucŃiunile 
x←←←←(a+b)/(2*c) şi x←←←←(a/c+b/c)/2, cauza fiind faptul că expresiile atribuite, 
(a+b)/(2*c), respectiv (a/c+b/c)/2, înseamnă de fapt acelaşi lucru. Într-adevăr, nu 
este greu de observat că expresia (a/c+b/c)/2 se poate scrie şi sub forma (a+b)/c/2, 
adică (a+b)/(2*c). Prin urmare, cele două ramuri care atribuie variabilei x aceeaşi 
valoare pot fi comasate între ele. Care sunt situaŃiile ce conduc la aceste două atribuiri 
echivalente ?  
− una se petrece atunci când se intră pe ramura "dacă" a primei instrucŃiuni de selecŃie şi 
în acelaşi timp pe ramura "altfel" a celei de-a doua, adică atunci când "a>b+c ŞI 
b>=c";    
− cealaltă are loc atunci când se intră pe ramura "altfel" a primei instrucŃiuni de selecŃie, 
adică pentru cazul contrar lui "a>b+c", care se traduce prin "a<=b+c". 

RReezzoollvvaarree
::  
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Comasarea celor două posibilităŃi într-o singură linie "dacă" se face utilizând 
operatorul "SAU logic" (poate să se întâmple ori una ori cealaltă dintre alternative, nu 
amândouă simultan). Aşadar: 

− dacă (a>b+c ŞI b>=c) SAU (a<=b+c) atunci lui x i se atribuie valoare 
expresiei (a+b)/(2*c); 

− în caz contrar, variabila x primeşte valoarea 0. 
Lăsăm ca exerciŃiu rescrierea secvenŃei, operaŃiune care după aceste explicaŃii ar 

trebui să fie o simplă formalitate ! 

 e) 
 În secvenŃa dată, se vede foarte clar faptul că prima ramură "altfel" corespunde 
lui "dacă b>=c", iar al doilea "altfel" se asociază cu "dacă a>b+c". Să vedem cum ar 
arăta secvenŃa fără cuvintele cheie "început" şi "sfârşit": 

citeşte a,b,c;  
dacă (a>b+c) atunci   
  dacă (b>=c) atunci  
     x←←←←(a+b)/(2*c);  
  altfel  
     x←←←←0;  
altfel  
  x←←←←(a/c+b/c)/2;  
scrie x; 

 Conform regulii prezentată pe larg în partea de teorie, într-un lanŃ de instrucŃiuni 
"dacă-altfel" imbricate, în mod implicit, în absenŃa unor cuvinte cheie "început" şi 
"sfârşit", fiecare ramură "altfel" se asociază primului "dacă" de dinaintea lui care nu 
a fost încă asociat. Altfel spus, asocierile trebuie stabilite dinspre interiorul înspre 
exteriorul secvenŃei. Mai exact: 
 − pentru primul "altfel", cea mai apropiată ramură "dacă" situată înaintea sa 
este "dacă b>=c"; 
 − pentru al doilea "altfel", căutăm de jos în sus primul "dacă" de dinaintea sa 
care nu a fost încă asociat, şi ajungem astfel la "dacă a>b+c". 
 Observăm că a rezultat aceeaşi cuplare a perechilor "dacă-altfel" pe care o 
aveam în secvenŃa iniŃială, cea care conŃinea şi cuvintele "început" şi "sfârşit". Pe cale 
de consecinŃă, aceste cuvinte cheie erau complet inutile, iar eliminarea lor nu modifică cu 
nimic efectul execuŃiei algoritmului.    
 

 
 
 

►1. Se dă secvenŃa de algoritm de mai jos: 

citeste a,b,c; daca (a>b+c) atunci x←←←←(a/c+b/c)/2; 
altfel inceput daca (b>=c) atunci x←←←←(a+b)/(2*c);  
altfel x←←←←0; sfarsit scrie x; 
  

a) RescrieŃi secvenŃa, folosind o aşezare în pagină mai "aspectuasă", cu 
liniile de algoritm scrise una sub alta, şi aliniate astfel încât să se vadă fiecare 
ramură "altfel" cărei ramuri "dacă" îi corespunde. 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..22..  
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b) DeduceŃi ce se afişează în urma execuŃiei secvenŃei, dacă valorile citite 
de la tastatură sunt a=2, b=5 şi c=7.  

c) GăsiŃi un set de valori pentru variabilele a, b şi c, astfel încât în urma 
executării secvenŃei să se afişeze valoarea 0.  

d) RescrieŃi algoritmul într-un mod mai scurt, folosind un număr mai mic 
de ramuri de tip "dacă-altfel". 

e) Dacă din algoritm am şterge cuvintele "inceput" şi "sfârşit", 
efectul execuŃiei algoritmului s-ar schimba, sau ar rămâne acelaşi ? JustificaŃi 
răspunsul. 
 

►2. Fie următoarea secvenŃă descrisă în 
pseudocod:  
 a) Ce valori se vor afişa în urma 
executării secvenŃei, în cazul în care de la 
tastatură se citesc valorile k=0, i=5 şi j=6 ?  
 b) DaŃi un exemplu de valori pe care le-
ar putea primi prin citire variabilele de intrare i, 
j şi k, astfel încât, în urma executării secvenŃei, 
să se afişeze două valori egale între ele. 
 c) RescrieŃi algoritmul într-un mod mai 
scurt, folosind un număr mai mic de ramuri de 
tip "dacă-altfel". 

 

 

►3. Fie 
următorul 
algoritm descris 
în pseudocod, în 
care variabilele 
x, y şi z sunt 
numere reale.  
 
 
 

 
 a) Ce se va afişa pe ecran, dacă de la tastatură se introduc valorile a=20, 
b=55, c=6 ? 
 b) GăsiŃi un set de valori pentru variabilele a, b şi c astfel încât, în urma 
executării secvenŃei, să se afişeze textul "FALS".   
 c) RescrieŃi secvenŃa dată, inversând între ele corpurile ramurilor "dacă" 
şi "altfel" în cadrul primeia dintre cele două instrucŃiuni de selecŃie simplă (cu 
modificarea corespunzătoarea a condiŃiei).   
   

citeşte i,j,k; 
dacă (k>0) atunci 
  dacă (i#j) atunci 
    x←←←←0; 
  altfel 
    x←←←←1; 
altfel 
  x←←←←2; 
dacă (i#j) atunci 
  dacă (k>0) atunci 
    y←←←←0; 
  altfel 
    y←←←←2; 
altfel 
  y←←←←1; 
scrie x,y; 

citeşte x,y,z; 
dacă (y+z==0 SAU x+z==0 SAU x+y==0) atunci  
  scrie "FALS"; 
altfel 
  început  
    E←←←←x/(z+y)+y/(x+z)+z/(x+y); 
    dacă (2*E<3) atunci 
      scrie "FALS"; 
    altfel 
      scrie "ADEVARAT" 
  sfârşit           
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SSăă  ssee  ccaallccuulleezzee  vvaallooaarreeaa  ffuunnccŃŃiieeii  mmaatteemmaattiiccee  (((( ))))xf ,,  ppeennttrruu  oo  vvaallooaarree  aa  lluuii  xx  

iinnttrroodduussăă  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă::        

RR:f →→→→ ,,      (((( )))) (((( ))))








≥≥≥≥++++−−−−

−−−−∈∈∈∈−−−−

−−−−≤≤≤≤++++

====

3xpentru,5x4x

3,3xpentru,2x

3xpentru,1x

xf
2

2

  

 
  

� Nu putem introduce în calculator o funcŃie algebrică aşa cum o cunoaştem din 
matematică, cu argument, domeniu, codomeniu şi lege de asociere. Vom proceda în felul 
următor: argumentul x al funcŃiei va fi definit ca o variabilă, iar valoarea sa se va citi de la 
tastatură; conform valorii citite pentru x, trebuie aleasă una dintre cele trei "ramuri" ale 
funcŃiei, adică una dintre expresiile x2+1, x-2 şi x2-4x+5; pentru valoarea respectivă a lui 
x, expresia aleasă se evaluează, obŃinându-se o valoare pe care o atribuim unei variabile E.  

De exemplu, pentru x=1 se va alege ramura din mijloc a funcŃiei. Rezultă E←←←←x-2, 
adică E=1-2=-1.  

 În concluzie, după citirea lui x urmează un şir de testări:  

� dacă 3x −−−−≤≤≤≤ , atribuim lui E valoarea expresiei 1x2 ++++ ; 

� în caz contrar: 

� dacă  (((( ))))3,3x −−−−∈∈∈∈  atribuim lui E valoarea expresiei 2x −−−−  (e suficient să 

se verifice dacă 3x <<<< ); 
� în caz contrar, nu mai trebuie testat nimic (deoarece nu mai rămâne decât 

posibilitatea 3x ≥≥≥≥ ) şi atribuim lui E valoarea expresiei 5x4x2 ++++⋅⋅⋅⋅−−−− . 

citeşte x;    
dacă (x<=-3) atunci 
  E ←←←←x*x+1; 
altfel 
  dacă (x<3) atunci  
    E ←←←←x-2; 
  altfel 
    E ←←←←x*x-4*x+5; 
scrie E; 

 
   

 

 
 

►1. Pentru fiecare dintre funcŃiile matematice de mai jos, să se scrie câte un 
program care afişează valoarea funcŃiei pentru o valoare a argumentului x citită de la 
tastatură:   

 a)  (((( ))))




++++⋅⋅⋅⋅−−−−

<<<<<<<<++++
====

altfel,6x5x

1x0daca,1x
xf 2    

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..33..  FFuunnccŃŃiiee  mmaatteemmaattiiccăă  

RReezzoollvvaarree
::  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..33..  
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 b)   











>>>>
++++
−−−−

≤≤≤≤≤≤≤≤−−−−

<<<<++++++++

====

2x pentru , 
2x

2x5
2x1 pentru , 1x3

1x pentru , 2xx

)x(f

2

 

 

 
 

  

  ((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000088,,  vvaarriiaannttaa  9966))  

  RReeaalliizzaaŃŃii   uunn  aallggoorriittmm  ccaarree  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ddoouuăă  nnuummeerree  nnaattuurraallee  
ddiissttiinnccttee,,  aappooii  aaffiişşeeaazzăă  ccââttuull  şşii  rreessttuull  îîmmppăărrŃŃiirriiii   cceelluuii  mmaaii  mmaarree  ddiinnttrree  cceellee  
ddoouuăă  nnuummeerree  llaa  cceell  mmaaii  mmiicc  ddiinnttrree  eellee..  DDaaccăă  nnuummeerreellee  ssuunntt  eeggaallee,,   ssaauu  ddaaccăă  
îîmmppăărrŃŃiirreeaa  nnuu  ssee  ppooaattee  eeffeeccttuuaa,,  ssee  vvaa  aaffiişşaa  mmeessaajjuull  ""EErrooaarree""..    

. 

�  Algoritmul începe cu citirea de la tastatură a numerelor a şi b. Prima condiŃie 
care trebuie testată este aceea ca numerele să fie distincte, deci: 

� dacă cele două valori sunt egale, atunci scrie mesajul ""Eroare""; 
� în caz contrar: 

� dacă a este mai mare ca b, atunci trebuie afişat câtul împărŃirii lui a la b, dar 
pentru aceasta este necesar ca împărŃitorul să fie nenul, deci: 
– dacă b este diferit de 0, atunci scrie pe ecran câtul şi restul împărŃirii lui 

a la b, adică a/b şi a%b, separate printr-un spaŃiu (vă reamintim că, în 
cazul în care operanzii a şi b sunt ambii întregi, expresia "a/b" 
furnizează câtul întreg al împărŃirii lui a la b, adică fără parte zecimală); 

– în caz contrar, scrie de asemenea mesajul 'Eroare'; 
� dacă a este mai mic ca b, atunci trebuie afişat câtul împărŃirii lui a la b, şi 

urmează o testare similară cu cea de dinainte: 
– dacă a este diferit de 0, atunci scrie pe ecran câtul şi restul împărŃirii lui 

b la a, separate printr-un spaŃiu; 
– în caz contrar, trebuie din nou afişat mesajul 'Eroare'; 

� Mai precizăm că ramura "altfel" a primei instrucŃiuni de selecŃie "dacă-
altfel" conŃine alte două instrucŃiuni "dacă-altfel" (cu condiŃiile "dacă a>b" şi 
"dacă b>a"), motiv pentru care trebuie cuprins între cuvintele cheie "început" şi 
"sfârşit". În absenŃa acestor cuvinte, calculatorul va considera că pe ramura "altfel" a 
primului "dacă-altfel" se găseşte doar următoarea instrucŃiune, adică numai prima 
dintre cele două secvenŃe "dacă-altfel" care urmează (cel cu condiŃia "dacă a>b") , 
iar următorul "dacă-alfel" (cel cu condiŃia "dacă b>a") va fi scos în afara selecŃiei 
(reamintim în acest punct de vedere că o secvenŃă "dacă-altfel" împreună cu cele două 
ramuri şi corpurile lor, este privită ca o singură instrucŃiune). 

� Nu în ultimul rând trebuie remarcat că în loc de "dacă b>a" puteam să 
scriem pur şi simplu "altfel". De ce ? Cazul contrar lui "a>b" este "a<=b", dar situaŃia 
"a==b" a fost tratată separat mai sus, deci rămâne doar "a<b", adică exact ceea ce testăm 
în respectiva linie "dacă". Am preferat această variantă, pentru că în cealaltă am fi ajuns la 
un lanŃ de imbricări ale structurilor "dacă-altfel" cu trei nivele, care ar fi făcut destul 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..44..  CCââttuull  şşii  rreessttuull  

RReezzoollvvaarree
::  
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de anevoioasă înŃelegerea algoritmului. Celor care au pătruns deja profund în tainele 
structurilor de selecŃie, le propunem să se încumete să abordeze şi cealaltă versiune !  
 

citeşte a,b; 
dacă (a==b) atunci 
  scrie 'Eroare'; 
altfel 
 început 
  dacă (a>b) atunci 
    dacă (b≠0) atunci 
     scrie a/b,' ',a%b; 
    altfel 
     scrie ""Eroare""; 
  dacă (b>a) atunci 
    dacă (a≠0) atunci 
     scrie b/a,' ',b%a; 
    altfel 
     scrie ""Eroare""; 
 sfârşit 

    

 
  

 

 ►1. Fiind date trei numere naturale nenule a, b şi k, să se verifice 
dacă fracŃia a/b se simplifică prin k. În caz afirmativ se va afişa şi fracŃia 
simplificată. Se va testa şi condiŃia ca numitorul fracŃiei să fie nenul.  

► 2. Se citeşte de la tastatură un număr natural care reprezintă un an 
calendaristic. RealizaŃi un algoritm care testează dacă anul este bisect sau nu, 
afişând un mesaj corespunzător. Un an este bisect dacă:  

– (este divizibil cu 4 ŞI nu este divizibil cu 100)  SAU  
– este divizibil cu 400.   

 
 
 
   

SSee  cciitteesscc  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ttrreeii  nnuummeerree  rreeaallee  aa,,  bb,,  cc..  SSăă  ssee  vveerriiffiiccee  ddaaccăă  aacceessttee  
nnuummeerree  ppoott  ffii  llaattuurriillee  uunnuuii  ttrriiuunngghhii  şşii  îînn  ccaazz  aaffiirrmmaattiivv  ssăă  ssee  ddeetteerrmmiinnee  nnaattuurraa  
ttrriiuunngghhiiuulluuii  îînn  ffuunnccŃŃiiee  ddee  llaattuurrii  ((eecchhiillaatteerraall,,  iissoosscceell,,  ooaarreeccaarree))..  TTrreeii  nnuummeerree  ppoott  ffii  
llaattuurriillee  uunnuuii  ttrriiuunngghhii,,  ddaaccăă  ssuunntt  ppoozziittiivvee  şşii  ssuummaa  aa  oorriiccaarree  ddoouuăă  ddiinnttrree  eellee  eessttee  mmaaii  
mmaarree  ddeeccââtt  aall  ttrreeiilleeaa..  

EExxeemmpplluu::  NNuummeerreellee  aa==44,,  bb==44  şşii  cc==77  ssuunntt  llaattuurriillee  uunnuuii  ttrriiuunngghhii  iissoosscceell,,  iiaarr  
vvaalloorriillee  aa==22,,  bb==33  şşii  cc==99  nnuu  ppoott  ffii  llaattuurriillee  uunnuuii  ttrriiuunngghhii  ((ddiinn  ccaauuzzăă  ccăă  22++33<<99))..  

 
 

� Algoritmul ilustrează funcŃionarea structurilor selective imbricate. 
Citim numerele a, b, c, apoi testăm dacă îndeplinesc condiŃia de a fi laturile unui 

triunghi:   (a>0 ŞI b>0 ŞI c>0 ŞI a+b>c ŞI a+c>b ŞI b+c>a) 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..44..  

AApplliiccaaŃŃiiee      RR..IIII..55..  LLaattuurrii  îînn  ttrriiuunngghhii  

RReezzoollvvaarree
::  
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� În cazul în care această condiŃie este adevărată, printr-o altă structură de 
selecŃie determinăm natura triunghiului, afişând un mesaj: 

� dacă triunghiul are perechi de laturi egale, adică (a==b ŞI a==c), atunci 
este echilateral (automat rezultă şi că b este egal cu c, conform tranzitivităŃii 
relaŃiei de egalitate); 

� în caz contrar, triunghiul poate fi isoscel sau oarecare: 
• dacă  două laturi sunt egale, (a==b SAU a==c SAU b==c), atunci 

este isoscel; 
• în cazul contrar şi celui anterior nu mai testăm nimic, pentru că 

triunghiul nu mai poate fi decât oarecare. 
 
citeşte a,b,c; 
dacă (a>0 ŞI b>0 ŞI c>0 ŞI a+b>c ŞI a+c>b ŞI b+c>a) atunci  
  început 
   scrie "Numerele sunt laturi"; 
     dacă (a==b ŞI b==c) atunci  
       scrie "Triunghi echilateral ";  
     altfel 
       dacă (a==b SAU a==c SAU b==c) atunci  
          scrie "Triunghi isoscel "; 
        altfel 
          scrie "Triunghi oarecare "; 
  sfârşit 
altfel 
  scrie "Nu e triunghi "; 

 

� ObservaŃi ce conŃine corpul ramurii "dacă" aferent primei condiŃii: o 
instrucŃiune de afişare şi o altă instrucŃiune de selecŃie "dacă-altfel". Din acest motiv, 
întreg corpul în cauză este cuprins între cuvintele "început" şi "sfârşit". 

 
 

  

 ►1. Se citesc de la tastatură trei numere reale a, b, c. ScrieŃi pseudocodul 
unui algoritm care verifică dacă acestea pot fi unghiuri ale unui triunghi exprimate 
în grade (sunt pozitive şi suma lor este 180), iar în caz afirmativ să se determine 
natura triunghiului (optuz-unghic, dreptunghic sau ascuŃit-unghic).  

►2. Se citesc trei numere întregi a, b, c. ScrieŃi pseudocodul unui 
algoritm care verifică dacă aceste numere sunt în progresie aritmetică (trei numere 
sunt în progresie aritmetică dacă unul din ele este media aritmetică a celorlalte 
două), afişând un mesaj sugestiv.  
 
 
 

 SSccrriieeŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  ppeennttrruu  rreezzoollvvaarreeaa  eeccuuaaŃŃiieeii  ddee  ggrraadduull  IIII  ddee  ffoorrmmaa  
aaxx22++bbxx++cc==00 ,,  uunnddee  ccooeeffiicciieennŃŃiiii  aa,,  bb,,  cc  ssee  cciitteesscc  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă..  SSee  vvoorr  ttrraattaa  ttooaattee  
ccaazzuurriillee  ppoossiibbiillee..    

 ���� 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..66..  RReezzoollvvaarreeaa  eeccuuaaŃŃiieeii  ddee  ggrraadduull  IIII  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..55..  
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 � Reamintim:  ac4b2 −−−−====∆∆∆∆ ,  
a2

b
x 2,1

∆∆∆∆±±±±−−−−
==== . Paşii algoritmului sunt următorii: 

� citim cei trei coeficienŃi ai ecuaŃiei în variabilele a,b,c; 

� rezolvăm ecuaŃia de gradul II cu coeficienŃii a,b,c citiŃi anterior, tratând 
toate cazurile:  
• dacă a este egal cu 0: 

− dacă b este egal cu 0, atunci: dacă şi c este egal cu 0, atunci 
ecuaŃia are o infinitate de soluŃii, iar dacă c este diferit de 0 
ecuaŃia este una imposibilă; în ambele situaŃii nu se rezolvă 
ecuaŃia, tipărindu-se un mesaj, motiv pentru care ele au fost 
comasate. 

− în caz contrar, ecuaŃia devine 0cbx ====++++  cu rădăcina x←←←←-c/b,   
care se afişează;  

• în caz contrar: se calculează discriminantul: delta←←←←b*b-4*a*c şi: 
− dacă 0delta <<<< , ecuaŃia nu are soluŃii şi se afişează un mesaj; 
− în caz contrar ( 0delta ≥≥≥≥ ), calculăm rădăcinile  

                 x1←←←←(-b- delta ))/(2*a),    

                x2←←←←(b+ delta ))/(2*a) pe care le afişăm. 

 ObservaŃie: Modul în care introducem radicalul în program va fi prezentat în 
capitolul următor. La nivel de pseudocod folosim simbolul cunoscut din matematică. 

citeşte a,b,c; 
dacă (a==0) atunci  
  dacă (b==0) atunci   
    scrie "Nu se rezolva ecuatia";   
  altfel 
    scrie -c/b;  
altfel 
  început 
    delta ←←←←b*b-4*a*c;  
      dacă (delta<0) atunci  
        scrie "Nu are solutii reale"; 
      altfel  
        început    

          x1 ←(-b+ delta )/(2*a);   

          x2 ←←←←(-b- delta )/(2*a); 
          scrie x1,x2; 
        sfârşit 
  sfârşit 

 
 
 
 ►1. RealizaŃi un algoritm pentru rezolvarea unui sistem de două ecuaŃii cu 
două necunoscute, de forma: 

  a⋅⋅⋅⋅x+b = m 
  c⋅⋅⋅⋅x+d = n 

RReezzoollvvaarree
::  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..66..  
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 CoeficienŃii a, b, c, d, m, n, se citesc de la tastatură. Se va testa şi condiŃia 
de existenŃă a sistemului, "a#0 ŞI c#0". Se cer două variante, aferente celor 
două metode de rezolvare cunoscute: metoda reducerii şi metoda sustituŃiei. 
 

 
  

 Următorii trei itemi se referă la secvenŃa de instrucŃiuni de mai jos, în care toate 
variabilele sunt de tip întreg.  

citeşte a,b,c; 
x←←←←1; 
dacă (not(a<=b) SAU not(a<=c)) 
  început  
   dacă (b>=c) atunci  
    scrie -x; 
  sfârşit 
altfel 
  dacă (b<c) atunci  
   scrie x; 

 ► 1. Ce valoare se va afişa pe ecran, dacă de la tastatură se citesc valorile a=2, 
b=3, c=4 ? 

 ► 2. PrecizaŃi un set de valori care ar putea fi citite pentru variabilele a, b şi c, 
astfel încât să se afişeze valoarea -1. 

 ► 3. RescrieŃi condiŃia din prima linie "dacă", înlocuind-o cu o expresie logică 
echivalentă, astfel încât să nu fie folosit operatorul logic de negaŃie.  

 ► 4. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 44) 
 Care sunt valorile variabilelor a şi b după executarea secvenŃei de mai jos, dacă 
iniŃial ele aveau valori diferite ? 

dacă (a<b SAU a>b) atunci 
 început 
  a←←←←1; 
  b←←←←a; 
 sfârşit 
dacă (a==b) atunci 
 b←←←←0; 

 ► 5. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 91) 
Ştiind că variabila întreagă nr memorează valoarea 5, stabiliŃi ce mesaj se va afişa 

în urma execuŃiei secvenŃei de program de mai jos: 

dacă (nr<7) atunci 
  dacă (nr<3) atunci 
    scrie "BINE"; 
  altfel 
    scrie "FOARTE BINE"; 
altfel 
  scrie "RAU"; 

a)  BINERĂU                              b)  FOARTE BINE                          c)  RAU                         d)  BINE                       

AAŃŃii  îînnŃŃeelleess  ??  PPrroobblleemmee  ccuu  rrăăssppuunnss  ssccuurrtt  
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► 6. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 90) 
 Care dintre următoarele instrucŃiuni atribuie variabilei întregi t valoarea -1 dacă 
şi numai dacă variabilele întregi a şi b sunt nenule şi au semne diferite ? 

a)  dacă (a>0 SAU b<0) atunci t←←←←-1; 
b)  dacă (a>0 ŞI b<0) atunci t←←←←-1;   
c)  dacă (a*b<0) atunci t←←←←-1; 
d)  dacă (a*b>0) atunci t←←←←-1; 

 ► 7. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 75) 
 Care dintre următoarele secvenŃe de instrucŃiuni în pseudocod testează dacă 
valoarea variabilei z este cea mai mare dintre valorile variabilelor x, y şi z, iar în caz 
afirmativ o afişează ? 

a)  dacă (x<y ŞI y<z) atunci scrie z; 
b)  dacă (x<y ŞI x<z) atunci scrie z; 
c)  dacă (x<y SAU y<z SAU x<z) atunci scrie z; 
d)  dacă (x>z SAU y>z) atunci scrie z; 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000088,,  vvaarriiaannttaa  9933))  

  PPeennttrruu  ttrreeii  nnuummeerree  rreeaallee  şşii  ddiissttiinnccttee  aa,,  bb  şşii  cc  cciittiittee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă,,  ssee  cceerree  
ssăă  ssee  aaffiişşeezzee  oo  vvaallooaarree  îînnttrreeaaggăă  xx  ccaarree  îînnddeepplliinneeşşttee  pprroopprriieettaatteeaa  ccăă  ssuummaa  ddiissttaannŃŃeelloorr  
ddee  llaa  xx  llaa  cceellee  ttrreeii  nnuummeerree  ddaattee,,  aaddiiccăă  ||xx--aa||++||xx--bb||++||xx--cc||,,  eessttee  mmiinniimmăă  ((pprriinn  
ddeeffiinniiŃŃiiee,,  ddiissttaannŃŃaa  ddiinnttrree  ddoouuăă  nnuummeerree  uu  şşii  vv,,  mmăăssuurraattăă  ppee  aaxxaa  rreeaallăă,,  eessttee  eeggaallăă  ccuu  
mmoodduulluull  ddiiffeerreennŃŃeeii  cceelloorr  ddoouuăă  nnuummeerree,,  aaddiiccăă  ||uu--vv||))..  SSee  cceerree  oo  mmeettooddăă  ddee  
rreezzoollvvaarree  eeffiicciieennttăă  ddiinn  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  aall  ttiimmppuulluuii  ddee  eexxeeccuuttaarree  şşii  aall  ssppaaŃŃiiuulluuii  ddee  
mmeemmoorriiee  ffoolloossiitt..  
  EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  aa==22..55,,  bb==33..88  şşii  cc==77..11,,  ssuummaa  mmiinniimmăă  eessttee  44..88,,  şşii  ssee  
rreeaalliizzeeaazzăă  ppeennttrruu  xx==44..  
 
  
 

Notăm cu min şi max cea mai mică, respectiv cea mai mare valoare dintre cele 
trei numere a, b şi c, iar cu p acea valoare dintre cele trei care nu este nici minimă nici 
maximă. De ce avem nevoie de minimul şi maximul dintre cele trei numere, vom vedea 
ceva mai târziu.  

Probleme rezolvateProbleme rezolvateProbleme rezolvateProbleme rezolvate    

AAAAAAAApppppppprrrrrrrrooooooooffffffffuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  

R.II.7 DDiiffeerreennŃŃăă  mmiinniimmăă  

RReezzoollvvaarree
::  
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Pentru a determina minimul min dintre a, b şi c, determinăm mai întâi minimul 
dintre a şi b, apoi comparăm acest minim cu c. Absolut similar procedăm şi pentru a 
stabili maximul max al celor trei numere date.  

Odată localizate minimul şi maximul dintre cele trei numere date a, b şi c, ca să 
stabilim cine va fi al treilea număr, adică cel ce nu este nici minim nici maxim (notat cu p), 
este suficient să aplicăm o formulă matematică. Astfel, dacă din suma celor trei numere 
scădem suma dintre minim şi maxim, va rămâne tocmai al treilea număr, deci 
p←←←←(a+b+c)-(min+max). 

În continuare, pentru a lucra cu cele trei valori date, vom folosi variabilele 
alternative min, max şi p, în loc de a, b şi c.   

Înainte de toate, trebuie observat faptul că, dacă numărul căutat x s-ar afla în afara 
intervalului [min,max], atunci suma distanŃelor ar creşte faŃă de situaŃia în care x s-ar găsi 
în interiorul respectivului interval (luaŃi orice valori pentru cele trei numere date, şi 
convingeŃi-vă singuri de veridicitatea acestei afirmaŃii !). În consecinŃă, x-ul cerut, pentru 
care suma distanŃelor de la x la cele trei numere min, max şi y este minimă, se găseşte cu 
certitudine în interiorul intervalului [min,max]. O cale posibilă de rezolvare a problemei 
ar fi să trecem în revistă toate numerele întregi din intervalul [min,max], şi pentru fiecare 
astfel de număr să calculăm respectiva sumă a distanŃelor, în scopul de a localiza suma 
minimă, dar o astfel de metodă este totalmente ineficientă. 

Pentru a găsi soluŃia eficientă, mai avem nevoie de o observaŃie bazată pe logică: 
pentru orice număr x din intervalul [min,max], valoarea expresiei |x-min|+|x-max| 
este constantă, adică nu depinde de x. Într-adevăr, |x-min|+|x-max|=x-min+max-
x=max-min (pentru că x≥≥≥≥min şi x≤≤≤≤max). În aceste condiŃii, suma distanŃelor |x-
min|+|x-max|+|x-p| este influenŃată numai de distanŃa |x-p|. Cu alte cuvinte, este 
suficient să găsim acel x pentru care distanŃa |x-p| de la el la al treilea număr p este 
minimă. Dar, dacă p este un număr real, indiferent de valoarea sa, ce număr întreg x ar 
asigura distanŃa cea mai mică ? Evident, valoarea întreagă cea mai apropiată de p, adică 
primul întreg de după p sau primul întreg de dinaintea lui p pe axa numerelor (de exemplu, 
pentru p=3.8, valorile întregi posibile ale lui x pentru care distanŃa |x-p| are cea mai 
mică valoare posibilă, ar putea fi x=4 sau x=3, pentru orice altă valoare a lui x rezultând o 
distanŃă mai mare). Pentru a vă convinge că poate apărea oricare din aceste două cazuri, 
iată două exemple, unul care se încadrează în primul caz, iar celălalt în al doilea: (a=2.5; 
b=7.1; c=3.8), respectiv (a=2.5; b=7.1; c=3.3). În ambele cazuri, min=a, max=b şi 
p=c, iar valorile posibile ale lui x sunt 3 şi 4; calculaŃi suma S=|x-min|+|x-max|+|x-
p| pentru ambele valori ale lui x, şi veŃi constata că în primul caz suma cea mai mică este 
cea obŃinută pentru x=4, iar în al doilea S-ul minim se realizează pentru x=3.  

Pe caz general, valorile posibile ale lui x, adică numerele întregi care "încadrează" 
numărul real p pe axă, sunt [p] ("parte întreagă din p") respectiv [p]+1. Acum 
continuarea algoritmului a devenit banală:  

− dăm mai întâi unei variabile x1 valoarea [p] şi calculăm suma S1←←←←|x1-
min|+|x1-max|+|x1-p|; 

− atribuim unei alte variabile x2 valoarea [p]+1 şi calculăm suma S2←←←←|x2-
min|+|x2-max|+|x2-p| (aceeaşi sumă, dar memorată în S2); 

− comparăm între ele S1 şi S2, pentru a vedea care sumă e mai mică, adică în care 
dintre cele două cazuri privitoare la valorile posibile ale lui x ne încadrăm.  

Evident, cu ocazia acestui test afişăm suma minimă, precum şi valoarea lui x 
pentru care se realizează (adică x1 sau x2).    
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citeşte a,b,c; 
min←←←←a; 
dacă (b<=min) atunci 
  min←←←←b; 
dacă (c<=min) atunci  
  min←←←←c; 
max←←←←a; 
dacă (b>=max) atunci  
  max←←←←b; 
dacă (c>=max) atunci  
  max←←←←c; 
p←←←←(a+b+c)-(min+max); 
x1←←←←[p]; 
S1←←←←|x1-min|+|x1-max|+|x1-p|; 
x2←←←←[p]+1; 
S2←←←←|x2-min|+|x2-max|+|x2-p|; 
dacă (S1<S2) atunci  
  scrie S1,x1; 
altfel 
  scrie S2,x2; 

 
 
             
SSee  ccuunnooaaşşttee  ddaattaa  nnaaşştteerriiii  uunneeii  ppeerrssooaannee,,  ddeeffiinniittăă  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  aa  ttrreeii  

vvaarriiaabbiillee,,  rreepprreezzeennttâânndd  zziiuuaa,,  lluunnaa  şşii  aannuull  nnaaşştteerriiii..  FFiiiinndd  ccuunnoossccuuttăă  şşii  ddaattaa  ccuurreennttăă  
eexxpprriimmaattăă  ssuubb  aacceeeeaaşşii  ffoorrmmăă,,  ssăă  ssee  aaffiişşeezzee  uunn  mmeessaajj  ddiinn  ccaarree  ssăă  rreezzuullttee  ddaaccăă  llaa  ddaattaa  
ccuurreennttăă  ppeerrssooaannaa  îînn  ccaauuzzăă  aa  îîmmpplliinniitt  xx  aannii..  ÎÎnn  ddeetteerrmmiinnaarreeaa  vvâârrsstteeii  îînn  aannii  îîmmpplliinniiŃŃii  
ssee  vvaa  ŃŃiinnee  ccoonntt  ddee  ccaazzuurriillee  eexxppuussee  îînn  eexxeemmpplluull  uurrmmăăttoorr..  

PPrreessuuppuunneemm  ccăă  ddaattaa  ccuurreennttăă  eessttee  2233..0099..22000022..  
−−  ddaaccăă  ppeerrssooaannaa  ss--aa  nnăăssccuutt  îînn  2255..0088..11996622,,  eeaa  aa  îîmmpplliinniitt  4400  aannii  ((ccaazzuull  11));;  
−−  ddaaccăă  ddaattaa  nnaaşştteerriiii  eessttee  2288..0099..11996622  ((ccaazzuull  22))  ssaauu  2266..1111..11996622                  

((ccaazzuull  33)),,  ppeerrssooaannaa  aarree  ddooaarr  3399  ddee  aannii  îîmmpplliinniiŃŃii..  
  
  

Citim succesiv de la tastatură: ziua, luna şi anul naşterii persoanei în variabilele zn, 
ln, an, apoi ziua luna şi anul datei curente în variabilele zc, lc, ac, şi în sfârşit valoarea lui x. 
 Memorăm în variabila nr_ani numărul de ani împliniŃi de către persoana 
respectivă. Mai întâi calculăm nr_ani ca diferenŃa între anul datei curente şi anul naşterii 
persoanei. La prima vedere pare a fi suficient. Dacă de exemplu suntem în anul 2003 iar 
persoana s-a născut în 1963, spunem în mod simplist că ea are 40 de ani. În realitate apare 
următoarea întrebare: persoana a împlinit deja 40 de ani, sau urmează să-i împlinească 
până la sfârşitul anului ? Răspunsul îl găsim în cazurile particulare exemplificate în enunŃ. 
Astfel, vom micşora nr_ani cu 1, dacă:  

− luna naşterii este mai mare decât luna curentă (cazul 2), SAU  
− luna naşterii este egală cu luna curentă şi ziua naşterii este mai mare decât ziua 

curentă (cazul 3). 
În final comparăm numărul de ani împliniŃi cu x, afişând un mesaj corespunzător.   

RReezzoollvvaarree
::  

R.II.8 VVâârrssttaa   uunnee ii   ppeerrssooaannee  
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citeste zn,ln,an;  
citeste zc,ac,lc; 
citeste x; 
nr_ani←←←←ac-an; 
dacă (ln>lc SAU (ln==lc SI zn>zc))  
   nr_ani←←←←nr_ani-1; 
 dacă (nr_ani>=x)  
   scrie "Persoana are ",x, " ani impliniti" 
 altfel 
   scrie "Persoana nu a implinit ",x, " ani"; 

 
 
 

 
  
 
 
  

 ►1. Să se rezolve ecuaŃia de gradul I de forma ax+b=0, unde coeficienŃii 
a şi b se citesc de la tastatură. Se va trata şi cazul particular a=0. 

►2. Se citeşte de la tastatură măsura unui unghi x exprimat în grade. Să se 
verifice dacă unghiul aparŃine primului cadran al cercului trigonometric 
(x∈∈∈∈(0,900)), iar în caz afirmativ să se afişeze măsura sa exprimată în radiani. 

►3. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 99) 
ScrieŃi un algoritm care citeşte de la tastatură trei valori distincte notate cu 

a, b şi c, apoi afişează una dintre următoarele valori:  
− 1, dacă a<b şi b>c;  
− 2, dacă a>b şi b<c; 
− 3, dacă b este cea mai mare dintre valori; 
− 4, dacă b este cea mai mică dintre valori; 
− 5, în toate celelalte cazuri posibile.   

 ►4. Să se verifice dacă trei numere naturale date a, b şi c sunt pitagorice 
(adică dacă verifică una dintre condiŃiile a2=b2+c2, b2=a2+c2, c2=a2+b2).  

 ►5. Se citeşte de la tastatură o literă. Se cere să se verifice dacă ea 
este vocală sau consoană (considerăm alfabetul englez în care vocalele sunt 
'a', 'e', 'i', 'o', 'u').  

►6. Să se verifice dacă un număr natural dat este pătrat perfect, afişându-
se un mesaj corespunzător.  

IndicaŃii. Un număr natural x este pătrat perfect dacă radical din x este egal cu 

parte întreagă din radical din x. Exemplu: Numărul 4 este pătrat perfect ( 24 ====  şi 

[[[[ ]]]] [[[[ ]]]] 224 ======== ), iar 5  nu  este  ( ...23.25 ====   [[[[ ]]]] [[[[ ]]]] 2...23.25 ======== ). 

Tema nr. T.R.1. Probleme propuseProbleme propuseProbleme propuseProbleme propuse    

PPPPPPPPrrrrrrrroooooooobbbbbbbblllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuupppppppplllllllliiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        
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►7. Fiind date trei numere reale a, b şi c citite de la tastatură, să se 
afişeze în ordine crescătoare.  

►8. Fiind date trei numere reale a, b şi c citite de la tastatură, să se 
afişeze în ordine descrescătoare. 
 

  

►9. Cunoscând măsurile a două unghiuri exprimate în grade, minute şi 
secunde, să se alcătuiască un algoritm care afişează măsura unghiului sumă 
exprimat în acelaşi mod. Exemplu:  23034'55''+22033'20''=4608''15'' 

IndicaŃii. Ştim că un minut are 60 de secunde şi un grad are 60 de minute. Se 
adună mai întâi secundele, apoi minutele şi în final gradele. Dacă suma secundelor 
depăşeşte 60, am obŃinut un minut care se propagă către adunarea minutelor sub formă 
de "transport", iar ceea ce rămâne peste 60 reprezintă numărul de secunde ale 
rezultatului. La fel se întâmplă şi la adunarea minutelor, putând apărea un grad 
transport către suma gradelor. În exemplul din enunŃ: 55''+20''=75'' adică 15'' şi 
un minut transport; 34'+33'+1'=68' adică 8' şi un grad transport; 230+220+10=460.    

 ►10. Se citesc de la tastatură două numere întregi x şi y. ScrieŃi un 
algoritm care calculează valoarea expresiei: 

a) (((( )))) (((( ))))
(((( ))))



 >>>>−−−−

====
contrarcazin,y,xmin

1yxdaca,y,xmax
y,xE

22
  

b) (((( )))) (((( ))))2x4,xxmaxxf 2 −−−−++++====  

►11. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 44) 
Se consideră următorul şir de numere naturale:  

  1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 ... 

 Pentru o valoare naturală n citită de la tastatură (0<n<10000), se cere să 
se precizeze care este termenul cu numărul de ordine n în şirul prezentat.  
 Exemplu: pentru n=12, al doisprezecelea termen din şir este 5.  

►12. Se citeşte de la tastatură un număr natural cu exact patru cifre. Să se 
determine cea mai mare dintre cifrele numărului. 

IndicaŃii. Se extrage ultima cifră a numărului x, ca fiind restul împărŃirii lui x 
la 10 (x%10). Apoi câtul obŃinut (x/10) se împarte din nou la 10, noul rest fiind 
penultima cifră, etc. Presupunem iniŃial că ultima cifră este cea maximă, memorând-o 
într-o variabilă cmax. Pentru fiecare dintre celelalte cifre, dacă este mai mare decât 
cmax, atunci ea devine noua cifră maximă.  

►13. Se citeşte de la tastatură un număr natural x alcătuit din exact şase 
cifre. RealizaŃi un algoritm care afişează numărul rezultat prin citirea cifrelor pare 
ale lui x, în ordine inversă, de la dreapta la stânga (cifrele impare se vor ignora).  

Exemplu: pentru x=253849, programul va trebui să memoreze în variabila 
y numărul 482.    

PPPPPPPPrrrrrrrroooooooobbbbbbbblllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnnoooooooottttttttaaaaaaaa        1111111100000000        
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►14. Fără a efectua ridicarea la putere, să se afişeze ultima cifră a 
numărului 2n, unde valoarea lui n se citeşte de la tastatură. 

IndicaŃii: Calculând 2 la diverse puteri consecutive, se observă că ultima lor 
cifră se repetă din 4 în 4, mai puŃin în cazul în care exponentul este 0. Deci, vom împărŃi 
exponentul la 4, ultima cifră fiind 2,4,8 sau 6 în funcŃie de rest, respectiv 1 atunci când 
exponentul este 0. 

►15. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 14) 
 ScrieŃi un program eficient din punctual de vedere al timpului de executare 
şi al spaŃiului de memorie folosit, care citeşte de la tastatură un număr natural n 
(n<1000) şi afişează pe ecran al n-ulea termen al şirului:  

1,1,2,2,1,2,3,3,3,1,2,3,4,4,4,4,… 

 IndicaŃii: Observăm că termenii şirului pot fi împărŃiŃi în n grupe astfel: 
(1),(1,2,2),(1,2,3,3,3),(1,2,3,4,4,4,4),…  
 Grupa cu numărul de ordine k este alcătuită din valorile 1,2,…,k-1, urmate de 
valoarea k repetată de k ori. Prima grupă conŃine 0+1 elemente, a doua grupă 1+2 
elemente, a treia grupă 2+3 elemente, ş.a.m.d.. Numărul total al elementelor din primele 
k grupe este 1+(1+2)+(2+3)+(3+4)+…+((k-1)+k)=(1+2+3+…+k-
1)+1+2+3+…+k=k(k-1)/2+k(k+1)/2=k2. Cu aceste consideraŃii puteŃi determina 
foarte uşor grupa din care face parte al n-ulea termen, precum şi poziŃia lui în cadrul 
respectivei grupe. 

 
 

 
 

Am văzut că prin intermediul 
instrucŃiunii de selecŃie "dacă-atunci-
altfel", putem alegem o secvenŃă de 
instrucŃiuni din două posibile, în funcŃie de 
valoarea de adevăr a unei condiŃii. De multe 
ori apare însă necesitatea de a alege o 
secvenŃă din mai multe posibile. Această 
alegere se va face în funcŃie de valoarea unei 
expresii numită selector. În cele mai multe 
cazuri expresia-selector este o variabilă.  

Valorile selectorului în funcŃie de 
care alegem secvenŃa se vor numi cazuri.  

Aşadar: 
Linia “alege (<selector>)” 

se traduce prin “alege unul din 
mai multe cazuri posibile, în 
func’ie de valoarea variabilei 
(<selector>”. În limbajul 
C++, numele variabilei 
selector trebuie scris între 

alege (<selector>)  
început 
  cazul <val_1>: 
   început 
     <secvenŃa_1> 
     ieşire 
   sfârşit  
  cazul <val_2>: 
   început 
     <secvenŃa_2> 
     ieşire  
   sfârşit  
  ................... 
  cazul <val_n>: 
   început 
     <secvenŃa_n> 
     ieşire 
   sfârşit 
  altfel  
   început 
     <secvenŃa_0>  
     ieşire 
   sfârşit  
sfârşit 

IIIIIIII IIIIIIII ........33333333 ........ 22222222 ........         SSSSSSSS tttttttt rrrrrrrruuuuuuuucccccccc ttttttttuuuuuuuurrrrrrrr aaaaaaaa         dddddddd eeeeeeee         ssssssss eeeeeeee llllllll eeeeeeee cccccccc tttttttt iiiiiiii eeeeeeee         mmmmmmmm uuuuuuuu llllllll tttttttt iiiiiiii pppppppp llllllll ãããããããã         
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paranteze rotunde. Pentru a vă obişnui încă de pe acum cu această 
regulă de sintaxă, o vom adopta şi în pseudocod;  

Fiecare dintre simbolurile <val_1>, <val_2>, ... <val_n>, reprezintă o 
valoare posibilă a selectorului <selector>, sau un set de valori ale 
acestuia separate prin virgulă. Astfel, de exemplu, linia                         
“cazul <val_1>:”  se traduce prin “cazul în care selectorul are 
valoarea sau setul de valori simbolizat(ă)  prin  <val_1>”; 

Fiecărui caz îi corespunde o secvenŃă de instrucŃiuni, iar calculatorul va 
alege unul dintre cazuri executând secvenŃa aferentă în funcŃie de 
valoarea selectorului. Astfel, în cazul în care selectorul are valoarea / 
setul de valori <val_1>  se execută secvenŃa de instrucŃiuni  
<secvenŃa_1>, dacă selectorul are valoarea / setul de valori <val_2> 
are loc execuŃia secvenŃei <secvenŃa_2>, ş.a.m.d.. ObservaŃi că pe 
fiecare “ramură”, după secvenŃa de instrucŃiuni aferentă, urmează 
cuvântul cheie “ieşire”. Acest fapt se datorează modului în care 
funcŃionează instrucŃiunea de selecŃie multiplă în limbajul C++: în 
absenŃa instrucŃiunii “ieşire”, compilatorul ar trece la analizarea 
următoarelor “cazuri”, fiind posibil ca în mod accidental valoarea pe 
care o are selectorul în acel moment să determine şi execuŃia altor 
“ramuri” ale instrucŃiunii de selecŃie multiplă. În felul acesta ar fi alterat 
sensul instrucŃiunii de selecŃie multiplă, acela de a alege un singur caz 
din mai multe posibile. PrezenŃa cuvântului-cheie  “ieşire” la sfârşitul 
fiecăruia dintre “cazuri”, va determina compilatorul să abandoneze 
complet instrucŃiunea de selecŃie multiplă după execuŃia secvenŃei de 
instrucŃiuni aferentă “cazului” selectat. Evident, tot “corpul” fiecărei 
“ramuri” trebuie cuprins între cuvintele cheie “început” si “sfârşit” 
(chiar dacă secvenŃa de instrucŃiuni aferentă “ramurii” este alcătuiă 
dintr-o singură instrucŃiune, împreună cu instrucŃiunea “ieşire” sunt 
deja două instrucŃiuni !); 

Pe lângă "ramurile" ce descriu cazurile, mai poate exista o ramură numită 
"altfel". Aceasta se va executa dacă valoarea selectorului nu este 
cuprinsă în nici unul dintre cazurile anterioare <val_1>, <val_2>, ..., 
<val_n>. MenŃionăm însă că prezenŃa ramurii "altfel" nu este 
obligatorie, situaŃie în care dacă nu este îndeplinit nici unul din cazurile 
date, pur şi simplu nu se va executa nimic.  

Întreaga instrucŃiune de selecŃie multiplă trebuie să se încheie cu cuvântul 
"sfârşit".  

 

 
citeşte x; 
 alege x dintre 
  -1: y←←←←x+2; 
   0: început 
       scrie "Ati introdus 0"; 

  EExxeemmpplluu::  
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        y←←←←x; 
      sfârşit 
   1: y←←←←x-1; 
   altfel 
      început 
        scrie "Nu e -1,0,1 "; 
        y←←←←100;     
      sfârşit  
 sfârşit 
scrie y; 

Se citeşte de la tastatură valoarea variabilei x, care este selectorul unei instrucŃiuni 
de selecŃie multiple. În funcŃie de valoarea citită a lui x, se alege unul din cele patru cazuri:  

dacă s-a citit x=-1, atunci se face atribuirea y←←←←x+2; 
dacă s-a citit x=0, atunci se execută o secvenŃă de două instrucŃiuni cuprinsă între 

cuvintele "început" şi "sfârşit": afişarea unui mesaj şi atribuirea y←←←←x.  
dacă s-a citit x=1, atunci are loc atribuirea y←←←←x-1; 
în sfârşit, dacă valoarea citită a lui x este diferită de -1,0,1, atunci se intră pe 

ramura "altfel", care conŃine o instrucŃiune de afişare şi atribuirea 
y←←←←100.  

După cuvântul "sfârşit" care marchează încheierea instrucŃiunii de selecŃie 
multiplă, urmează afişarea variabilei y.   
 
 
 
  
 SSăă  ssee  aallccăăttuuiiaassccăă  uunn  pprrooggrraamm  ccaarree  cciitteeşşttee  ddoouuăă  nnuummeerree  rreeaallee  aa  şşii  bb,,  aappooii  
aaffiişşeeaazzăă  mmeeddiiaa  aarriittmmeettiiccăă,,  ssuummaa  ppăăttrraatteelloorr  ssaauu  ssuummaa  ccuubbuurriilloorr  cceelloorr  ddoouuăă  nnuummeerree,,  
îînn  ffuunnccŃŃiiee  ddee  ddoorriinnŃŃaa  uuttiilliizzaattoorruulluuii..  

 

� Fie o variabilă de selecŃie opt, în funcŃie de valoarea căreia calculatorul va 
alege opŃiunea utilizatorului. Anumite valori ale  variabilei de selecŃie corespund acŃiunilor 
posibile. Facem convenŃia că aceste valori sunt 1,2,3 (evident pot fi alese orice valori).  

� Citim de la tastatură numerele a, b şi valoarea variabilei opt. Apoi, cerem 
calculatorului să testeze valoarea lui opt într-o instrucŃiune de selecŃie multiplă şi să 
aleagă în funcŃie de această valoare acŃiunea pe care o va executa în continuare:  

 − dacă opt a primit valoarea 1 va calcula şi va afişa media aritmetică; 
 − dacă valoarea citită a lui opt a fost 2, va calcula suma pătratelor celor două numere; 
 − pentru opt=3 va afla suma cuburilor; 
 − pentru orice altă valoare a lui opt în afară de 1,2,3, va tipări un mesaj de eroare   
           (aceasta este ramura "altfel" a instrucŃiunii de selecŃie).  
  �   Pentru fiecare dintre cele trei mărimi calculate, există două posibilităŃi:  

− să o memorăm prin atribuire într-o variabilă şi apoi să afişăm variabila; 
− să o afişăm direct ca expresie.  

 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..99..  AAlleeggeerree  

RReezzoollvvaarree
::  
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 ►1. ScrieŃi un algoritm care, în funcŃie de dorinŃa utilizatorului, calculează 
şi afişează: aria unui pătrat de latură L, sau aria unui cerc de rază r, sau aria unui 
triunghi cu baza b şi înălŃimea h. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 
 

►1. Se citeşte de la tastatură un număr reprezentând o zi calendaristică 
dintr-o lună oarecare. Să se  afişeze decada căreia îi aparŃine ziua. 

 ►2.  Se citeşte de la tastatură o cifră între 1 şi 7 reprezentând o zi din 
săptămână. Să se afişeze denumirea zilei. Zilele săptămânii sunt numerotate astfel: 
1→→→→ luni, 2→→→→ marŃi, ..., 7→→→→ duminică.   

 ►3. ScrieŃi un program care simulează funcŃionarea unui calculator de 
buzunar: calculatorul "va citi" două numere reale şi unul din caracterele '+', '-', '*', 
'/' reprezentând operaŃiile aritmetice fundamentale, va efectua operaŃia dată de 
caracterul citit, folosind drept operanzi numerele citite şi va tipări rezultatul. 

citeşte a,b;    
citeşte opt; 
 alege opt dintre 
   1: început  
         ma←←←←(a+b)/2; 
         scrie ma; 
      sfârşit    
   2: început  
         sp←←←←a*a+b*b; 
         scrie sp; 
       sfârşit  
   3: început  
         sc←←←←a*a*a+b*b*b; 
         scrie sc; 
       sfârşit 
   altfel scrie 'Eroare'; 
 sfârşit 
 

citeşte a,b; 
citeşte opt; 
 alege opt dintre 
   1: scrie (a+b)/2; 
   2: scrie a*a+b*b; 
   3: scrie a*a*a+b*b*b 
   altfel  
      scrie 'Eroare';    
 sfârşit 
 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..99..  

AAAAAAAApppppppprrrrrrrrooooooooffffffffuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  

Tema nr. T.R.2. Probleme propuseProbleme propuseProbleme propuseProbleme propuse    

PPPPPPPPrrrrrrrroooooooobbbbbbbblllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuupppppppplllllllliiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        
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►4. O persoană doreşte să facă o excursie în Grecia, pe litoralul Mării 
Mediterane, prin intermediul unei agenŃii de turism. PreŃul excursiei variază în 
funcŃie de sezon, astfel: 150 Euro între 22 decembrie şi 20 martie, 200 Euro între 
21 martie şi 20 iunie, 300 Euro între 21 iunie şi 10 septembrie, şi 250 Euro între 
11 septembrie şi 21 decembrie. Cunoscând data pe care o alege persoana pentru a 
pleca în excursia respectivă (citită de la tastatură prin intermediul a două variabile 
reprezentând ziua şi luna), să se afişeze preŃul excursiei. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aşa cum în matematică o problemă poate avea mai multe rezolvări, la fel 
un algoritm poate fi proiectat în mai multe moduri. Apare aici următoarea 
întrebare: care dintre algoritmii aceleaşi probleme este mai eficient ?  

 Să luăm ca exemplu următoarea problemă:  

                                       Se citesc trei numere întregi. Să se afişeze suma lor.  

 Algoritmul este foarte simplu. Citim de la tastatură trei numere întregi x, y, z, 
apoi calculăm suma lor S=x+y+z. 

citeşte x,y,z; 
S←←←←x+y+z; 
scrie S; 

Pe cât de simplu, pe atât de ineficient, din cauza ... risipei de variabile. Nu 
există altă soluŃie ? Ba da, întrucât enunŃul problemei nu ne obligă să adunăm toate 
numerele "deodată". Putem să le adunăm pe rând. Cum anume ? Citindu-le pe rând 
în aceeaşi variabilă x şi  adăugându-le tot pe rând la S.  

                           Să presupunem că cele trei numere sunt 11, 12, 13.    

Atribuim lui S valoarea 0. Aceasta va fi valoarea iniŃială a lui S; 

Citim primul număr 11 în variabila x, apoi îl adăugăm la valoarea iniŃială a lui S. Cum 
facem acest lucru ? Printr-o atribuire care la prima vedere s-ar putea să vi se pară 
foarte ciudată:    S←←←←S+x; 

 Vom spune: "adaugă valoarea lui x la valoarea pe care o are S în acel moment şi  

         memorează rezultatul tot în S", sau "noul S va fi egal cu vechiul S plus x".    
   avem S←←←←S+x, adică S=0+11, S=11.   

Citim al doilea număr 12 tot în variabila x, apoi îl adăugăm la valoarea curentă a lui S, 
tot prin atribuirea S←←←←S+x. Se va obŃine S=11+12, adică S=23, care este tocmai 
suma primelor două numere.          

IIIIIIII IIIIIIII ........44444444 ........ 11111111 ........         SSSSSSSS tttttttt rrrrrrrruuuuuuuucccccccc ttttttttuuuuuuuu rrrrrrrr aaaaaaaa         rrrrrrrr eeeeeeeeppppppppeeeeeeee tttttttt iiiiiiii tttttttt iiiiiiii vvvvvvvv ãããããããã         ccccccccuuuuuuuu         tttttttt eeeeeeee ssssssss tttttttt         iiiiiiiinnnnnnnniiiiiiii ŃŃŃŃŃŃŃŃ iiiiiiii aaaaaaaa llllllll         

IIIIIIIIIIIIIIII ........44444444........         SSSSSSSSttttttttrrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrr iiiiiiii         rrrrrrrreeeeeeeeppppppppeeeeeeeetttttttt iiiiiiii tttttttt iiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee         
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  În continuare procedăm analog:  
   citeşte x=13, apoi S←←←←S+x, deci S=23+13, S=36 

  Această ultimă valoare a lui S este chiar suma cerută, pe care o afişăm.  

S←←←←0; 
citeşte x; 
S←←←←S+x; 
citeşte x; 
S←←←←S+x; 
citeşte x; 
S←←←←S+x; 
scrie S; 

Cu numai două variabile am obŃinut un algoritm mult mai eficient din 
acest punct de vedere, dar în care se poate observa cu uşurinŃă un alt inconvenient: 
aceeaşi secvenŃă de două instrucŃiuni, alcătuită din {citeste x;} şi {S←←←←S+x;} 
se repetă de trei ori ! ImaginaŃi-vă că dacă avem de calculat suma a 100 de 
numere, suntem nevoiŃi să scriem aceeaşi secvenŃă de o sută de ori, ceea ce, 
trebuie să recunoaşteŃi, nu e tocmai plăcut. Care e soluŃia? 

Vom proiecta o structură în care scriem secvenŃa respectivă o singură dată 
şi comandăm execuŃia ei de câte ori dorim. O astfel de structură se numeşte 
structură repetitivă sau ciclu.  

 
Revenind la problema anterioară, cum putem proiecta un ciclu în care secvenŃa de 

instrucŃiuni {citeşte x; S←←←←S+x;}, scrisă o singură dată, să se execute de trei ori ? În 
primul rând avem nevoie de o variabilă, notată în continuare cu i, care să numere 
execuŃiile. Mai exact, valoarea lui i va indica la a câta execuŃie a secvenŃei ne aflăm. 
Astfel, iniŃial, la prima execuŃie valoarea lui i va fi 1, apoi la a doua execuŃie va fi 2 şi în 
sfârşit la a treia execuŃie vom avea i=3. 

Fiecare execuŃie a secvenŃei va constitui un pas al ciclului. Dar la sfârşitul 
fiecărui pas al ciclului, după execuŃia celor două instrucŃiuni din secvenŃă, calculatorul 
trebuie să mai facă încă ceva. Ce anume ? Să mărească cu 1 valoarea lui i pentru a marca 
faptul că urmează să treacă la pasul următor. Cum are loc mărirea valorii lui i cu 1 ? Prin 
atribuirea i←←←←i+1. Deşi comparativ cu ceea ce ştiŃi din matematică această atribuire pare o 
ciudăŃenie, ea este nu numai corectă ci şi foarte des folosită. O traducem astfel: "măreşte 
valoarea curentă a lui i cu 1, şi memorează rezultatul tot în i". Astfel, de exemplu, iniŃial 
i=1, apoi la finele primului pas, prin execuŃia atribuirii i←←←←i+1 se va obŃine i=i+1 adică 
i=2, apoi după al doilea pas vom avea i=2+1 adică i=3, ş.a.m.d. OperaŃia se numeşte 
incrementarea lui i cu 1.     

 Am lămurit aşadar faptul că la fiecare pas al ciclului se vor executa trei 
instrucŃiuni: cele două instrucŃiuni ale secvenŃei care trebuie să se repete, plus 
incrementarea lui i.  

citeşte x; 
S←←←←S+x; 
i←←←←i+1; 

 Prin urmare, plecând de la valoarea iniŃială 1, contorul i se măreşte la fiecare pas 

  EExxeemmpplluu::  
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cu o unitate. Dar acest lucru se va petrece la infinit ? Nu ! Procesul trebuie să se oprească 
în momentul în care variabila i a ajuns la valoarea 3, pentru că s-au "consumat" exact trei 
execuŃii ale secvenŃei. Altfel spus, ciclul se execută cât timp valoarea lui i este mai mică 
sau egală cu 3. Aceasta este aşa-numita condiŃie de continuare a ciclului. În 
pseudocod ea se scrie astfel:  

  cât timp (i<=3) execută 

 Din dorinŃa de a respecta o cerinŃă a limbajului C++ în materie de sintaxă, în 
pseudocod vom scrie între paranteze expresia logică aferentă condiŃiei din linia ”cât 
timp” (în cazul nostrum ”i<=3”). 

 După această linie trebuie să urmeze fireşte corpul ciclului, adică secvenŃa de 
instrucŃiuni care se execută la fiecare pas. Respectând convenŃia de la instrucŃiunile de 
selecŃie, vom cuprinde corpul ciclului între cuvintele "început" şi "sfârşit" deoarece 
conŃine mai mult de o instrucŃiune. După cuvântul "sfârşit" care marchează încheierea 
ciclului, mai urmează o singură instrucŃiune, afişarea valorii finale a lui S.   

Prin urmare pseudocodul acestei probleme poate fi scris în felul următor:  
 

S←←←←0; 
i←←←←1; 
cât timp (i<=3) execută   
 început 
   citeşte x; 
   S←←←←S+x; 
   i←←←←i+1; 
 sfârşit 
scrie S; 

Ca o sistematizare a ceea ce am prezentat până acum, să urmărim paşii ciclului, 
presupunând că cele trei numere citite de la tastatură pe rând în variabila x sunt 11, 12, 13. 

   IniŃial, S←←←←0 şi i←←←←1; 

Pas 1: i<=3 ? 1<=3 ? da ⇒⇒⇒⇒  

   • citeşte x=11;   • S←←←←S+x, S=0+11=11;    • i←←←←i+1, i=1+1=2. 
Pasul 2: i<=3 ? 2<=3 ? da ⇒   

   • citeşte x=12;   • S←←←←S+x, S=11+12=23;  • i←←←←i+1, i=2+1=3. 
Pasul 3: i<=3 ? 3<=3 ? da ⇒   

   • citeşte x=13;   • S←←←←S+x, S=23+13=36,  • i←←←←i+1, i=3+1=4. 
Pasul 4: i<=4 ? 4<=3 ? nu ⇒ iese din ciclu 
scrie S ⇒ scrie 36. 

ObservaŃi că practic ciclul a avut trei paşi, deoarece corpul său s-a executat de 
numai trei ori. La pasul al patrulea condiŃia "i<=3" a devenit falsă, fapt care determină 
ieşirea din ciclu.  

 Atribuirea S←←←←0 dinaintea ciclului se numeşte iniŃializarea lui S şi este foarte 
importantă. După cum aŃi văzut, la fiecare pas valoarea lui S se actualizează prin atribuirea 
S←←←←S+x, care se citeşte "noul S va fi vechiul S plus x". La fiecare pas începând cu al 
doilea, "vechiul S" este tocmai S-ul obŃinut la pasul anterior. Dar la primul pas nu putem 
vorbi de "pasul anterior" ! Din acest motiv iniŃializarea lui S cu 0 înaintea ciclului este 
obligatorie, pentru a exista "vechiul S" la primul pas.   
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 Desigur că algoritmul va funcŃiona şi dacă în condiŃia din linia "cât 
timp" în loc de 3 avem 4, 5, 6, sau orice altă valoare. Astfel, pornind de la 
exemplul anterior, putem calcula suma a n numere, unde n poate lua orice valoare. 

 

Să se calculeze suma a n numere naturale citite pe rând de la tastatură 
(unde n este cunoscut).  

Ar trebui să fie clar faptul că, faŃă de pseudocodul prezentat anterior, apar doar 
două modificări: valoarea variabilei n trebuie citită de la tastatură înaintea ciclului ”cât 
timp” (poate fi oricât), iar ciclul se execută cât timp i<=n. 

citeşte n;  // citeşte numărul de numere n 
S←←←←0;   // iniŃializează cu 0 variabila S, care în final va fi suma celor n numere 
i←←←←1;  // contorul i numără paşii ciclului; înaintea primului pas iniŃializăm i cu 1 
cât timp (i<=n) execută    // ciclul se execută cât timp valoarea lui i este <=n   
 început 
   citeşte x;   // citeşte un număr în variabila x 
   S←←←←S+x;   // adaugă numărul citit x la suma S 
   i←←←←i+1;   // incrementează contorul i, marcând trecerea la pasul următor 
 sfârşit 
scrie S   // după ieşirea din ciclu, tipăreşte suma S a celor n numere 

 Mai notăm faptul că ceea ce am prezentat până acum se numeşte 
structură repetitivă cu test iniŃial, sau ciclu cu test iniŃial, şi că mai există încă 
două tipuri de structure repetitive, pe care le veŃi învăŃa ceva mai târziu. 

 

                      unui ciclu cu test iniŃial:  

− unde <expr> este o condiŃie 
(expresie logică), iar <secv> este o 
secvenŃă formată dintr-una sau mai 
multe instrucŃiuni, numită  corpul 
ciclului. 

            Principiul de funcŃionare:           

Atâta timp cât  este îndeplinită condiŃia dată de <expr> (cât timp 
expresia   <expr> are valoarea 1, corespunzătoare valorii de adevăr 
”ADEVĂRAT”), execută corpul ciclului  <secv>: 

 1) se evaluează expresia logică <expr>  
 2) ♦ dacă aceasta are valoarea 1, atunci se execută secvenŃa <secv>, apoi                          
                              se revine la pasul ”1)”  (între timp valoarea expresiei <expr> s-a putut                       
                              modifica); 

                 ♦ în caz contrar se trece la instrucŃiunea de după ciclu.  

 

 ♥ Respectând regula de sintaxă a limbajului C++, vom scrie între 
paranteze rotunde expresia logică <expr>  din linia “cât timp”;  

cât timp (<expr>) execută 
  <secv> 

  EExxeemmpplluu::  

  SSiinnttaaxxaa::  

  OObbsseerrvvaaŃŃiiii::  
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 Sume şi produse cu n termeni 

 ♥ În cazul în care corpul ciclului conŃine cel puŃin două instrucŃiuni, 
acesta va fi cuprins între cuvintele "început" şi "sfârşit". 

 ♥ Testarea condiŃiei are loc la început, deci corpul ciclului poate să nu se 
execute niciodată. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 
SSccrriieeŃŃii  ppsseeuuddooccoodduull  uunnuuii  aallggoorriittmm  ccaarree  ccaallccuulleeaazzăă  pprroodduussuull  nnuummeerreelloorr  

nnaattuurraallee  iimmppaarree  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ddeeccââtt  oo  vvaallooaarree  nn  ddaattăă..    
EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  nn==88  rreezzuullttăă  PP==11⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅33⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅55⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅77==110055,,  ppeennttrruu  nn==99  ssee  vvaa  ccaallccuullaa  

PP==11⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅33⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅55⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅77⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅99==994455..      
 
 

 � Citim valoarea lui n de la tastatură. Calculăm produsul într-un ciclu cu test 
iniŃial, folosind o variabilă i, ale cărei valori sunt pe rând termenii sumei, 1,3,5,... 
IniŃial i←←←←1 (prima valoare impară), P←←←←1; 
 Atâta  timp cât i≤≤≤≤n: 

înmulŃeşte un termen cu produsul P al numerelor impare, şi anume valoarea curentă a lui i   
(P←←←←P ⋅⋅⋅⋅i, adică "noul P este vechiul P înmulŃit cu i");      

variabila i ia următoarea valoare impară (i←←←←i+2). 
Pentru a exista "vechiul P" la execuŃia primului pas al ciclului, variabila P trebuie 

iniŃializată cu o valoare înainte de ciclu. Valoarea iniŃială a lui P este 1,  ca să nu 
influenŃeze rezultatul înmulŃirii de la primul pas, ştiut fiind faptul că înmulŃirea cu 1 nu 
modifică rezultatul {P←←←←P*i, P=1*1=1}.  

citeşte n; 
P←←←←1; 
i←←←←1; 
 cât timp (i<=n) execută  
  început 
   P←←←←P*i; 
   i←←←←i+2; 
  sfârşit 
 scrie P; 

 

 Presupunem că s-a citit n=8. IniŃial P←←←←1 şi  i←←←←1. Urmărim paşii ciclului: 
Pas 1: i<=n ?  1<=8   da  ⇒ • P←←←←P*i, P=1*1=1    • i←←←←i+2, i=1+2=3  
Pas 2:  i<=n ?  3<=8   da   ⇒ • P←←←←P*i, P=1*3=3    • i←←←←i+2, i=3+2=5 
Pas 3:  i<=n ?  5<=8   da   ⇒ • P←←←←P*i, P=3*5=15   • i←←←←i+2, i=5+2=7 
Pas 4:  i<=n ?  7<=8   da   ⇒ • P←←←←P*i, P=15*7=105 • i←←←←i+2, i=7+2=9 
Pas 5:  i<=n ? 9<=8   nu   ⇒  • iese din ciclu 
 După ieşirea din ciclu, afişează ultima valoare a lui P, adică P=105. 

AAAAAAAA llllllll gggggggg oooooooorrrrrrrr iiiiiiii ttttttttmmmmmmmm iiiiiiii         ccccccccuuuuuuuu         ssssssss tttttttt rrrrrrrruuuuuuuu cccccccc ttttttttuuuuuuuu rrrrrrrr iiiiiiii         rrrrrrrr eeeeeeeeppppppppeeeeeeee tttttttt iiiiiiii tttttttt iiiiiiii vvvvvvvveeeeeeee         ccccccccuuuuuuuu         tttttttt eeeeeeee ssssssss tttttttt         iiiiiiii nnnnnnnn iiiiiiii ŃŃŃŃŃŃŃŃ iiiiiiii aaaaaaaa llllllll         

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1100..  PPrroodduuss  ddee  nnuummeerree  nnaattuurraallee  iimmppaarree  

RReezzoollvvaarree
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 Şiruri de numere citite pe rând 

 

 
   

ScrieŃi câte un algoritm, care, pentru o valoare a lui n citită de la tastatură, 
rezolvă fiecare dintre cerinŃele de mai jos: 

►1. Calculează suma numerelor naturale impare mai mici sau egale decât 
n. Exemplu: Pentru n=9 ⇒ S=1+3+5+7+9. 

►2. Afişează numerele naturale divizibile cu 3 mai mici sau egale decât 
n. Exemplu: Pentru n=7 se vor afişa numerele 3 şi 6. 

 ►3. Calculează suma primelor n numere naturale impare, 
S=1+3+5+...+(2n-1) (atenŃie, nu este acelaşi lucru cu suma numerelor naturale 
impare mai mici sau egale decât n cerută la problema 1! ) Exemplu: Pentru n=9 ⇒ 
S=1+3+5+7+9+11+13+15+17. 

 ►4. Calculează valoarea expresiei E=3-7+11+...+(-1)n+1⋅⋅⋅⋅(4n-1).  
 Exemplu: Pentru n=5 ⇒ E=3-7+11-15+19. 
 

 
 

  
  

Problemele următoare realizează prelucrări ale unor şiruri de numere 
întregi sau reale.  

Prin şir de numere înŃelegem o succesiune de numere care respectă o 
anumită ordine. Numerele care alcătuiesc şirul se vor numi elementele şirului.  

 Întrucât încă nu aŃi învăŃat structurile de date care permit memorarea 
simultană a tuturor elementelor unui şir, ne vom limita deocamdată la o modalitate 
mai ”primitivă” dar eficientă de prelucrare a unui şir: elementele şirului se citesc 
pe rând, în aceeaşi variabilă, până la întâlnirea unei anumite valori sau condiŃii 
care marchează sfârşitul şirului. Cei mai uzuali algoritmi sunt aceia în care se 
operează asupra unui şir de numere a cărui citire se încheie cu valoarea zero (care 
nu face parte din şir). Există două modalităŃi de citire a unui astfel de şir: 
 − numerele se citesc pe rând în aceeaşi variabilă atâta timp cât nu s-a 
introdus valoarea 0; 
 − numerele se citesc pe rând în aceeaşi variabilă până la introducerea valorii 0. 
 

  
                                                

 Numerele se citesc pe rând, în aceeaşi variabilă x, primul separat şi celelalte într-
un ciclu "cât timp". În ciclu:  se prelucrează primul  număr x (citit înaintea ciclului), 
apoi se citeşte următorul număr tot în variabila x şi se revine la începutul ciclului; dacă 
noul număr x este diferit de zero se prelucrează, apoi se citeşte următorul număr x, 
ş.a.m.d., atâta timp cât x nu este zero. 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1100..  

  NNuummeerree  cciittiittee  ppee  rrâânndd  ccââtt  ttiimmpp  nnuu  ss--aa  îînnttââllnniitt  vvaallooaarreeaa    00  AAllggoorriittmm  ►►  
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 Primul număr se citeşte separat, ca să aibă ce valoare să prelucreze la primul pas 
al ciclului. Când întâlneşte x=0 iese din ciclu şi nu ajunge să prelucreze valoarea zero (care 
nu face parte din şir). 

citeşte x; 
cât timp (x≠0) execută 
 început 
 <prelucrează x> 
 citeşte x; 
sfârşit 

Exemplu:  Fie şirul -2,3,0; citeşte x=-2 
Pas 1: x≠0 ? –2≠0  da ⇒  

 • prelucrează x=-2, citeşte x=3 
Pas 2: x≠0 ? 3≠0   da ⇒  
                • prelucrează x=3, citeşte x=0 
Pas 3: x≠0 ? 0≠0   nu ⇒ STOP 

 În cazul în care primul număr introdus (cel citit înaintea ciclului) este 0, condiŃia din 
linia "cât timp" este falsă încă de la prima testare, deci ciclul nu se va executa niciodată.  
 
 

SSee  ddăă  uunn  şşiirr  ddee  nnuummeerree  ccaarree  ssee  cciitteesscc  ppee  rrâânndd  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă,,  aattââttaa  ttiimmpp  ccââtt  
nnuu  ss--aa  iinnttrroodduuss  vvaallooaarreeaa  00  ((ccaarree  nnuu  ffaaccee  ppaarrttee  ddiinn  şşiirr))..  SSăă  ssee  aaffiişşeezzee  ccââttee  nnuummeerree  
ppoozziittiivvee  ssuunntt  îînn  şşiirr..  

 

  
 � V-aŃi dat seama desigur că este vorba tocmai despre algoritmul de citire a 
unor numere pe rând, în aceeaşi variabilă x, atâta timp cât nu s-a introdus valoarea zero. 
Tot ceea ce mai trebuie este să stabilim în ce constă prelucrarea fiecărui x citit, la fiecare 
pas al ciclului.  

 Problema cere să se numere câte dintre elementele citite sunt pozitive. Pentru 
aceasta vom folosi o variabilă nr. Cum anume realizăm efectiv numărarea folosind 
algoritmul prezentat mai sus ?  

♦ IniŃializăm nr cu 0.  

 ♦ Citim separat primul element al şirului, în variabila x; 

 ♦ Într-un ciclu, cât timp x este diferit de zero: 

� testăm dacă elementul x tocmai citit este pozitiv. În caz afirmativ, mărim cu 
1 valoarea lui nr, prin atribuirea nr←←←←nr+1 (marcând astfel faptul că am 
întâlnit încă un element pozitiv în plus faŃă de câte erau până în acel 
moment). Aceasta este acŃiunea pe care am denumit-o generic "prelucrează 
x "; 

� citim următorul element al şirului, tot în variabila x. 

Pseudocodul complet este următorul:  
 

citeşte x; 
nr←←←←0; 
cât timp (x≠0) execută  
 început 
  dacă (x>0) atunci 
    nr←←←←nr+1; 
  citeşte x; 
 sfârşit   
scrie nr; 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1111..  NNuummăărraarree  îînn  şşiirr  ddee  nnuummeerree  aa  ccăărruuii  cciittiirree  ssee  tteerrmmiinnăă  ccuu  00  

RReezzoollvvaarree
::  
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►1. Se  citesc de la tastatură pe rând numerele unui şir, atâta timp cât nu   
s-a introdus valoarea 0 (aceasta nu face parte din şir). Să se calculeze suma 
elementelor pozitive şi suma elementelor negative din şir.  

Exemplu: pentru şirul (-2,8,25,7,-3,9,0), se vor afişa valorile 49 şi –5.  

►2. Se citesc de la tastatură n numere naturale. RealizaŃi un algoritm care 
calculează media aritmetică a elementelor impare din şir.  

Exemplu: pentru şirul (-2,8,25,7,-3,9,0), rezultatul cerut este 
(25+7+9+(-3))/4, adică 9.25. 
 
 

  

  SSee  ddăă  uunn  şşiirr  ddee  nnuummeerree  ccaarree  ssee  cciitteesscc  ppee  rrâânndd  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă,,  aattââttaa  ttiimmpp  ccââtt  
nnuu  ss--aa  iinnttrroodduuss  vvaallooaarreeaa  00  ((ccaarree  nnuu  ffaaccee  ppaarrttee  ddiinn  şşiirr))..  SSăă  ssee  aaffiişşeezzee  mmaaxxiimmuull  ddiinnttrree  
eelleemmeenntteellee  şşiirruulluuii..  
 

  

 � Citirea numerelor pe rând, în aceeaşi variabilă x, cât timp nu s-a introdus 
valoarea zero, are loc după acelaşi algoritm pe care l-am prezentat înainte: citim separat 
primul element al şirului în variabila x; apoi, într-un ciclu, cât timp x este diferit de 0, 
prelucrăm x-ul curent şi citim următorul element tot în x. Folosim o variabilă max, în care 
actualizăm permanent maximul.  

 În detaliu, algoritmul se desfăşoară astfel: 

 ♦ Citim separat primul element al şirului, în variabila x; 

 ♦ IniŃializăm maximul max cu primul element x citit înainte; 

 ♦ Într-un ciclu, cât timp x este diferit de zero: 

� dacă elementul memorat în variabila x este mai mare decât maximul curent 
(x>max), atunci respectivul element devine noul maxim, fapt care se 
marchează prin atribuirea max←←←←x; 

� citim următorul element al şirului, tot în variabila x. 

Pseudocodul complet este următorul:  
 

citeşte x; 
max←←←←x; 
cât timp (x≠0) execută 
 început 
  dacă (x>max) atunci 
   max←←←←x  
  citeşte x; 
 sfârşit   

scrie max 

 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1111..  

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1122..  MMaaxxiimm  îînnttrr--uunn  şşiirr  ddee  nnuummeerree    
                            aa  ccăărruuii  cciittiirree  ssee  tteerrmmiinnăă  ccuu  00  

RReezzoollvvaarree
::  
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 Prelucrarea cifrelor unui număr natural 

Exemplu:  Fie şirul -2, 3, 7, 1, 0; citeşte x=-2;  max←←←←x,  max=-2; 
Pas 1: x≠0 ? -2≠0  da ⇒  

 • x>max ?  -2>-2 nu;     • citeşte x=3 
Pas 2: x≠0 ? 3≠0   da ⇒  

• x>max ?   3>-2 da  ⇒  max←←←←x,  max=3;      • citeşte x=7 
Pas 3: x≠0 ? 7≠0   da ⇒  

• x>max ?  7>3 da  ⇒  max←←←←x,  max=7;      • citeşte x=1 
Pas 4: x≠0 ? 1≠0  da ⇒  

 • x>max ?  1>7 nu;     • citeşte x=0 
Pas 4: x≠0 ? 0≠0  nu ⇒ STOP 

 ObservaŃi că, actualizând permanent variabila max în maniera descrisă, în final 
valoarea acestei variabile va fi cel mai mare element din tot şirul, adică 7. Algoritmul 
efectuează o operaŃie inutilă: întotdeauna, la primul pas se va compara maximul cu el însuşi, 
deci nu există posibilitatea ca valoarea variabilei max să se modifice. Am preferat acest mic 
inconvenient in favoarea unui algoritm foarte didactic şi cu un caracter mare de generalitate. 
 

 
   

 
►1. ModificaŃi algoritmul din problema rezolvată anterioară, astfel încât 

el să afişeze minimul dintre elementele pare ale şirului.  
Exemplu: pentru şirul (8,-2,25,7,-3,9,0), se va tipări valoarea -2.  

 ►2.  Se dă un şir de numere citite pe rând de la tastatură, atâta timp cât nu 
s-a introdus valoarea 0 (care nu face parte din şir). ProiectaŃi pseudocodul unui 
algoritm care determină produsul pătratelor perfecte din şir. Reamintim: un număr 
x este pătrat perfect dacă este egal cu “parte întreagă din radical din x”.  
 Exemplu: pentru şirul (45,25,147,9,111,1231,0), se va afişa valoarea 
225, reprezentând produsul pătratelor perfecte 25 şi 9. 

 

  
  
  
  
 
 Cifrele unui număr pot fi extrase de la dreapta la stânga, cu un algoritm bazat pe 
un ciclu de împărŃiri la 10. IniŃial deîmpărŃitul este chiar numărul. Se împarte deîmpărŃitul 
la 10 şi restul este ultima cifră a numărului, iar câtul devine deîmpărŃit pentru următoarea 
împărŃire. Se împarte noul deîmpărŃit la 10, restul este penultima cifra, câtul devine din 
nou deîmpărŃit, se împarte noul deîmpărŃit la 10, ş.a.m.d.. Procesul se repetă într-un ciclu, 
atâta timp cât deîmpărŃitul este diferit de 0.  

834   10                   83  10                       8  10                    0  10 
830   83                   80   8                         0   0                                  
   4                           3                                8 

Reamintim:  
câtul împărŃirii întregi a lui x la y este x / y;  
restul împărŃirii întregi a lui x la y se notează x % y;  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1122..  

  EExxttrraaggeerreeaa  cciiffrreelloorr  uunnuuii  nnuummăărr  nnaattuurraall  AAllggoorriittmm  ►►  
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Prezentăm în continuare o variantă în care extragerea cifrelor se face într-o 
structură repetitivă cu test iniŃial. 

Folosim două variabile, c şi d: în c reŃinem fiecare cifră extrasă, iar în d 
actualizăm deîmpărŃitul la fiecare împărŃire.  Cum spuneam, iniŃial deîmpărŃitul este chiar 
numărul x, deci se face atribuirea d←←←←x. Într-un ciclu, cât timp deîmpărŃitul d este diferit 
de 0, la fiecare pas:  

 ♥ Extragem o cifră c, care este tocmai restul împărŃirii deîmpărŃitului la 10 
(c←←←←d%10). 
 ♥ Prelucrăm cifra extrasă c; 
 ♥ Câtul împărŃirii tocmai efectuate, adică [d/10], va deveni noul deîmpărŃit d 
pentru împărŃirea următoare (d←←←←[d/10]).      

citeşte x; 
d←←←←x; 
 cât timp (d≠0) execută 
  început  
   c←←←←d%10; 
   <prelucrează c> 
   d←←←←d/10; 
  sfârşit 

 
Exemplu: Să descriem ciclul pentru x=179. IniŃial, S=0; d=x, d=179. 

Pasul 1:  d≠0 ? 179≠0 ? da  ⇒ execută corpul ciclului 
c←←←←d%10, c=179 % 10, c=9;     <prelucrează cifra 9>;   
d←←←←[d/10], d=[179/10],  d=17 

Pasul 2:  d≠0 ? 17≠0 ? da  ⇒ execută corpul ciclului 
c←←←←d%10, c=17%10, c=7;       <prelucrează cifra 7>;   
d←←←←[d/10], d=[17/10], d=1 

Pasul 3:  d≠0 ? 1≠0 ? da  ⇒ execută corpul ciclului 
c←←←←d % 10, c=1 % 10, c=1;          <prelucrează cifra 1>;   
d←←←←[d/10], d=[1/10], d=0 

Pasul 4:  d≠0 ? 0≠0 ? nu  ⇒ abandonează ciclul. 
 
 
 
 
 

  RReeaalliizzaaŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  ccaarree  ccaallccuulleeaazzăă  ssuummaa  cciiffrreelloorr  uunnuuii  nnuummăărr  nnaattuurraall  xx  
cciittiitt  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă..  
 
 
 

� V-aŃi dat desigur seama că vom folosi algoritmul de extragere a cifrelor de 
mai sus, bazat pe un ciclu de împărŃiri ale unui deîmpărŃit d la 10 (iniŃial deîmpărŃitul este 
chiar numărul x). “Prelucrarea” cifrei c extrasă la fiecare pas constă în adăugarea ei la 
suma S a cifrelor lui x (unde S se iniŃializează cu 0). Mai concret: 

• Citim de la tastatură numărul x, apoi facem iniŃializările d←←←←x şi S←←←←0; 
  
 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1133..  SSuummaa  cciiffrreelloorr  uunnuuii  nnuummăărr  

RReezzoollvvaarree
::  
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 • Într-un ciclu, cât timp d este diferit de 0, la fiecare pas:  

� extragem o cifră c, ca fiind restul împărŃirii deîmpărŃitului la 10 (c←←←←d % 10). 
� adăugăm cifra c la suma cifrelor S (S←←←←S+c;) 
� câtul împărŃirii tocmai efectuate, adică d div 10, va deveni noul deîmpărŃit 

d pentru împărŃirea următoare (d←←←←[d/10]).      

 � Mai facem menŃiunea că în loc de c←←←←d%10 şi S←←←←S+c, putem scrie direct 
S←←←←S+d%10 (adică să nu mai memorăm cifra într-o variabilă c). Am preferat această 
variantă care pune în evidenŃă mai bine procesul de "extragere" a cifrelor unui număr 
natural. Astfel vă va fi mai uşor să concepeŃi alŃi algoritmi pentru prelucrarea cifrelor unui 
număr.  
 Prezentăm în continuare pseudocodul în ambele variante. 
 
 

  
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 ►1. AfişaŃi câte cifre pare şi câte cifre impare conŃine un număr natural x 
(cu maxim 8 cifre), citit de la tastatură.   
 Exemplu: dacă se citeşte x=2354877, programul va afişa numerele 3 şi 4. 

►2. Se citeşte de la tastatură un număr natural m. Să se afişeze cifra de 
rang k dat (rangul unei cifre este numărul său de ordine, numerotând cifrele de la 
dreapta la stânga). 

Exemplu: pentru m=452855 şi k=3, se va afişa valoarea 8. 

 ►3. Se citeşte de la tastatură un număr natural m. Să se afişeze cifra 
maximă a numărului dat.  

Exemplu: dacă se citeşte x=2934985, programul va afişa cifra 9. 
 

 

 

Pentru a determina oglinditul unui număr x, se aplică algoritmul de extragere a 
cifrelor descris în problema anterioară. Formăm oglinditul din "mers" într-o variabilă y. 
IniŃializăm oglinditul y cu 0, apoi, la fiecare pas al ciclului, extragem o cifră c şi 
actualizăm oglinditul după relaŃia y:=y*10+c. 

citeşte x; 
d←←←←x; 
S←←←←0;  
cât timp (d≠0) 
 început 
  c←←←←d % 10; 
  S←←←←S+c; 
  d←←←←d / 10; 
 sfârşit 
scrie S; 

 

citeşte x; 
d←←←←x; 
S←←←←0;  
cât timp (d≠0) 
 început 
  S←←←←S+d % 10; 
  d←←←←d / 10; 
 sfârşit 
scrie S; 

 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1133..  

  FFoorrmmaarreeaa  oogglliinnddiittuulluuii  uunnuuii  nnuummăărr  nnaattuurraall  AAllggoorriittmm  ►►  
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d←←←←x;   // iniŃial deîmpărŃitul d este numărul 
y←←←←0;  // iniŃializăm oglinditul y cu 0 
cât timp (d≠0) execută      // ciclul se repetă cât timp deîmpărŃitul este diferit de 0 
 început 
  c←←←←d % 10;        // extragem o cifra c, ca restul împărŃirii deîmpărŃitului la 10 
     y←←←←y*10+c;   // actualizăm oglinditul cu cifra extrasă  
     d←←←←d / 10; 
 sfârşit   // câtul împărŃirii făcute va fi deîmpărŃit la împărŃirea următoare 
 

Exemplu: fie numărul 831 
y=0; d=x=831 
831:10 →  c=831%10=1,   y=0*10+1=1,     d=[831/10]=83 
83:10   →  c=83%10=3,    y=1*10+3=13,       d=[83/10]=8 
8:10     →  c=8%10=8,    y=13*10+8=138, d=[8/10]=0      
0:10     →  stop    

Am obŃinut oglinditul lui 831, care este 138. 
 

 
 
 

NNuummiimm  ""oogglliinnddiittuull  uunnuuii  nnuummăărr  nnaattuurraall  xx"",,  nnuummăărruull  oobbŃŃiinnuutt  pprriinn  cciittiirreeaa  
cciiffrreelloorr  lluuii  xx  îînn  oorrddiinnee  iinnvveerrssăă,,  ddee  llaa  ddrreeaappttaa  llaa  ssttâânnggaa..  EExxeemmpplluu::    oogglliinnddiittuull  lluuii  
22443355  eessttee  55334422..  NNuummiimm  ppaalliinnddrroomm  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  eeggaall  ccuu  oogglliinnddiittuull  ssăăuu  ((cciittiitt  
iinnvveerrss  eessttee  aacceellaaşşii  nnuummăărr))..  EExxeemmpplluu::    nnuummăărruull  223322  eessttee  ppaalliinnddrroomm..    

SSee  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  nn  ((nn<<==2200000000))..  SSăă  ssee  aaffiişşeezzee  
ttooaattee  ppaalliinnddrrooaammeellee  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ddeeccââtt  nn..  

Exemplu: pentru nn==113355, se vor afişa numerele: 
11,,22,,33,,44,,55,,66,,77,,88,,99,,1111,,2222,,3333,,4444,,5555,,6666,,7777,,8888,,9999,,110011,,111111,,112211,,113311 

 
  
 

Pentru început citim valoarea lui n, apoi iniŃializăm cu 1 o variabilă i în care vom 
parcurge numerele naturale mai mici sau egale decât n, adică 1,2,...,n.  

Cât timp  i<=n: 
− determinăm oglinditul lui i cu algoritmul de mai sus, memorându-l în 

variabila y; 
− verificăm dacă numărul i este palindrom, adică dacă este egal cu oglinditul 

său y; în caz afirmativ îl afişăm; 
− variabila i ia ca valoare următorul număr natural, prin atribuirea i←←←←i+1.  

   
citeşte n; 
i←←←←1; 
cât timp (i<=n) execută 
 început 
  d←←←←i; 
  y←←←←0; 
   cât timp (d≠0) execută 
    început 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1144..  PPaalliinnddrrooaammee  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ccuu  nn  

RReezzoollvvaarree
::  
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 Interpretarea unui pseudocod dat 

      c←←←←d % 10; 
      y←←←←y*10+c; 
      d←←←←[d/10]; 
    sfârşit  
   dacă (y==i) atunci  
     scrie i; 
   i←←←←i+1; 
 sfârşit 

 

 
 
 
 

 ►1. (Bacalaureat, iulie 2002, varianta 4) 

 Se citesc de la tastatură două numere naturale a şi b, fiecare număr având 
cel mult trei cifre. Să se afişeze pe ecran, câte unul pe linie, toate numerele 
naturale situate în intervalul închis determinat de a şi b care au suma cifrelor 15.  

Exemplu: pentru a=83 şi b=125 se vor afişa pe ecran valorile 87 şi 96.  

 ►2.  Se dă un şir de numere citite pe rând de la tastatură, atâta timp cât nu 
s-a introdus valoarea 0 (care nu face parte din şir). Să se afişeze acele elemente ale 
şirului care au proprietatea că suma cifrelor lor este divizibilă cu o valoare p dată, 
precum şi numărul respectivelor elemente.  

Exemplu: pentru şirul (45,25,147,9,111,1231,0), şi p=3,  algoritmul va tipări 
elementele 45, 147, 111 şi 9, precum şi valoarea 4 ce reprezintă numărul acestor elemente. 

 ►3. Se citeşte de la tastură un număr natural n cuprins între 100 şi 999. 
Dintre numerele naturale mai mici sau egale decât n, să se afişeze acelea care sunt 
divizibile cu suma cifrelor lor.  
 Exemplu: pentru n=25, se vor afişa numerele:  
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,18,20,21,24 

 

  
  
 
 
 

((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000099,,  vvaarriiaannttaa  7777))  

SSee  ccoonnssiiddeerrăă  aallggoorriittmmuull  aallăăttuurraatt,,  îînn  
ccaarree  ttooaattee  vvaarriiaabbiilleellee  ssuunntt  ddee  ttiipp  îînnttrreegg..  

aa))  SSccrriieeŃŃii  vvaallooaarreeaa  ccaarree  ssee  vvaa  aaffiişşaa  
ddaaccăă  ssee  cciitteesscc,,  îînn  aacceessttăă  oorrddiinnee,,  vvaalloorriillee::  22,,  44,,  
66,,  55,,  77,,  33,,  99,,  88,,  00..    

bb))  SSccrriieeŃŃii  uunn  şşiirr  ddee  ddaattee  ddee  iinnttrraarree  
ffoorrmmaatt  ddiinn  cceell  ppuuŃŃiinn  ttrreeii  vvaalloorrii  ccaarree  ssăă  
ddeetteerrmmiinnee  aaffiişşaarreeaa  vvaalloorriiii  00..  

cc))  FFoorrmmuullaaŃŃii  uunn  eennuunnŃŃ  ssccuurrtt  ccaarree  ssăă  
ddeessccrriiee  aaccŃŃiiuunneeaa  aallggoorriittmmuulluuii..  

cciitteeşşttee  aa;;    
kk←←←←←←←←00;;  
ccââtt  ttiimmpp  ((aa≠≠00))  eexxeeccuuttăă  
  îînncceeppuutt  
      cciitteeşşttee  bb;;  
      ddaaccăă  ((aa<<bb))  aattuunnccii  
            kk←←←←←←←←kk++11;;  
      aa←←←←←←←←bb;;  
  ssffâârrşşiitt  
ssccrriiee  kk;;  
 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1144..  

AApplliiccaaŃŃiiee    RR..IIII..1155..  PPsseeuuddooccoodd  ccuu  şşiirr  ddee  nnuummeerree  
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 a) 
 Prima valoare din şirul (2,4,6,5,7,3,9,8,0) este cea care se va citi separat în 
variabila a înaintea ciclului, iar celelalte se vor citi în ciclu, succesiv, în aceeaşi variabilă b. 
Să urmărim paşii ciclului: 

IniŃial a=2 şi k=0. 
Pasul 1: a≠0 ? 2≠0 ? da ⇒ citeşte b=4 
                                             a<b ? 2<4 ? da ⇒ k←←←←k+1, k=0+1, k=1 
                                             a←←←←b, a=4  
Pasul 2: a≠0 ? 4≠0 ? da ⇒ citeşte b=6 
                                             a<b ? 4<6 ? da ⇒ k←←←←k+1, k=1+1, k=2 
                                             a←←←←b, a=6  
 Pasul 3: a≠0 ? 6≠0 ? da ⇒ citeşte b=5 
                                             a<b ? 6<5 ? nu  
                                             a←←←←b, a=5  
Pasul 4: a≠0 ? 5≠0 ? da ⇒ citeşte b=7 
                                             a<b ? 5<7 ? da ⇒ k←←←←k+1, k=2+1, k=3 
                                             a←←←←b, a=7  
  Mai departe credem că putem prezenta doar schematic ceea ce se întâmplă: 
La pasul 5: citeşte b=3,  nu modifică pe k (pentru că "7<3" este fals) şi face a=3; 
La pasul 6: citeşte b=9, face k←←←←k+1 respectiv k=4, apoi a=9; 
La pasul 7: citeşte b=8, nu modifică pe k, iar a=8; 
La pasul 8: citeşte b=0, nu modifică pe k, şi în urma atribuirii a←←←←b rezultă a=0. 
 Acum condiŃia "a≠0" din linia "cât timp" este falsă, deci va ieşi din ciclu. 
Valoarea finală a lui k, afişată în încheierea algoritmului, este k=4.  
 

c) 
 Algoritmul citeşte primul număr în variabila a, apoi, în cadrul ciclului, la fiecare 
pas:  

− citeşte un alt număr în variabila  b; 
− compară numărul citit b cu valoarea lui a, iar dacă b>a incrementează un 

contor k (iniŃializat cu 0); cum însă în a avem numărul citit anterior, rezultă că la fiecare 
pas se compară două numere consecutiv citite, iar contorul se măreşte în cazul în care al 
doilea este mai mare decât primul; 

− salvează numărul citit b în variabila (pentru că la pasul următor vom citi o altă 
valoare în variabila a, şi din nou vom avea nevoie de "precedentul" pentru comparaŃie. 

Acum enunŃul care să descrie acŃiunea algoritmului este cum nu se poate mai clar. 
Îl formulăm în două moduri: 

1. "Se citeşte un şir de numere atâta timp cât nu s-a introdus valoarea 0. ScrieŃi 
un  algoritm care stabileşte de câte ori se întâmplă să avem două elemente consecutive ale 
şirului în ordine crescătoare". 

2. "Se citeşte un şir de numere atâta timp cât nu s-a introdus valoarea 0. Să se 
afişeze numărul perechilor de elemente ale şirului consecutiv citite, cu proprietatea că al 
doilea element al perechii este mai mare decât primul". 

 
 

RReezzoollvvaarree
::  
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b) 
Cu subpunctul c) deja rezolvat, răspunsul la subpunctul b) nu ar trebui să mai dea 

bătăi de cap. Pentru ca valoarea finală a lui k (cea afişată) să rămână cea iniŃială (adică 0), 
este necesar ca în şirul ales să alterneze monotonia, adică să nu existe două elemente 
consecutiv citite cu proprietatea că al doilea este mai mare decât primul. Un exemplu de 
astfel de şir este (2,7,5,0). 
 
 

 
 
 

 ►1. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 70) 
Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod, în care toate 

variabilele memorează numere naturale. 
a) ScrieŃi ce valori se vor afişa dacă pentru x se citeşte valoarea 19, iar 

pentru y se citeşte valoarea 4.  
b) ScrieŃi o valoare care poate fi citită pentru variabila x şi o valoare care 

poate fi citită pentru variabila y astfel încât valorile afişate în urma executării 
algoritmului să fie 2 1, în această ordine.  

c) FormulaŃi un enunŃ scurt care să descrie acŃiunea algoritmului. 
 d) ScrieŃi un algoritm echivalent cu cel dat care să nu folosească nici un 
fel de structură repetitivă.  
 
citeşte x,y 
n←0; 
cât timp (x>=y) execută 
 început 
   x←←←←x-y; 
   n←←←←n+1; 
 sfârşit 
scrie n,x 

►2. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 68) 
Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod. 
S-a notat cu x%y restul împărŃirii numărului natural x la numărul natural 

nenul y şi cu [z] partea întreagă a numărului real z. 
a) ScrieŃi valoarea afişată dacă pentru n se citeşte valoarea 52381.  
b) ScrieŃi o valoare care poate fi citită pentru variabila n astfel încât să se 

afişeze numărul 0.  
 c) Dacă variabila n primeşte ca valoare cel mai mare număr natural par de 

trei cifre, stabiliŃi câte atribuiri se execută în total pe parcursul rulării algoritmului. 

citeşte n;  
z←←←←0; 
cât timp (n>0) execută 
 început 
  c←←←←n%10; 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1155..  
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  n←←←←[n/10]; 
  dacă (c<5) atunci 
    z←←←←z*10+2*c; 
 sfârşit 
scrie z; 

►3. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 25) 
Se consideră algoritmul alăturat descris în pseudocod. S-a notat cu y|x 

faptul că x este divizibil cu y. 
a) ScrieŃi care sunt valorile ce se vor afişa pentru a=10, b=20 şi c=6.  
b) GăsiŃi un set de valori pentru variabilele a, b şi c, astfel încât 

algoritmul să nu afişeze nici o valoare.     
c) FormulaŃi un enunŃ scurt care să descrie acŃiunea algoritmului. 
d) ScrieŃi o formulă care să calculeze câte numere se afişează dacă a≤b.  

citeşte a,b,c; 
dacă (a>b) atunci 
 început 
  t←←←←a; a←←←←b; b←←←←t; 
 sfârşit 
cât timp (a<=b) execută 
 început 
  dacă (c|a) atunci 
    scrie a; 
  a←a+1; 
 sfârşit 

►4. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 31) 
Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod. S-a notat cu [x], 

partea întreagă a numărului real x. 
a) ScrieŃi valorile care se vor afişa pentru a=9.  
b) ScrieŃi numărul valorilor din intervalul [1,5] care, citite pentru 

variabila a, determină, după executarea algoritmului alăturat, memorarea valorii 1 
în variabila b. 

c) ScrieŃi în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, în care să nu se 
utilizeze structuri repetitive sau subprograme recursive.  

citeşte a; 
k←←←←0; 
b←←←←[(a+1)*(a+2)/2]; 
cât timp (b>=a) execută 
 început  
   b←←←←b-a; 
   k←←←←k+1; 
 sfârşit  
scrie b,k; 
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  ((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000099,,  vvaarriiaannttaa  8888))  

PPeennttrruu  ppsseeuuddooccoodduull  ddaatt,,  îînn  ccaarree  aa  eessttee  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  şşii  ttooaattee  cceelleellaallttee  
vvaarriiaabbiillee  ssuunntt  ddee  ttiipp  îînnttrreegg,,  ssee  cceerree::  

aa))    SSccrriieeŃŃii  nnuummăărruull  ccaarree  ssee  vvaa  aaffiişşaa  ddaaccăă  ssee  cciitteeşşttee  vvaallooaarreeaa  112233445566;;  
bb))  DDaaŃŃii  uunn  eexxeemmpplluu  ddee  oo  vvaallooaarree  ccaarree  ppooaattee  ffii  cciittiittăă  îînn  vvaarriiaabbiillaa  aa,,  aassttffeell  

îînnccââtt  ssttrruuccttuurraa  rreeppeettiittiivvăă  ""ccââtt  ttiimmpp""  ssăă  aaiibbăă  eexxaacctt  ttrreeii  ppaaşşii..    
  cc))    SSccrriieeŃŃii  oo  vvaallooaarree  ccuu  eexxaacctt  cciinnccii  cciiffrree  ccaarree  ppooaattee  ffii  cciittiittăă  îînn  vvaarriiaabbiillaa  aa,,  
aassttffeell  îînnccââtt  nnuummăărruull  aaffiişşaatt  ssăă  ffiiee  cceell  ffoorrmmaatt  ddiinn  ttooaattee  cciiffrreellee  lluuii  aa  lluuaattee  îînn  oorrddiinnee  
iinnvveerrssăă;;  
  dd))  CCââttee  nnuummeerree  ccuu  eexxaacctt  ddoouuăă  cciiffrree  aarr  ppuutteeaa  ccoonnssttiittuuii  vvaalloorrii  aallee  vvaarriiaabbiilleeii  
ddee  iinnttrraarree  aa,,  aassttffeell  îînnccââtt  îînn  uurrmmaa  eexxeeccuuttăărriiii  aallggoorriittmmuulluuii  ssăă  ssee  aaffiişşeezzee  vvaallooaarreeaa  
cciittiittăă  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ??  
  ee))    FFoorrmmuullaaŃŃii  uunn  eennuunnŃŃ  ssccuurrtt  ccaarree  ssăă  ddeessccrriiee  aaccŃŃiiuunneeaa  aallggoorriittmmuulluuii  ddaatt..    
  NNoottaaŃŃiiii::  xx%%yy  ==  rreessttuull  îîmmppăărrŃŃiirriiii  lluuii  xx  llaa  yy,,  şşii  [[xx//yy]]  ==  ccââttuull  îîmmppăărrŃŃiirriiii  lluuii  xx  llaa  yy..    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
a) 
Pentru a deduce valoarea afişată în cazul în care se citeşte numărul a=123456, 

vom urmări pas cu pas evoluŃia ciclului "cât timp". 
 Plecăm de la valorile inŃiale a=123456, p=1 şi b=0. 
Pasul 1: a≠0 ? da (pentru că 123456 este diferit de zero) ⇒  
 c←←←←a%10 ⇒ c=123456%10, c=6 (restul împărŃirii la 10) 
 a%2==0 ? 123456%2==0 ? da ⇒ b←←←←b+c*p, b=0+6*1, b=6 

p←←←←p*10, p=1*10, p=10 
 a←←←←[a/10], a=[123456/10], a=12345 
Pasul 2: a≠0 ? da ⇒  c=12345%10=5 

        12345%2==0 ? nu ⇒ b=6*10+5=65 
        p=10*10=100 şi a=[12345/10]=1234 

cciitteeşşttee  aa;;  
pp←←←←←←←←11;;  
bb←←←←←←←←00;;  
ccââtt  ttiimmpp  ((aa≠≠00))  eexxeeccuuttăă  
  îînncceeppuutt  
    cc←←←←←←←←aa%%1100;;  
      ddaaccăă  ((aa%%22====00))  aattuunnccii    
          bb←←←←←←←←bb++cc**pp;;  
      aallttffeell  
          bb←←←←←←←←bb**1100++cc;;  
    aa←←←←←←←←aa//1100;;  
    pp←←←←←←←←pp**1100;;  
ssffâârrşşiitt  
ssccrriiee  bb;;  
  

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1166..  PPsseeuuddooccoodd  ccuu  cciiffrreellee  uunnuuii  nnuummăărr  
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Pasul 3: a≠0 ? da ⇒  c=1234%10=4 
        1234%2==0 ? da ⇒ b=65+4*100=465 

        p=100*10=1000 şi a=[1234/10]=123 
Pasul 4: a≠0 ? da ⇒  c=123%10=3 

        123%2==0 ? nu ⇒ b=465*10+3=4653 
        p=1000*10=10000 şi a=[123/10]=12 
Pasul 5: a≠0 ? da ⇒  c=12%10=2 

        12%2==0 ? da ⇒ b=4653+2*10000=24653 
        p=10000*10=100000 şi a=[12/10]=1 
Pasul 6: a≠0 ? da ⇒  c=1%10=1 

        1%2==0 ? nu ⇒ b=24653*10+1=246531 
        p=100000*10=1000000 şi a=[1/10]=0 
 Pasul 7: a≠0 ? nu ⇒ iese din ciclu 
 Aşadar, dacă s-a citit valoarea a=123456, algoritmul va afişa numărul 246531. 
  
 e) 
 Algoritmul construieşte numărul format din cifrele pare a numărului a luate de la 
stânga la dreapta, urmate de cifrele impare ale lui a luate invers, de la dreapta la stânga.  
 Am răspuns mai întâi subpunctului e), pentru că odată ce v-aŃi dat seama care este 
acŃiunea algoritmului, vă va fi mult mai uşor să înŃelegeŃi rezolvarea celorlalte subpuncte.  
 
 b) 
 Observăm că:  

− la începutul structurii repetitive "cât timp" se extrage în variabila c o cifră a 
numărului a, ca fiind restul împărŃirii lui a la 10 (c←←←←a%10); 

− la sfârşitul aceleaşi structuri, în variabila a se actualizează câtul împărŃirii 
"vechiului a" la 10, pentru a pregăti extragerea cifrei următoare (a←←←←a/10). 

Prin urmare, ciclul "cât timp" va avea atâŃia paşi câte cifre are numărul a. Deci, 
pentru a se executa trei paşi, putem citi în variabila a orice număr de trei cifre.  

 
 c) 
 Aşa cum a rezultat din deducerea de la primul subpunct, doar cifrele impare ale 
numărului a sunt luate în ordine inversă,  în vreme ce cele pare sunt abordate în ordine 
naturală. În consecinŃă, pentru a obŃine la final un număr care să conŃină doar cifre de-ale 
lui a luate în ordine inversă, este necesar ca numărul a să fie alcătuit numai din cifre 
impare. Orice valoare impară cu cinci cifre constituie un răspuns corect al acestei cerinŃe. 
  
 d) 
 Aşa cum am subliniat deja, algoritmul extrage cifrele pare ale lui a în ordine 
naturală, de la stânga la dreapta. Deci, pentru a se obŃine la ieşire exact valoarea numărului 
memorat în a, este necesar ca acesta să conŃină numai cifre pare. În continuare, nu mai 
trebuie altceva decât să aflăm câte numere de două cifre care conŃin doar cifre pare există. 
Ştiind că numerele de două cifre sunt cele cuprinse între 10 şi 99 inclusiv, împărŃim 
domeniul lor în zece sub-intervale: [10,19], [20,29], ... [90,99]. Dintre acestea, 
pică din start numerele cuprinse în subintervalele [10,19], [30,39], [50,59], [70,79] 
şi [90,99], deoarece prima lor cifră este impară. Au rămas cinci subintervale, cele cu 
prima cifră pară, din care trebuie alese doar numerele care au şi a doua cifră pară. Acestea 
sunt în mod evident valorile pare din respectivele sub-intervale, în număr de cinci pentru 
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fiecare sub-interval. De exemplu, în subintervalul [20,29] avem cinci valori care conŃin 
ambele cifre pare, şi anume 20, 22, 24, 26 şi 28. Cum avem cinci sub-intervale ori cinci 
numere fiecare, rezultă că în total sunt 25 de valori care îndeplinesc cerinŃa acestui 
subpunct. 
 

 
 
 

 ►1. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 45) 
Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod. S-a notat cu x%z 

restul împărŃirii numărului natural x la numărul natural nenul z. 
a) ScrieŃi valoarea care va fi afişată de algoritm dacă se citesc, în această 

ordine, valorile 12 şi 3.  
b) Dacă valoarea citită pentru variabila y este 19, scrieŃi care este cea mai 

mare valoare care trebuie citită pentru x, astfel încât algoritmul să afişeze numărul 0.  
c) FormulaŃi un enunŃ scurt care să descrie acŃiunea algoritmului. 

citeşte x,y;  
z←1; 
t←←←←0; 
cât timp (x>=z) execută 
 început 
   dacă (x%z==y) atunci 
     t←z; 
   z←z+1; 
 sfârşit  
scrie t; 

►2. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 79) 
Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în pseudocod. S-a notat cu 

x|y relaŃia ”x divide pe y” sau ”y este divizibil cu x” şi cu [z] partea întreagă a 
numărului real z. 

a) ScrieŃi valoarea care se va afişa dacă se citeşte numărul 245.  
b) ScrieŃi o valoare care poate fi citită pentru variabila a astfel încât să se 

afişeze o valoare egală cu cea citită. 
c) FormulaŃi un enunŃ scurt care să descrie acŃiunea algoritmului. 

citeşte a;  
x←←←←2; 
k←←←←0; 
cât timp (a>1) execută 
  început 
    c←0; 
    cât timp (x|a) execută 
     început  
      c←←←←x; 
      a←←←←[a/x]; 
     sfârşit 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1166..  
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    dacă (c≠0) atunci 
      k←←←←k+x; 
    x←←←←x+1; 
 sfârşit 
scrie k; 

►3. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 89) 
Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod. S-a notat cu x%y 

restul împărŃirii numărului natural x la numărul natural nenul y, iar cu [z] partea 
întreagă a numărului real z. 

a) ScrieŃi numărul care se va afişa dacă se citeşte numărul n=3072941.  
b) ScrieŃi un număr format din exact 5 cifre, ele fiind în ordine strict 

crescătoare, care poate fi citit astfel încât executarea algoritmului să determine 
afişarea unui număr egal cu cel citit.  

c) FormulaŃi un enunŃ scurt care să descrie acŃiunea algoritmului. 
 
citeşte n 
t←←←←n;  
r←←←←0; 
cât timp (t>0) execută 
 început 
  dacă ((t%10)%2==1) atunci 
    r←←←←r*10+1; 
  altfel 
    r←←←←r*10+t%10; 
  t←←←←[t/10]; 
 sfârşit  
n←←←←0; 
cât timp (r>0) execută 
 început 
   n←←←←n*10+r%10; 
   r←←←←[r/10]; 
 sfârşit     
scrie n; 
 

 
 
 
 Următoarele două probleme se referă la secvenŃa de program de mai jos, în care 
toate variabilele memorează numere naturale.  

citeşte n;  
S←←←←0; k←←←←1; 
cât timp k<=n execută 
 început 
  S←←←←S+k; 
  k←←←←k+2; 
 sfârşit 
scrie S; 

AAŃŃii  îînnŃŃeelleess  ??  PPrroobblleemmee  ccuu  rrăăssppuunnss  ssccuurrtt  
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 ►1. Câte valori poate primi variabila n, astfel încât, în timpul execuŃiei secvenŃei 
să aibă loc cu totul opt atribuiri ? 

 ►2. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 11) 
 Ce reprezintă rezultatul afişat în urma execuŃiei secvenŃei ? 
 a) suma numerelor naturale impare mai mici decât n;   
 b) suma numerelor naturale pare mai mici decât n;   
 c) suma numerelor naturale impare mai mici sau egale cu n; 
  d) suma numerelor naturale pare mai mici sau egale cu n. 

 ►3. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 34) 
 În secvenŃa de program de mai jos, ce valoare ar trebui scrisă în loc de "...", astfel 
încât, în urma execuŃiei, să se afişeze valoarea 165 ?   

i←←←←3; E←←←←1; 
cât timp (i<...) execută 
început 
 dacă (i%2≠0) atunci 
   E←←←←E+i*i; 
 i←←←←i+1; 
 sfârşit 
scrie E ; 

a)  8                              b)  9                          c)  10                        d)  12                        

 Următoarele trei probleme se referă la secvenŃa de program de mai jos, în care 
toate variabilele memorează numere naturale. 
 

citeşte x,y; 
x←←←←x % 10; 
y←←←←y % 10; 
dacă (y<x) atunci 
 început  
  aux←←←←...; 
  y←←←←...; 
  x←←←←...; 
 sfârşit; 
cât timp x<=y execută 
început 
 scrie x*10+y; 
 x←←←←x+1; 
 y←←←←y+1; 
sfârşit; 

 ► 4. PrecizaŃi ce identificatori de variabile trebuie scrişi, în ordine, în locul celor 
trei apariŃii ale simbolului "...", astfel încât instrucŃiunea de selecŃie de tipul "dacă-
atunci" să realizeze interschimbarea valorilor variabilelor x şi y între ele.   
 

a)  x,aux,y                                                  b)  y,aux,x 
c)  y,x,aux                                                                                 d)  x,y,aux                                                    

 ►5. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 34) 

 ScrieŃi care sunt numerele afişate, dacă de la tastatură se citesc valorile x=248 şi y=203. 

 ►6. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 34) 

 GăsiŃi un set de valori care ar putea fi citite în variabilele x şi y, astfel încât prin 
execuŃia secvenŃei date să se afişeze exact cinci numere.  
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 Algoritmi cu divizori şi factori primi 
 

 

  
  
  
 
 Există două variante ale algoritmului lui Euclid pentru determinarea celui mai 
mare divizor comun a două numere naturale: cu diferenŃe, respectiv cu resturi. În 
continuare vă vom prezenta algoritmul lui Euclid cu diferenŃe, urmând ca în subcapitolul 
"Structura repetitivă cu test final" să faceŃi cunoştinŃă şi cu algoritmul bazat pe resturi. 
 

 � Algoritmul lui Euclid cu diferenŃe se 
bazează pe scăderi care se repetă într-un ciclu. La 
fiecare pas, se modifică prin aceste scăderi, fie a, fie 
b. Dacă a>b se modifică a prin scăderea a←←←←a-b, iar 
dacă a<b se modifică b prin scăderea b←←←←b-a. Când 
cele două numere a şi b au devenit egale se opreşte 
ciclul, obŃinându-se cel mai mare divizor comun care 
este a (sau b). Deci ciclul se repetă cât timp a este 
diferit de b. 

citeşte a,b; 
cât timp (a≠b) execută 
  dacă (a>b) atunci 
    a←←←←a-b; 
  altfel 
    b←←←←b-a; 

 Exemplu: 

 Fie a=15; b=6;  
Pas 1:  a≠b ? 15≠≠≠≠6 ? da  a>b ? 15>6 ? da ⇒ a←←←←a-b ⇒ a=15-6,a=9; 
Pas 2:  a≠b ? 9≠≠≠≠6   ? da  a>b ? 9>6 ?   da ⇒ a←←←←a-b ⇒ a=9-6, a=3; 
Pas 3:  a≠b ? 3≠≠≠≠6   ? da  a>b ? 3>6 ?   nu ⇒ b←←←←b-a ⇒ b=6-3, b=3; 
Pas 4:  a≠b ? 3≠≠≠≠3   ? nu  ⇒ iese din ciclu 
 C.m.m.d.c(a,b)=a=b=3 

 ObservaŃie: Algoritmul prezentat mai sus nu va funcŃiona dacă cel puŃin unul din 
numere este negativ sau zero. Pentru a evita aceste două cazuri, poate fi pusă condiŃia 
suplimentară "(a>>>>0) ŞI (b>>>>0)". 
 

 
 
 
  ((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000099,,  vvaarriiaannttaa  2255,,  eennuunnŃŃ  aaddaappttaatt))  

  SSee  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  uunn  nnuummăărr  rreeaall  ppoozziittiivv  xx,,  ccaarree  aarree  cceell  mmuulltt  ddoouuăă  cciiffrree  
îînn  ppaarrtteeaa  îînnttrreeaaggăă  şşii  cceell  mmuulltt  şşaappttee  cciiffrree  dduuppăă  ppuunnccttuull  zzeecciimmaall..  SSccrriieeŃŃii  uunn  pprrooggrraamm  ccaarree,,  
uuttiilliizzâânndd  uunn  aallggoorriittmm  eeffiicciieenntt  ddiinn  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  aall  mmeemmoorriieeii  uuttiilliizzaattee  şşii  aall  ttiimmppuulluuii  
ddee  eexxeeccuuttaarree,,  aaffiişşeeaazzăă  ppee  eeccrraann,,  sseeppaarraattee  pprriinnttrr--uunn  ssppaaŃŃiiuu,,  ddoouuăă  nnuummeerree  nnaattuurraallee  aall  
ccăărroorr  rraappoorrtt  eessttee  eeggaall  ccuu  xx,,  şşii  aa  ccăărroorr  ddiiffeerreennŃŃăă  îînn  mmoodduull  eessttee  mmiinniimmăă..  
  EExxeemmpplluu::  ddaaccăă  ssee  cciitteeşşttee  xx==00..337755,,  ssee  vvoorr  aaffiişşaa  ppee  eeccrraann  nnuummeerreellee  33  şşii  88  
((ddeeooaarreeccee  33//88==00..337755,,  iiaarr  eexxpprreessiiaa  ||88--33||  eessttee  cceeaa  mmaaii  mmiiccăă  ddiinnttrree  ttooaattee  ddiiffeerreennŃŃeellee  îînn  
mmoodduull  ddiinnttrree  nnuummiittoorriiii  şşii  nnuummăărrăăttoorriiii  ffrraaccŃŃiiiilloorr  pprriinn  ccaarree  ss--aarr  ppuutteeaa  ssccrriiee  vvaallooaarreeaa  
zzeecciimmaallăă  00..337755,,  cceelleellaallttee  ffrraaccŃŃiiii  ffiiiinndd  337755//11000000,,  7755//220000,,  1155//4400,,  eettcc))..  
  
  

CCeell  mmaaii  mmaarree  ddiivviizzoorr  ccoommuunn  aa  ddoouuăă  nnuummeerree  
          --  aallggoorriittmmuull  lluuii  EEuucclliidd  ccuu  ddiiffeerreennŃŃee  --    

AAllggoorriittmm  ►►  

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1177..  FFrraaccŃŃiiee  zzeecciimmaallăă  
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 � Problema ne cere să scriem numărul real x ca fracŃie de forma p/q (unde p şi 
q sunt numere întregi), iar dintre toate fracŃiile posibile, să o găsim pe aceea cu 
proprietatea că diferenŃa în modul dintre numărător şi numitor este cea mai mică, adică 
valoarea expresiei |q-p|, este minimă.  

� Pentru a scrie un număr real x ca fracŃie, trebuie să-l înmulŃim şi să-l împărŃim 
cu o putere a lui 10, aleasă astfel încât să dispară virgula zecimală. De exemplu, 
0.375=375/1000, 2.15=215/100, etc.).  Ca să găsim acea putere a lui 10, vom 
înmulŃi pe x în mod repetat cu 10, atâta timp cât valoarea lui x mai conŃine încă virgula 
zecimală, adică atâta timp cât x nu este un număr întreg. Ştiind că orice număr întreg 
coincide cu partea întreagă din acel număr, fapt care nu este valabil în cazul numerelor cu 
virgulă zecimală, (de exemplu 2=[2] iar 2.25≠[2.25]), putem trage concluzia că ciclul 
necesar se va executa cât timp x≠[x]. În variabila q, iniŃializată cu 1, vom memora 
puterile succesive ale lui 10 prin care vom trece în timpul acestor înmulŃiri repetate.  

Sintetizând cele spuse, vom proiecta un ciclu în care, atâta timp cât x≠[x], la 
fiecare pas vom face două operaŃii: 

� înmulŃim pe x cu 10, memorând rezultatul tot în x {x←←←←x*10;}; 
� înmulŃim pe q cu 10, pentru a trece la următoarea putere a lui 10 

{q←←←←q*10;}.  
În final, valoarea lui x va reprezenta numărătorul fracŃiei, pe care îl memorăm 

prin atribuire în variabila p {p←←←←x;}, iar valoarea lui q va fi tocmai numitorul fracŃiei. 
Într-adevăr, dacă urmărim paşii algoritmului pe numărul x=0.375 din exemplu, putem 
vedea că aşa stau lucrurile: iniŃial q=1, la pasul 1 avem x=0.375*10=3.75 şi 
q=1*10=10, apoi la pasul al doilea x=3.75*10=37.5 şi q=10*10=100, şi, în sfârşit, la 
ultimul pas x=37.5*10=375 iar q=100*10=1000. După atribuirea p←←←←x, va rezulta 
fracŃia p/q=375/1000.   

 � În continuare trebuie însă să Ńinem cont de faptul că orice fracŃie de forma p/q 
ar putea admite simplificări succesive, în cazul în care numărătorul şi numitorul au divizori 
comuni. Dintre toate fracŃiile echivalente obŃinute, una singură verifică proprietatea că 
diferenŃa în modul dintre numitor şi numărător este cea mai mică, şi anume cea care 
asigură simplificarea la maximum. Revenind la exemplul din enunŃ, fracŃia 375/1000 are  
fracŃiile echivantente, 15/40  şi 3/8, rezultate după două simplificări. Dintre acestea, 
ultima, cea care asigură simplificarea la maximum, verifică proprietatea cerută               
(|40-15|=25), iar  |8-3|=5). 
 Dar, ca să simplificăm la maximum o fracŃie, nu este necesar să implementăm 
toate simplificările succesive într-un ciclu ! Ştim din matematică faptul că o fracŃie de 
forma p/q se simplifică la maximum prin cel mai mare divizor comun al numărătorului şi 
numitorului. Ca atare, este suficient să aflăm c.m.m.d.c. al numerelor p şi q, pe care îl vom 
memora în variabila d. Pentru aceasta, folosim algoritmul lui Euclid cu diferenŃe, prezentat 
anterior, dar nu îl aplicăm direct numerelor p şi q, ci unor copii ale acestora, a respectiv b 
(pe care le obŃinem prin simplele atribuiri a←←←←p şi b←←←←q). De ce sunt necesare aceste copii ? 
Pentru că algorimul lui Euclid modifică numerele asupra cărora se aplică, iar noi avem 
nevoie de valorile lui p şi q nealterate, pentru a putea face după aceea simplificarea fracŃiei ! 

RReezzoollvvaarree
::  
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 � Odată determinat d=c.m.m.d.c.(p,q), simplificăm fracŃia p/q direct prin 
d, cu atribuirile p←←←←p/d şi q←←←←q/d, după care, în final afişăm numărătorul p şi numitorul 
q al fracŃiei simplificate, care reprezintă tocmai numerele cerute.    
 
citeşte x; 
q←←←←1; 
cât timp (x#[x]) execută  
 început 
  q←←←←q*10; 
  x←←←←x*10; 
 sfârşit 
p←←←←x; 
scrie p,q; 
a←←←←p; 
b←←←←q; 
cât timp (a#b) execută  
 dacă (a>b) atunci 
  a←←←←a-b 
 altfel 
  b←←←←b-a; 
d←←←←a; 
p←←←←p/d; 
q←←←←q/d; 
scrie p,q; 

 
 

 
 

►1. Metoda prezentată în problema rezolvată anterioară este o variantă a 
algoritmului lui Euclid. Algoritmul lui Euclid "clasic" pentru determinarea lui 
c.m.m.d.c. a două numere naturale a şi b se bazează pe o succesiune de împărŃiri. 
IniŃial deîmpărŃitul este a iar împărŃitorul este b. La fiecare împărŃire se obŃine un 
rest r, apoi, în mod repetat, împărŃitorul  devine deîmpărŃit pentru împărŃirea 
următoare şi se împarte la restul r. Procesul se reia până când obŃinem restul 0, iar 
ultimul rest diferit de zero este cel mai mare divizor comun al lui a şi b. 
 Exemplu:  

Fie a=48 şi b=14 
 48:14 ⇒ restul 6; 14:6 ⇒ restul 2; 6:2 ⇒ restul 0 
 c.m.m.d.c(a,b)=2 
 ScrieŃi un pseudocod pentru determinarea celui mai mare divizor comun a 
două numere numere naturale date a şi b, folosind algoritmul de mai sus. 

►2. Se dau două numere naturale a şi b reprezentând numărătorul respectiv 
numitorul unei fracŃii. Să se afişeze fracŃia transformată în fracŃie ireductibilă. O 
fracŃie devine ireductibilă simplicând-o prin cel mai mare divizor comun al 
numărătorului şi numitorului, dacă acesta este diferit de 1. 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1177..  
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►3. Două numere naturale se numesc prime între ele dacă cel mai mare 
divizor comun al lor este 1. Pentru două numere naturale n şi q citite de la 
tastatură, să se afişeze numerele naturale mai mici sau egale decât n care sunt 
prime cu q. 

Exemplu: pentru n=18 şi q=3 se vor afişa numerele 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 16, 17. 
 
 
 
 

SSee  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  xx  ddiiffeerriitt  ddee  00  şşii  11..  SSccrriieeŃŃii  uunn  
aallggoorriittmm  ccaarree  vveerriiffiiccăă  ddaaccăă  nnuummăărruull  cciittiitt  eessttee  pprriimm  ssaauu  nnuu,,  aaffiişşâânndduu--ssee  uunn  mmeessaajj  
ccoorreessppuunnzzăăttoorr..  

 
 

� Un număr natural x este prim, dacă nu are nici un divizor propriu (adică nici 
un divizor diferit de 1 şi el însuşi (valorile 1 şi x nu intră în discuŃie, deoarece orice număr 
natural x este divizibil cu 1 şi cu el însuşi). Posibilii divizori proprii ai lui x se caută printre 
numerele naturale până la jumătatea lui x. De ce ? De exemplu, pentru x=30, numerele mai 
mari decât 15 nu au cum să fie divizori ai lui 30. Pe de altă parte, trebuie Ńinut cont că 
jumătatea unui număr impar nu este un întreg (31:2=16.5), deci când spunem "jumătatea  
lui x" ne referim la împărŃirea întreagă a lui x la 2, adică [x/2] (reamintim că atunci când 
deîmpărŃitul şi împărŃitorul sunt numere întregi, operatorul “/” furnizează câtul întreg al 
împărŃirii, fără partea zecimală). În concluzie, numerele printre care vom căuta divizorii lui 
x sunt 2,3,.., [x/2].   
 Deoarece trebuie stabilit dacă este adevărată (îndeplinită) o anumită condiŃie, 
avem de-a face cu o testare logică. Este necesară o variabilă cu sens logic, adică o variabilă 
care poate avea numai două valori, şi anume 1 şi 0, corespunzătoare celor două “stări” 
logice posibile, ADEVĂRAT respectiv FALS. Valoarea finală a acestei variabile va indica 
"starea" condiŃiei testate: 1 dacă numărul x este prim (nu are divizori), respectiv 0 în caz 
contrar. Denumim această variabilă ok.  

� Procedăm prin metoda reducerii la absurd.  
Presupunem iniŃial că numărul x nu are divizori, dând variabilei ok valoarea 1;  

 Folosim un ciclu cu test iniŃial, în care contorul i va parcurge posibilii divizori ai 
lui x; teoretic, aceştia  sunt  2,3,...,x-1; practic însă, este posibil ca prin variabila i să 
nu treacă toate aceste valori, deoarece vom proiecta ciclul de aşa manieră încât, în momentul 
în care am găsit o valoare a lui i care este efectiv divizor al lui x, să se iasă din ciclu, 
abandonându-se căutarea (deoarece tragem concluzia că numărul x, având cel puŃin un 
divizor cert “în persoana” acelui i, nu mai poate fi prim). Cum realizăm un astfel de ciclu ?   
 IniŃializăm i cu valoarea 2 (primul posibil divizor). Cât timp variabila i nu a parcurs încă 
toŃi posibilii divizori (i<=x/2) ŞI nu am găsit încă nici un divizor al lui x (ok==1): 

� testăm dacă valoarea curentă a lui i este divizor al lui x, adică dacă restul 
împărŃirii lui x la i este 0 (x%i==0). În caz afirmativ, numărul x nu mai 
poate fi prim (am găsit un divizor cert al său, "în persoana" respectivului i), 
şi vom marca acest fapt dând variabilei ok valoarea 0. 

� trecem la următorul posibil divizor, prin incrementarea lui i (i←←←←i+1). 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1188..  NNuummăărr  pprriimm  

RReezzoollvvaarree
::  
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ok←←←←1;  
i←←←←2; 
cât timp (i<= x / 2) ŞI (ok==1) execută 
 început 
   dacă (x % i==0) execută  
    ok←←←←0; 
   i←←←←i+1; 
 sfârşit  

� Este momentul să înŃelegeŃi mai profund de ce condiŃia de continuare a 
ciclului este  “cât timp (i<=x/2) ŞI (ok==1)”. Să zicem că la un pas al ciclului, 
valoarea pe care o are i la acel pas este divizor al lui x. În acest caz, condiŃia "x%i==0" 
din linia "dacă" este îndeplinită, deci variabila ok va primi valoarea 0. Urmează 
incrementarea lui i care încheie pasul, apoi imediat după aceea se revine în linia "cât 
timp". Dar aici condiŃia "ok==1" nu mai este îndeplinită (variabila ok tocmai a primit 
valoarea 0), fapt care dictează întreruperea "forŃată" a ciclului. Adică exact ceea ce am 
urmărit, să abandonăm ciclul în momentul în care am găsit un divizor cert al lui x ! Dar cel 
mai bine se va vedea cum stau lucrurile dacă urmăriŃi pas cu pas un exemplu de 
funcŃionare.  

 Exemplu:  Fie x=15.   
Divizorii acestuia sunt 3 şi 5.  Pentru descoperirea lor, posibilii divizori care ar 

trebui “trecuŃi” prin variabila i sunt 2,3,...,x / 2, deci i=2,3,4,5,6,7.  

IniŃial ok←←←←1 şi i←←←←2 

Pasul 1: (i<=x/2) ŞI (ok==1) ? da  ⇒  
  x%i==0  ?  15%2=0 ?  nu   
  i←←←←i+1, i=2+1=3 

Pasul 2: (i<=x/2) ŞI (ok==1) ? da  ⇒  
  x%i==0  ?  15%3=0 ?  da ⇒  ok←←←←0 
  i←←←←i+1, i=3+1=4 

Pasul 3: (i<= x / 2) ŞI (ok==1) ? nu  ⇒ iese din ciclu 

 După al doilea pas, valoarea 0 a variabilei ok marchează faptul că numărul x nu 
mai este prim (am găsit pe i=3 ca divizor). Mai departe, se începe pasul al treilea, cu 
testarea condiŃiei "(i<=x/2 ŞI ok==1)" din linia "cât timp". Dar această condiŃie nu 
mai este îndeplinită, pentru că variabila ok tocmai a primit valoarea 0, fapt care determină 
încheierea ciclului !   

 Acum se vede clar de ce am ataşat şi expresia "ok==1" la condiŃia din linia "cât 
timp". Ce s-ar fi întâmplat în exemplul anterior dacă condiŃia ar fi fost doar  "cât timp 
(i<=x/2)" ? La pasul al treilea nu s-ar mai fi încheiat ciclul, ci s-ar fi testat mai departe în 
mod inutil toŃi ceilalŃi posibili divizori rămaşi, adică ciclul   s-ar fi executat şi pentru 
i=4,5,6,7 ! Pierdere de timp, în contextul în care concluzia că numărul x=15 nu este 
prim a rezultat fără echivoc după pasul al doilea !    

 Dacă în schimb x ar fi avut valoarea 13, atunci condiŃia "x%i=0" nu ar fi fost 
îndeplinită niciodată, deci variabila ok ar fi rămas cu valoarea iniŃială 1 (ciclul s-ar fi 
parcurs până la capăt, fără să se producă vreo ieşire “forŃată”). 

� În final se testează valoarea variabilei ok, şi în funcŃie de aceasta se afişează 
un mesaj din care să reiese dacă numărul x este prim sau nu.  
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 � Prezentăm în continuare pseudocodul complet . 

citeşte x; 
ok←←←←1;  
i←←←←2; 
cât timp (i<=x/2 ŞI ok==1) execută  
 început 
   dacă (x%i=0)  
    ok←←←←0; 
   i←←←←i+1; 
 sfârşit  
dacă (ok==1) execută  
  scrie "Numărul este prim"; 
altfel 
  scrie "Numărul NU este prim"; 

 � Chiar şi aşa, algoritmul nu este 100 % eficient, deoarece tot mai pot apărea 
operaŃii inutile. Să încercăm o îmbunătăŃire a lui, în sensul eliminării tuturor situaŃiilor 
“redundante”. În primul rând, trebuie constatat faptul că numerele pare nu sunt prime, 
deoarece au un divizor cert, “în persoana” lui 2. ExcepŃie face numărul 2, care, chiar dacă 
este par, este considerat număr prim.  În consecinŃă vom introduce nişte testări 
suplimentare, caz în care pseudocodul ar arăta schematic astfel: 

citeşte x; 
dacă (x%2==0) atunci 
  dacă (x==2) atunci 
    ok←←←←1; 
  altfel 
    ok←←←←0; 
altfel  
  <aplică algoritmul de căutare a divizorilor> 

   Aşadar se caută divizorii doar pentru numerele x impare. Dar numerele impare nu 
pot avea divizori pari, deci ar fi util ca, dintre posibilii divizori ai lui x să-i parcurgem în 
variabila i doar pe cei impari. Cum putem face acest lucru ? IniŃializăm înaintea ciclului 
pe i cu valoarea 3 (primul divizor impar), iar în ciclu, la sfârşitul fiecărui pas trecem la 
următorul divizor impar prin atribuirea i←←←←i+2 !   

 Pseudocodul “îmbunătăŃit” arată astfel: 

citeşte x; 
dacă (x%2==0) atunci 
  dacă (x==2) atunci  
    ok←←←←1; 
  altfel 
    ok←←←←0; 
altfel 
 început  
   i←←←←3; 
    cât timp (i<=x/2 ŞI ok==1) execută  
     început 
       dacă (x%i==0) atunci  
         ok←←←←0; 
       i←←←←i+1; 
     sfârşit  
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  sfârşit 
dacă (ok==1) atunci scrie "Numărul este prim"; 
altfel  scrie "Numărul NU este prim"; 

 
 
 

 ►1. Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se afişeze toate 
numerele naturale prime mai mici sau egale cu n.  
 Exemplu : pentru n=60, se vor tipări numerele:  
 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,51,53,59. 

 ►2.  Se dă un şir de numere citite pe rând de la tastură, care se termină cu 
valoarea 0. Să se afişeze câte elemente numere prime conŃine şirul citit.  

Exemplu: pentru şirul (26,51,13,125,59,0), programul va tipări 
valoarea 3, deoarece în şir sunt trei numere prime, în speŃă 51, 13 şi 59. 
 

 

 
 

SSăă  ssee  aaffiişşeezzee  ddeessccoommppuunneerreeaa  uunnuuii  nnuummăărr  nnaattuurraall  ddaatt  xx  îînn  ffaaccttoorrii  pprriimmii,,  
eevviiddeennŃŃiiiinndd  ffaaccttoorriiii  pprriimmii  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  ppuutteerriillee  llaa  ccaarree  aappaarr  îînn  ddeessccoommppuunneerree..  
EExxeemmpplluu::    ppeennttrruu  xx==772200,,  ddeessccoommppuunneerreeaa  eessttee  2244⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅3322⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅55,,  iiaarr  pprrooggrraammuull  vvaa  aaffiişşaa::  

 
 

  
 
Algoritmul constă într-un ciclu care repetă împărŃirea unui deîmpărŃit d la un 

posibil factor prim f, atâta timp cât deîmpărŃitul este mai mare ca 1. IniŃial deîmpărŃitul 
este numărul dat x, şi primul factor posibil f este 2.  

La un pas al acestui ciclu, pentru valoarea curentă a lui f: 
♦ facem, într-un alt ciclu  împărŃirea întreagă a lui d la f, de câte ori este posibil, adică 

atâta timp cât restul împărŃirii este 0 ("cât timp d%f==0 execută"), şi numărăm în variabila 
p câte împărŃiri s-au făcut (evident iniŃializăm p cu 0 înainte de ciclu); la fiecare împărŃire, 
memorăm câtul  tot în d, (d←←←←[d/f], deoarece câtul devine deîmpărŃit pentru împărŃirea 
următoare) şi creştem cu 1 numărul p al împărŃirilor (s-a mai făcut o împărŃire în plus faŃă de 
câte erau). Valoarea lui p după acest al doilea ciclu reprezintă puterea la care apare factorul f  în 
descompunere, şi dacă p este diferit de zero, afişăm f împreună cu puterea  p.  

♦ trecem la următorul factor posibil, incrementând f (f←←←←f+1). 

Exemplu: 

540:2=270, 270:2=135, 135:3=45, 45:3=15, 15:3=5, 5:5:=1   
⇒ 540=22⋅⋅⋅⋅33⋅⋅⋅⋅5.  

•  factorul 2: 540:2=270, 270:2=135, 135:2 
•  factorul 3: 135:3=45, 45:3=15, 15:3=5, 5:3 
•  factorul 4: 5:4 
•  factorul 5: 5:5=1,  1:5 → stop 

2 4 
3 2 
5 1 

 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1188..  

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..1199..  DDeessccoommppuunneerreeaa  uunnuuii  nnuummăărr  îînn  ffaaccttoorrii  pprriimmii  

RReezzoollvvaarree
::  
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 citeşte x;  // citeste in variabila x numarul ce trebuie descompus 
 d←←←←x; // initial deimpartitul este chiar numarul x 
 f←←←←2; // in f se vor memora factorii; primul factor posibil este 2 
   cât timp (d>1) execută 
     început 
       // determina puterea p la care apare factorul f in descompunerea numarului 
       p←←←←0; 
         cât timp (d%f==0) execută 
          început 
            d←←←←d / f; 
            p←←←←p+1 
          sfârşit 
                    // afiseaza factorul f impreuna cu puterea sa p 
         dacă (p≠≠≠≠0) atunci 
          scrie f,'^',p,'*'; 
      f←←←←f+1; 
    sfârşit   
sfârşit 

 

 
 
 
 

 ►1. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 49) 
 ScrieŃi pseudocodul unui algoritm care citeşte de la tastatură un număr 
natural n (1<n<30000), apoi determină şi afişează pe ecran suma exponenŃilor 
factorilor primi care apar în descompunerea lui.  
 Exemplu: pentru n=7000, descompunerea în factori primi este 
n=23*53*71, iar programul trebuie să afişeze valoarea 7/3+3+1.  

►2. ScrieŃi pseudocodul unui algoritm care citeşte de la tastatură un 
număr natural x (1<x<25000), apoi determină şi afişează pe ecran factorul prim 
care apare la puterea cea mai mare în descompunerea lui x în factori primi. Dacă 
există mai mulŃi astfel de factori, se va afişa doar ultimii dintre ei.  

Exemplu: pentru x=540, descompunerea este x=23*33*5, iar factorul 
cerut este 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..1199..  
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((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000099,,  vvaarriiaannttaa  7777,,  eennuunnŃŃ  aaddaappttaatt))  

SSccrriieeŃŃii  uunn  pprrooggrraamm  ccaarree  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ttrreeii  nnuummeerree  nnaattuurraallee  nn,,  pp  şşii  kk  
((00<<nn<<110000,,  00<<kk<<55,,  00<<pp<<55)),,  pprreeccuumm  şşii  uunn  şşiirr  ddee  nn  nnuummeerree  rreeaallee,,  aappooii  ddeetteerrmmiinnăă  şşii  
aaffiişşeeaazzăă  ppee  eeccrraann  nnuummăărruull  ddee  vvaalloorrii  cciittiittee  ccaarree  aauu  eexxaacctt  pp  cciiffrree  îînn  ppaarrtteeaa  îînnttrreeaaggăă  şşii  
mmaaii  mmuulltt  ddee  kk  zzeecciimmaallee..  

EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  nn==66,,  kk==22,,  pp==22  şşii  şşiirruull  ((66..22  4411..223344  22  88..113311  
1100..00001122)),,  pprrooggrraammuull  vvaa  aaffiişşaa  nnuummeerreellee  4411..223344  şşii  1100..00001122..  

  
 

 
 Pentru început, citim de la tastatură valorile variabilelor n, p şi k, apoi iniŃializăm 
cu 0 o variabilă nr în care vom număra elementele şirului ce îndeplinesc proprietăŃile 
cerute.  Întrucât ştim că trebuie să citim un şir cu exact n termeni, vom proiecta un ciclu 
"cât timp" în care contorul i va lua pe rând valorile 1,2,...,n, şi nu va avea alt rol 
decât acela de a număra citirile. Aşadar, iniŃializăm pe i cu valoarea 1, şi apoi, într-un 
ciclu, cât timp i<=n, la fiecare pas vom executa următoarea succesiune de operaŃii: 

� Citim un număr din şir în variabila x; 
� Numărăm în variabila nr1 cifrele din partea întreagă a lui x, aplicând 

algoritmul cunoscut de extragere a cifrelor. IniŃializăm nr1 cu 0 şi un 
deîmpărŃit d cu partea întragă a lui x (d←←←←[x]), apoi, cât timp d este diferit 
de zero, la fiecare pas: 
– trecem peste o cifră, împărŃind pe d la 10 (d←←←←[d/10]);   
– incrementăm cu 1 contorul nr1 care numără cifrele din partea întreagă 

a lui x (nr1←←←←nr1+1). 
� În continuare trebuie să numărăm în variabila nr2 cifrele din partea 

zecimală a lui x. Pentru aceasta, iniŃializăm nr2 cu 0, copiem pe x în y (prin 
simpla atribuire y←←←←x), şi, în mod repetat, înmulŃim pe y cu 10 memorând 
rezultatul tot în y, până când rezultatul este un număr întreg. Dar pentru a 
verifica dacă un număr este întreg, este suficient să testăm dacă el coincide 
cu partea sa întreagă, deci ciclul de înmulŃiri se va executa atâta timp cât y 
este diferit de [y]. La fiecare pas: 
– înmulŃim pe y cu 10 (y←←←←y*10); 
– incrementăm cu 1 contorul nr2 care numără zecimalele 

(nr2←←←←nr2+1). 

AAAAAAAApppppppprrrrrrrrooooooooffffffffuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  

Probleme rezolvateProbleme rezolvateProbleme rezolvateProbleme rezolvate    

R.II.20 CCiiffrree  îînnttrreeggii  şşii  cciiffrree  zzeecciimmaallee  

RReezzoollvvaarree
::  
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� După ce am determinat numărul nr1 al cifrelor din partea întreagă şi 
numărul nr2 al zecimalelor pentru numărul x citit la pasul respectiv, mai 
departe trebuie să testăm condiŃia cerută, adică dacă nr1 este egal cu p iar 
nr2 este mai mare decât k (nr1==p ŞI nr2>k). În caz afirmativ, 
incrementăm contorul nr care contabilizează câte dintre elementele şirului 
îndeplinesc proprietatea specificată în enunŃ.  

� În continuare, trecem la următorul pas al ciclului de citire, adică la următorul 
element al şirului, incrementând cu 1 contorul i care numără citirile 
(i←←←←i+1) 

 În final, nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să afişăm valoarea lui nr.  
 
citeste p,k,n; 
nr←←←←0; 
i←←←←1; 
cât timp (i<=n) execută 
 început 
  citeşte x; 
  d←←←←[x]; 
  nr1←←←←0;  
  cât timp (d#0) execută 
   început 
    d←←←←[d/10]; 
    nr1←←←←nr1+1; 
   sfârşit 
  y←←←←x; 
  nr2←←←←0; 
  cât timp (y#[y]) execută 
   început 
    y←←←←y*10; 
    nr2←←←←nr2+1; 
   sfârşit 
  dacă (nr1==p ŞI nr2>k) atunci 
   început 
    scrie x; 
    nr←←←←nr+1; 
   sfârşit 
  i←←←←i+1; 
 sfârşit 
scrie nr; 

 

 

  
  
((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000088,,  vvaarriiaannttaa  1177))  

  PPeennttrruu  ddoouuăă  nnuummeerree  nnaattuurraallee  mm  şşii  nn,,  ccuu  mmaaxxiimmuumm  nnoouuăă  cciiffrree  ffiieeccaarree,,  cciittiittee  
ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă,,  nnuummeerree  ccaarree  aauu  cciiffrreellee  îînn  oorrddiinnee  ccrreessccăăttooaarree,,  ssee  cceerree  ssăă  ssee  aaffiişşeezzee  ppee  
eeccrraann  cceell  mmaaii  mmaarree  nnuummăărr  ccaarree  ssee  ppooaattee  ffoorrmmaa  ccuu  ttooaattee  cciiffrreellee  lluuii  mm  şşii  nn  llaa  uunn  lloocc..  
AAlleeggeeŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  eeffiicciieenntt  ddee  rreezzoollvvaarree..      
  EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  mm==3355667799  şşii  nn==112233778899,,  ssee  vvaa  ttiippăărrii  9999887777665533332211..    
 

R.II.21 AAmmeesstteeccaarreeaa  cciiffrreelloorr  
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 Problema pare dificilă la prima vedere, dar după ce veŃi înŃelege algoritmul o să vi 
se pară chiar banală. Practic, în mod repetat: 

♦ comparăm ultima cifră a primului număr (m%10) cu ultima cifră a celui de-al 
doilea (n%10); afişăm cea mai mare dintre aceste cifre şi o eliminăm din numărul în care am 
localizat-o (cazul de egalitate a cifrelor poate fi plasat pe oricare dintre cele două "ramuri" ale 
instrucŃiunii de selecŃie "dacă-altfel" cu care facem compararea); cu alte cuvinte: 

– dacă m%10≥≥≥≥n%10, atunci afişăm valoarea m%10 ce reprezintă ultima cifră a 
lui m, apoi eliminăm această ultimă cifră din m, prin atribuirea m←←←←[m/10] 
(practic, câtul împărŃirii oricărui număr la 10 reprezintă numărul în cauză 
fără ultima cifră; de exemplu, 235:10 dă câtul 23, 1469:10 dă câtul 146, 
etc.); 

– în caz contrar, numărul care are ultima cifră cea mai mare este n, deci afişăm 
cifra n mod 10, şi apoi o eliminăm din n prin atribuirea similară 
n←←←←[n/10]. 

Acest ciclu se execută atâta timp cât nu am epuizat ambele numere, respectiv câtă 
vreme cât mai sunt cifre de extras, comparat şi eliminat, mai exact "cât timp (m>0 SAU 
n>0)" (în momentul în care, de exemplu, numărul m a ajuns la o singură cifră, şi anume 
prima, dacă  facem [m/10] pentru a elimina şi această cifră, vom obŃine câtul 0, deci 
condiŃia "m%10>=n%10" din linia "dacă" este falsă, ceea ce înseamnă că se va intra pe 
ramura "altfel", unde se va afişa una din cifrele rămase în nr !). 

Iată în continuare pseudocodul complet: 
 
citeşte m, n; 
cât timp (m>0 SAU n>0) execută 
 dacă (m%10>=n%10) atunci 
  început 
    scrie m%10; 
    m←←←←[m/10]; 
  sfârşit 
 altfel 
  început 
    scrie n%10; 
    n←←←←[n/10]; 
  sfârşit 

 
 
 
  UUnn  ccrrooiittoorr  aarree  oo  bbuuccaattăă  ddee  ssttooffăă  ddee  lluunnggiimmee  LL  ddaattăă,,  şşii  vvrreeaa  ssăă  oobbŃŃiinnăă  nnuummaaii  
bbuuccăăŃŃii  ddee  ssttooffăă  ddee  lluunnggiimmee  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ddeeccââtt  uunn  mmeettrruu..  PPeennttrruu  aacceeaassttaa,,  
pprroocceeddeeaazzăă  aassttffeell::  ttaaiiee  bbuuccaattaa  ddee  ssttooffăă  îînn  jjuummăăttaattee,,  aappooii  ttaaiiee  ffiieeccaarree  bbuuccaattăă  oobbŃŃiinnuuttăă  
ddiinn  nnoouu  îînn  jjuummăăttaattee,,  şş..aa..mm..dd..  SSăă  ssee  ddeetteerrmmiinnee  ccââttee  ttăăiieettuurrii  ffaaccee  ccrrooiittoorruull  ppeennttrruu  aa  
oobbŃŃiinnee  bbuuccăăŃŃii  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ddeeccââtt  uunn  mmeettrruu..  
 
 

 Citim mai întâi de la tastatură lungimea bucăŃii de stofă L. Memorăm lungimea 
bucăŃilor obŃinute la fiecare pas în variabila L0. Evident, iniŃial L0←←←←L. AcŃiunea croitorului 

RReezzoollvvaarree
::  

RReezzoollvvaarree
::  

R.II.22 PPrroobblleemmaa  ccrroo iittoorruulluuii   
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poate fi descrisă într-un ciclu, care se repetă atâta timp cât lungimea bucăŃilor L0 este mai 
mare decât un metru (sau până când lungimea devine mai mică sau egală cu un metru). La 
fiecare pas, lungimea bucăŃilor obŃinute este jumătate din lungimea bucăŃilor avute la pasul 
anterior, deci L0←←←←L0/2. Astfel: 
 − la primul pas, face o tăietură (21−−−−1), obŃine două bucăŃi (21), iar lungimea 
bucăŃilor obŃinute este L/2; 
 − la al doilea pas, face două tăieturi, obŃine 4 bucăŃi (22), iar lungimea bucăŃilor 
obŃinute este L/4; 
 ................................................................................................................................ 
 − la pasul p sunt 2p−−−−1 tăieturi, rezultând 2p bucăŃi. 

Memorăm numărul de ordine al pasului curent în variabila p. IniŃial p←←←←1 şi după 
fiecare pas creşte cu unu numărul de ordine al pasului. Mai definim: nr= numărul de tăieturi la 
un pas oarecare p, şi nr_total= numărul total de tăieturi (iniŃial nr_total←←←←0). 

În ciclu, la fiecare pas p, atâta timp cât lungimea bucăŃilor L0 este mai mare decât 
un metru: 

- calculăm noua lungime L0 a bucăŃilor obŃinute la pasul respectiv (ca fiind vechea 
lungime L0 împărŃită la 2),  determinăm numărul de tăieturi făcute la respectivul 

pas p (ca fiind 1p2nr −−−−==== ), adăugăm acest număr la numărul total de tăieturi 
(nr_total←←←←nr_total+nr), şi incrementăm cu unu numărul de ordine p al 
pasului deoarece urmează să trecem la pasul următor (p←←←←p+1). 

- Pentru a determina numărul de tăieturi făcute la pasul p, 1p2nr −−−−==== , folosim 
relaŃia: nr=2p-1=2*2*…*2 (de p-1 ori). 

- IniŃializăm nr←←←←1 şi îl calculăm într-un ciclu în care de p-1 ori avem nr←←←←nr*2. 

 În finalul programului se afişează numărul total de tăieturi nr_total. 
 
citeşte L; 
p←←←←1; 
nr_total←←←←0; 
L0←←←←L; 
cât timp (L0>>>>=1) execută 
 început 
  L0←←←←L0/2; 
  nr←←←←1; 
  i←←←←1; 
  cât timp (i<<<<=p-1) execută 
   început 
    nr←←←←nr*2; 
    i←←←←i+1; 
   sfârşit  
  scrie p; 
  nr_total←←←←nr_total+nr; 
  p←←←←p+1; 
 sfârşit 
scrie nr_total  
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Pentru ilustrarea acestui tip de ciclu, vom folosi tot exemplul dat la ciclul 

cu test iniŃial.  

                          
Se citesc de la tastatură trei numere întregi. Să se afişeze suma lor. 

Reamintim algoritmul pe scurt: 
Variabila i, iniŃializată cu 0, numără câŃi paşi are ciclul. La fiecare pas se execută 

secvenŃa de instrucŃiuni {citeşte x; S←←←←S+x;} şi se incrementează valoarea lui i cu 1. 
Ciclul se execută cât timp i<=3. În final se afişează ultimul S. 

S←←←←0; 
i←←←←1; 
cât timp (i<=3) execută  
 început 
   citeşte x; 
   S←←←←S+x; 
   i←←←←i+1; 
 sfârşit 
scrie S; 

Aşa cum deja ştiŃi, structura repetitivă folosită în exemplul de mai sus se 
numeşte structură repetitivă cu test iniŃial (sau ciclu cu test iniŃial), deoarece 
testarea condiŃiei are loc la început. În limbajul C++ putem însă implementa şi o 
aşa-numită structură repetitivă cu test final, caracterizată prin faptul că testarea 
condiŃiei are loc la sfârşit.   

O astfel de structură se mai numeşte şi ciclu ”execută-cât timp”.  

 Iată cum arată pseudocodul exemplului nostru ”transcris” în varianta cu 
structură repetitivă cu test final: 

S←←←←0; 
i←←←←1; 
 execută 
  început  
    citeşte x; 
    S←←←←S+x; 
    i←←←←i+1; 
  sfârşit  
 cât timp (i<=3);  
scrie S; 

 Să urmărim execuŃia ciclului pas cu pas, dacă de la tastatură se introduc în ordine 
numerele 11, 12, 13: 

IniŃial S←←←←0; i←←←←1;  

Pas 1: • citeşte x=11;  • S←←←←S+x, S=0+11=11;   • i←←←←i+1, i=1+1=2;  • i<=3 ? 2<=3 ? da     
Pas 2: • citeşte x=12;  • S←←←←S+x, S=11+12=23; • i←←←←i+1, i=2+1=3;   • i<=3 ? 3<=3 ? da     
Pas 3: • citeşte x=13;  • S←←←←S+x, S=23+13=36; • i←←←←i+1, i=3+1=4;   • i<=3 ? 4<=3 ? nu  
⇒ iese din ciclu.     

IIIIIIII IIIIIIII ........44444444 ........22222222 ........         SSSSSSSStttttttt rrrrrrrr uuuuuuuu cccccccc ttttttttuuuuuuuu rrrrrrrraaaaaaaa         rrrrrrrr eeeeeeeepppppppp eeeeeeee tttttttt iiiiiiii tttttttt iiiiiiii vvvvvvvvãããããããã         ccccccccuuuuuuuu         tttttttt eeeeeeee ssssssss tttttttt         ffffffff iiiiiiii nnnnnnnn aaaaaaaa llllllll         

  EExxeemmpplluu::  
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 Prezentăm şi varianta cu ciclu "execută-cât timp" a problemei dată ca 
generalizare la cicluri cu test iniŃial.  

 Să se calculeze suma a n numere naturale citite pe rând de la tastatură 
(unde n este un număr natural nenul, cunoscut). 

 Modificările sunt minore şi mult prea evidente pentru a mai necesita alte 
comentarii: în loc de 3 vom avea n numere, unde n se citeşte de la tastatură înaintea 
ciclului.  

citeşte n; 
S←←←←0; 
i←←←←1; 
 execută 
  început  
    citeşte x; 
    S←←←←S+x; 
    i←←←←i+1; 
  sfârşit  
 cât timp (i<=n);  
scrie S; 

                

                      
                                     generală a ciclului cu test final:  

  

execută 
  <secv> 
cât timp (<expr>); 

− unde <expr> este o condiŃie (expresie logică), iar 
<secv> este o secvenŃă formată dintr-una sau mai 
multe instrucŃiuni, numită corpul ciclului. 

  

 Principiul de funcŃionare:                                     

 Repetă execuŃia secvenŃei de instrucŃiuni <secv>, până când <expr> ia 
valoarea de adevăr "ADEVĂRAT" (până când condiŃia devine adevărată). 

1. se execută secvenŃa de instrucŃiuni <secv>; 
2. se evaluează expresia logică <expr>; 

•  dacă condiŃia dată de <expr> este adevărată, adică dacă expresia <expr>  
are valoarea 1, atunci se revine la pasul ”1.”; 

• în caz contrar, se iese din ciclu şi se execută prima instrucŃiune de după 
ciclu. 

 
� La fel ca şi în cazul structurii repetitive cu test iniŃial, expresia <expr> 

din linia ”cât timp” se va pune între paranteze rotunde (aşa cum 
pretinde sintaxa limbajului C++); 

� În cazul în care secvenŃa de instrucŃiuni <secv> ce reprezintă corpul 
ciclului conŃine mai mult de o instrucŃiune, ea va fi cuprinsă între acoladă 
deschisă şi închisă (la fel ca şi la structura repetitivă cu test iniŃial);  

� Deoarece testarea are loc la sfârşit, corpul unui ciclu cu test final se va 
executa cel puŃin o dată. 

 
 

  SSiinnttaaxxaa::  

  OObbsseerrvvaaŃŃiiii::  
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 Reluarea unor algoritmi care au fost prezentaŃi şi cu structuri cu test iniŃial 
  
  

 

  

SSccrriieeŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  ccaarree  ccaallccuulleeaazzăă  pprroodduussuull  nnuummeerreelloorr  nnaattuurraallee  iimmppaarree  
nneennuullee  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ddeeccââtt  oo  vvaallooaarree  nn  ddaattăă..      
  EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  nn==88  ssee  vvaa  ccaallccuullaa  PP==11**33**55**77    
  PPrreecciizzaarree::  AAcceeaassttăă  pprroobblleemmăă  aa  ffoosstt  rreezzoollvvaattăă  şşii  îînn  vvaarriiaannttaa  ccuu  cciicclluu  ccuu  tteesstt  
iinniiŃŃiiaall,,  îînn  ccaaddrruull  aapplliiccaaŃŃiieeii  RR..IIII..1100..  ddiinn  lleeccŃŃiiaa  ““IIII..44..11..  SSttrruuccttuurraa  rreeppeettiittiivvăă  ccuu  tteesstt  
iinniiŃŃiiaall””..    

  

 � Calculăm produsul într-un ciclu, folosind o variabilă i, ale cărei valori sunt pe rând 
termenii produsului, 1,3,5,... IniŃial i←←←←1 (prima valoare impară nenulă), P←←←←1 şi 
executăm un ciclu pe care îl putem descrie astfel: 

execută: 
� înmulŃeşte valoarea lui i cu produsul P a numerelor impare (P←←←←P*i, 

adică "noul P este vechiul P înmulŃit cu i"),      
� variabila i ia următoarea valoare impară (i←←←←i+2) 

cât timp valoarea  lui i este mai mică sau egală decât valoarea lui n. 

Pentru a exista "vechiul P" la execuŃia primului pas al ciclului, variabila P trebuie 
iniŃializată cu o valoare înainte de ciclu. Valoarea iniŃială a lui P este 1,  ca să nu 
influenŃeze rezultatul înmulŃirii de la primul pas {P←←←←P*i=1*1}. 

citeşte n; 
P←←←←1; 
i←←←←1; 
 execută 
  început 
    P←←←←P*i; 
    i←←←←i+2; 
  sfârşit  
 cât timp (i<=n)  
 scrie P; 

Presupunem că s-a citit n=6.  P←←←←1;  i←←←←1; 
Pas 1:  • P←←←←P*i, P=1*1=1;  • i←←←←i+2, i=1+2=3; 
               • i<=n ? 3<=6 da ⇒ reia ciclul 
Pas 2:  • P←←←←P*i, P=1*3=3;  • i←←←←i+2, i=3+2=5  
               • i<=n ? 5<=6 da ⇒ reia ciclul 
Pas 3:  • P←←←←P*i, P=3*5=15;  • i←←←←i+2, i=5+2=7  
                  • i<=n ? 7<=6 nu ⇒ abandonează ciclul 
După ciclu, afişează ultima valoare a lui P, adică P=15. 

 
 
 

 
Folosind structuri repetitive cu test final, scrieŃi algoritmi pentru toate 

problemele propuse în tema T.10. din lecŃia "2.4.1. Structura repetitivă cu test 
iniŃial" (capitolul II). 
 
  

Numerele se citesc pe rând, în aceeaşi variabilă x, primul separat şi celelalte într-
un ciclu execută-cât timp. În ciclu: se prelucrează primul număr x (cel citit înainte de 
ciclu), apoi se citeşte următorul număr tot în variabila x; se testează şi dacă nu este zero se 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..2233..  PPrroodduuss  ddee  nnuummeerree  nnaattuurraallee  iimmppaarree  

RReezzoollvvaarree
::  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!   

  CCiittiirreeaa  uunnuuii  şşiirr  ppee  rrâânndd  ppâânnăă  llaa  iinnttrroodduucceerreeaa  vvaalloorriiii    00  AAllggoorriittmm  ►►  
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reia ciclul, se prelucrează acest nou număr, apoi se citeşte următorul număr x, se testează, 
ş.a.m.d., până când se citeşte x=0. În acest moment, testând valoarea lui x şi constatând că 
este zero, se abandonează ciclul, deci nu prelucrează valoarea zero. Primul x se citeşte 
separat pentru a avea ce valoare să prelucreze la primul pas al ciclului.  

citeşte x; 
 execută 
  început 
    <prelucrează x> 
    citeşte x; 
  sfârşit 
 cât timp (x≠0); 

Exemplu:  Fie şirul -2, 3, 0; citeşte x=-2 
Pas 1:   prelucrează x=-2,  citeşte x=3,  
             testează x≠0 ? 3≠0  da  
Pas 2:   prelucrează x=3,   citeşte x=0,  
             testează x≠0 ? 0≠0  nu ⇒ STOP 

 
 
 

 

SSee  ddăă  uunn  şşiirr  ddee  nnuummeerree  cciittiittee  ppee  rrâânndd  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă,,  ppâânnăă  llaa  îînnttââllnniirreeaa  
vvaalloorriiii  00  ((ccaarree  nnuu  ffaaccee  ppaarrttee  ddiinn  şşiirr))..  PPrreessuuppuunnâânndd  ccăă  şşiirruull  ccoonnŃŃiinnee  cceell  ppuuŃŃiinn  uunn    
nnuummăărr  nneennuull,,  ssăă  ssee  aaffiişşeezzee  ccââttee  nnuummeerree  ppoozziittiivvee  ssuunntt  îînn  şşiirr..      
  PPrreecciizzaarree::  AAcceeaassttăă  pprroobblleemmăă  aa  ffoosstt  rreezzoollvvaattăă  şşii  îînn  vvaarriiaannttaa  ccuu  cciicclluu  ccuu  tteesstt  
iinniiŃŃiiaall,,  îînn  ccaaddrruull  aapplliiccaaŃŃiieeii  RR..IIII..1111..  ddiinn  lleeccŃŃiiaa  ““IIII..44..11..  SSttrruuccttuurraa  rreeppeettiittiivvăă  ccuu  tteesstt  
iinniiŃŃiiaall””,,  ccuu  ddeeoosseebbiirreeaa  ccăă  aaccoolloo  nnuummeerreellee  ssee  cciitteeaauu  ppee  rrâânndd  ccââtt  ttiimmpp  nnuu  ss--aa  iinnttrroodduuss  
vvaallooaarreeaa  00..  

 
 

� La fiecare pas al ciclului, în cadrul acŃiunii denumită generic "prelucrează x", 
se testează dacă valoarea curentă a lui x este pozitivă, iar în caz afirmativ se incrementează 
cu 1 valoarea variabilei nr care numără câte elemente pozitive conŃine şirul (nr este 
iniŃializat cu 0 înainte de ciclu). Considerăm că pseudocodul complet nu mai necesită alte 
comentarii.  

citeşte x; 
nr←←←←0; 
execută 
 început 
   dacă (x>0) atunci  
     nr←←←←nr+1; 
   citeşte x; 
 sfârşit  
cât timp (x≠0); 
scrie nr; 

� Precizarea din enunŃ conform căreia şirul conŃine cel puŃin un număr nenul 
înlătură un caz particular în care algoritmul de mai sus nu ar funcŃiona. Dacă prima valoare 
introdusă (cea citită înaintea ciclului) este 0, atunci se intră în ciclu unde se cere o altă 
citire care nu există ! 
 

 
 

AApplliiccaaŃŃiiee  
RR..IIII..2244..  NNuummăărraarree  îînnttrr--uunn  şşiirr  ddee  nnuummeerree    
                        aa  ccăărruuii  cciittiirree  ssee  tteerrmmiinnăă  ccuu  00  

RReezzoollvvaarree
::  
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Folosind structuri repetitive cu test final, scrieŃi algoritmi pentru toate 
problemele propuse în cadrul temelor T.11. şi T.12., din lecŃia "2.4.1. Structura 
repetitivă cu test iniŃial" (capitolul II). 
 
 
  
 Cifrele unui număr pot fi extrase de la dreapta la stânga, cu un algoritm bazat pe 
un ciclu de împărŃiri la 10. IniŃial deîmpărŃitul este chiar numărul. Se împarte deîmpărŃitul 
la 10 şi restul este ultima cifră a numărului, iar câtul devine deîmpărŃit pentru următoarea 
împărŃire. Se împarte noul deîmpărŃit la 10, restul este penultima cifra, câtul devine din 
nou deîmpărŃit, se împarte noul deîmpărŃit la 10, ş.a.m.d.. Procesul se repetă într-un ciclu, 
atâta timp cât deîmpărŃitul este diferit de 0.  

834   10                   83  10                       8  10                    0  10 
830   83                   80   8                         0   0                                  
   4                           3                                8 

Reamintim:  
� câtul împărŃirii întregi a lui x la y este x / y;  
� restul împărŃirii întregi a lui x la y se notează x % y;  

�  Prezentăm în continuare o variantă în care extragerea cifrelor se face într-o 
structură repetitivă cu test iniŃial. 

Folosim două variabile, c şi d: în c reŃinem fiecare cifră extrasă, iar în d 
actualizăm deîmpărŃitul la fiecare împărŃire.  Cum spuneam, iniŃial deîmpărŃitul este chiar 
numărul x, deci se face atribuirea d←←←←x. Urmează ciclul propriu-zis: 

 Execută 

� extragem o cifră c, care este tocmai restul împărŃirii deîmpărŃitului la 10 
(c←←←←d%10). 

� Prelucrăm cifra extrasă c; 
� câtul împărŃirii tocmai efectuate, adică [d/10], va deveni noul deîmpărŃit 

d pentru împărŃirea următoare (d←←←←[d/10]).      

 Cât timp deîmpărŃitul d este diferit de 0. 

citeşte x; 
d←←←←x; 
 execută  
  început  
   c←←←←d%10; 
   <prelucrează c> 
   d←←←←[d/10]; 
  sfârşit 
 cât timp (d≠0) 

  
  
  
  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!   

  EExxttrraaggeerreeaa  cciiffrreelloorr  uunnuuii  nnuummăărr  nnaattuurraall  AAllggoorriittmm  ►►  
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Pentru a determina oglinditul unui număr x, se aplică algoritmul de extragere a 

cifrelor descris în problema anterioară. Formăm oglinditul din "mers" într-o variabilă y. 
IniŃializăm oglinditul y cu 0, apoi, la fiecare pas al ciclului, extragem o cifră c şi 
actualizăm oglinditul după relaŃia y:=y*10+c. 

d←←←←x;   // iniŃial deîmpărŃitul d este numărul 
y←←←←0;  // iniŃializăm oglinditul y cu 0 
execută 
 început 
  c←←←←d%10;        // extragem o cifra c, ca restul împărŃirii deîmpărŃitului la 10 
     y←←←←y*10+c; // actualizăm oglinditul cu cifra extrasă  
  d←←←←[d/10];    // câtul împărŃirii făcute va fi deîmpărŃit la împărŃirea următoare 
 sfârşit      
cât timp (d≠0);    // ciclul se repetă până când deîmpărŃitul devine 0    
 

Exemplu: fie numărul 831 
y=0; d=x=831 
831:10  →→→→  c=831%10=1,    y=0*10+1=1,    d=[831/10]=83 
83:10   →→→→  c=83%10=3,    y=1*10+3=13,     d=[83/10]=8 
8:10    →→→→  c=8%10=8,    y=13*10+8=138, d=[8/10]=0      
0:10    →→→→  stop    

Am obŃinut oglinditul lui 831, care este 138. 
 

 
 
 

NNuummiimm  ""oogglliinnddiittuull  uunnuuii  nnuummăărr  nnaattuurraall  xx"",,  nnuummăărruull  oobbŃŃiinnuutt  pprriinn  cciittiirreeaa  
cciiffrreelloorr  lluuii  xx  îînn  oorrddiinnee  iinnvveerrssăă,,  ddee  llaa  ddrreeaappttaa  llaa  ssttâânnggaa..  EExxeemmpplluu::    oogglliinnddiittuull  lluuii  
22443355  eessttee  55334422..  NNuummiimm  ppaalliinnddrroomm  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  eeggaall  ccuu  oogglliinnddiittuull  ssăăuu  ((cciittiitt  
iinnvveerrss  eessttee  aacceellaaşşii  nnuummăărr))..  EExxeemmpplluu::    nnuummăărruull  223322  eessttee  ppaalliinnddrroomm..    

SSee  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  nn  ((nn<<==2200000000))..  SSăă  ssee  aaffiişşeezzee  
ttooaattee  ppaalliinnddrrooaammeellee  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ddeeccââtt  nn..  

Exemplu: pentru nn==113355, se vor afişa numerele:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 33 44 55 66 77 88 99 101 111 121 131 

  PPrreecciizzaarree::  AAcceeaassttăă  pprroobblleemmăă  aa  ffoosstt  rreezzoollvvaattăă  şşii  îînn  vvaarriiaannttaa  ccuu  cciicclluu  ccuu  tteesstt  
iinniiŃŃiiaall,,  îînn  ccaaddrruull  aapplliiccaaŃŃiieeii  RR..IIII..1144..  ddiinn  lleeccŃŃiiaa  ““IIII..44..11..  SSttrruuccttuurraa  rreeppeettiittiivvăă  ccuu  tteesstt  
iinniiŃŃiiaall””..  

 
  

 � Pentru început citim valoarea lui n, cu validarea acesteia: execută citirea lui n, cât 

timp valoarea pe care am introdus-o este mai mică decât  0 SAU mai mare decât 20000.  
IniŃializăm cu 1 o variabilă i în care vom parcurge numerele naturale mai mici 

sau egale decât n, adică 1,2,...,n.  
Execută 

− determinăm oglinditul lui i cu algoritmul de mai sus, memorându-l în 
variabila y; 

  FFoorrmmaarreeaa  oogglliinnddiittuulluuii  uunnuuii  nnuummăărr  nnaattuurraall  AAllggoorriittmm  ►►  

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..2255..  PPaalliinnddrrooaammee  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ccuu  nn  

RReezzoollvvaarree
::  
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− verificăm dacă numărul i este palindrom, adică dacă este egal cu oglinditul 
său y; în caz afirmativ îl afişăm; 

− variabila i ia ca valoare următorul număr natural, prin atribuirea i←←←←i+1.  
Cât timp  i<=n. 

   

execută 
  citeşte n; 
cât timp (n<0 SAU n>20000); 
i←←←←1; 
execută  
 început 
  d←←←←i; y←←←←0; 
   execută 
    început 
      c←←←←d%10; y←←←←y*10+c; d←←←←[d/10]; 
    sfârşit  
   cât timp (d≠0); 
   dacă (y==i)  
     scrie i; 
   i←←←←i+1; 
 sfârşit 
cât timp (i<=n);  

 

 
 

 

Folosind structuri repetitive cu test final, scrieŃi algoritmi pentru toate 
problemele propuse în cadrul temei T.14., din lecŃia "II.4.1. Structura repetitivă cu 
test iniŃial" (capitolul II). 
   

 
 
 
  ((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000099,,      
                            vvaarriiaannttaa  88))  

  SSee  ccoonnssiiddeerrăă  pprrooggrraammuull  
ppsseeuuddooccoodd  aallăăttuurraatt,,  îînn  ccaarree  ttooaattee  
vvaarriiaabbiilleellee  ppoott  pprriimmii  ccaa  vvaalloorrii  ddooaarr  
nnuummeerree  nnaattuurraallee..  
  aa))    CCee  vvaallooaarree  ssee  vvaa  aaffiişşaa  ppee  
eeccrraann,,  ddaaccăă  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ssee  cciitteeşşttee  
nn==11776644  ??  
  bb))    SSccrriieeŃŃii  oo  vvaallooaarree  ddee  ttrreeii  
cciiffrree  ccaarree  ppooaattee  ffii  cciittiittăă  ppeennttrruu  vvaarriiaabbiillaa  
nn,,  aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  ssee  aaffiişşeezzee  vvaallooaarreeaa  00..  
  cc))    DDaaŃŃii  uunn  eexxeemmpplluu  ddee  vvaallooaarree  
ppee  ccaarree  aarr  ppuutteeaa--oo  pprriimmii  vvaarriiaabbiillaa  nn,,  
aassttffeell  îînnccââtt  aattrriibbuuiirreeaa  pp←←←←←←←←pp++11  ssăă  ssee  
eexxeeccuuttee  ddee  eexxaacctt  cciinnccii  oorrii..  

citeşte n; 
k←←←←1; 
d←←←←2; 
execută 
 început 
  p←←←←0; 
  cât timp (n%d==0) execută 
   început 
    p←←←←p+1; 
    n=[n/d]; 
   sfârşit 
  dacă (p%2==1) atunci 
    k←←←←0; 
  d←←←←d+1; 
 sfârşit 
cât timp (n>1); 
scrie k 
 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!   

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..2266..  IInntteerrpprreettaarreeaa  uunnuuii  ppsseeuuddooccoodd  ddaatt  
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  dd))  FFoorrmmuullaaŃŃii  uunn  eennuunnŃŃ  ssccuurrtt  ccaarree  ssăă  ddeessccrriiee  îînn  ccuuvviinnttee  aaccŃŃiiuunneeaa  
aallggoorriittmmuulluuii..    
  ee))  RReessccrriieeŃŃii  aallggoorriittmmuull,,  îînnllooccuuiinndd  ssttrruuccttuurraa  rreeppeettiittiivvăă  ""ccââtt  ttiimmpp""  ccuu  oo  
ssttrruuccttuurrăă  rreeppeettiittiivvăă  eecchhiivvaalleennttăă  ccuu  tteesstt  ffiinnaall..  
  ff))  SSccrriieeŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  eecchhiivvaalleenntt  ccuu  cceell  ddaatt,,  ccaarree  ssăă  nnuu  ffoolloosseeaassccăă  nniiccii  uunn  
ffeell  ddee  ssttrruuccttuurrăă  rreeppeettiittiivvăă..  
  

  
 
 a) 
 Urmărim algoritmul pas cu pas pentru n=1764. 
 IniŃial k=1 şi d=2. Ciclul "execută-cât timp" se derulează astfel: 
Pasul 1: p=0, intră în ciclul "cât timp": 
 Pasul 1.1.: n%d==0 ? 1764%2==0 ? da ⇒  

p←←←←p+1, p=0+1, p=1  
     n←←←←[n/d], n=[1764/2], n=882 
 Pasul 1.2.: n%d==0 ? 882%2==0 ? da ⇒  

p←←←←p+1, p=1+1, p=2  
     n←←←←[n/d], n=[882/2], n=441 
 Pasul 1.3.: n%d==0 ? 441%2==0 ? nu ⇒ iese din ciclul "cât timp"  
 P%2==1 ? 2%2==1 ? nu  
 d←←←←d+1, d=2+1, d=3 
    n>1 ? 441>1 ? nu ⇒ reia ciclul "execută-cât timp". 
Pasul 2: p=0, intră din nou în ciclul "cât timp": 
 Pasul 2.1.: 441%3==0 ? da ⇒  

p←←←←p+1, p=0+1, p=1  
     n←←←←[n/d], n=[441/3], n=147 
 Pasul 2.2.: n mod d=0 ? 147 mod 3=0 ? da ⇒  

p←←←←p+1, p=1+1, p=2  
     n←←←←[n/d], n=[441/3], n=49 
 Pasul 1.3.: n mod d=0 ? 49 mod 3=0 ? nu ⇒ iese din ciclul "cât timp"  
 d←←←←d+1, d=3+1, d=4 
    n>1 ? 49>1 ? da ⇒ reia ciclul "execută-cât timp". 
 Urmează pasul 3, cu n=49 şi d=4. Aici pleacă din nou de la p=0, dar  ciclul "cât 
timp" nu se execută niciodată, deoarece 49%4≠0. Drept consecinŃă, nici instrucŃiunea 
"dacă" nu are nici un efect (0%2≠1) şi se execută doar atribuirea d←←←←d+1, de unde rezultă 
d=5. 
 La pasul 4, cu d=5, se petrece exact aceeaşi situaŃie ca la pasul 4, rezultând în 
final d=6. Nici pasul 5 nu este mai breaz, el conducând doar la atribuirea d=7. Abia acum 
se mai întâmplă ceva în ciclul "execută": se va executa ciclul "cât timp" de două ori, 
rezultând mai întâi n=7 şi p=1, apoi n=1 şi p=2. Nici la acest pas condiŃia "p mod 2=0" 
din linia "dacă" nu este îndeplinită, însă condiŃia "n>1" din linia "cât timp" a devenit 
falsă, fapt care produce încheierea primului ciclu. 
 Observăm că variabila k a rămas cu valoarea iniŃială 1, valoare care se va tipări în 
încheierea algoritmului.   
 
  

RReezzoollvvaarree
::  
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d)  
Aşa cum am procedat până acum la toate problemele de acest gen, rezolvăm mai 

întâi subpunctul care ne cere să descriem acŃiunea algoritmului, pentru că astfel vom vedea 
mai uşor soluŃia celorlalte subpuncte.  
 În variabila d trec pe rând numerele naturale începând cu 2 (adică 2,3,4,...). 
Pentru fiecare valoare a lui d, algoritmul face două lucruri: 

− numără în variabila p de câte ori se împarte n la d, adică la ce putere apare d ca 
factor în descompunerea lui n.  
 − testează dacă puterea p este impară, iar în caz afirmativ atribuie lui k valoarea 0 
(unde k a fost iniŃializat cu 1 înaintea primului ciclu). 
 Prin urmare, la întâlnirea unui factor d care apare la o putere p impară în 
descompunerea lui n, variabila k primeşte valoarea 0, iar dacă toŃi factorii apar la puteri 
pare (cum a fost cazul lui n=1764 de la primul subpunct), atunci variabila k rămâne cu 
valoare iniŃială 1. Cu alte cuvinte, variabila k are sens logic, jucând rolul unui "semafor", 
pentru a testa, prin reducere la absurd, "starea" unei condiŃii. Acum enunŃul care să descrie 
acŃiunea algoritmului este evident: 
 "ScrieŃi un algoritm care citeşte de la tastatură un număr natural n, apoi verifică 
dacă există cel puŃin un factor care să apară la putere impară în descompunerea lui n în 
factori, şi afişează rezultatul logic al testării". 
 
 b)  
 Pentru ca variabila k să primească valoarea 0, este necesar ca numărul n să 
conŃină cel puŃin un factor care să apară la putere impară în descompunere. Dacă luăm 
factorul d=3 şi puterea p=5, atunci trebuie ales un număr care să conŃină în descompunerea 
sa pe 35, adică 243. Întrucât se cere ca numărul căutat să aibă exact trei cifre, acest 243 
trebuie înmulŃit cu ceva astfel încât rezultatul să nu depăşească valoarea 999. O soluŃie ar 
fi 243*4, adică 972. Într-adevăr, descompunerea lui 972 în factori este 35*22, iar pentru 
factorul d=3 şi puterea p=5 condiŃia "p%2==0" care determină atribuirea "k=0" este 
îndeplinită.  
 
 c) 
 Atribuirea p←←←←p+1 are loc în cadrul ciclului "cât timp". Pentru ca ea să se 
execute în total de cinci ori, putem alege, spre exemplu, cazul în care primul ciclu, cel de 
tipul "execută-cât timp", are doi paşi, şi la primul pas atribuirea în cauză se execută de 
trei ori iar la al doilea pas de două ori. Altfel spus:  

− la primul pas al ciclului "mare", pentru d=2, să obŃinem în final p=3 (adică ciclul 
"cât timp" din interior să aibă trei paşi, pentru că variabila p pleacă de la valoarea 0);  

− după al doilea pas, pentru d=3, să rezulte p=2. 
Numărul n care respectă succesiunea de paşi descrisă mai sus este n=23*32, adică n=72. 
Desigur, o soluŃie la fel de corectă ar fi fost şi n=22*33=108, sau n=21*34=162, 

sau n=24*31=48 (important este ca suma puterilor să fie 5).   
 
 e)  

CondiŃia "cât timp n%d==0" se înlocuieşte prin "execută ... cât timp 
n%d≠0". Algoritmul echivalent este următorul: 
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citeşte n; 
k←←←←1; 
d←←←←2; 
execută 
  p←←←←0; 
  execută 
    p←←←←p+1; 
    n←←←←[n/d]; 
  cât timp (n%d==0);  
  dacă (p%2==1) atunci 
    k←←←←0; 
  d←←←←d+1; 
cât timp (n>1); 
scrie k 
 
 f) 
 Aşa cum am spus, algoritmul afişează valoarea 1, dacă toŃi factorii din 
descompunerea lui n apar numai la puteri pare. Această proprietate aparŃine numerelor 
naturale care sunt pătrate perfecte (de exemplu 81=34, 144=24*32, etc.). Dar ştim din 
matematică faptul că un număr natural n este pătrat perfect, dacă şi numai dacă "radical 
din n este egal cu parte întreagă din radical din n". Prin urmare, putem concepe un 
algoritm echivalent, care, fără să folosească nici un fel de structură repetitivă, nu face 
altceva decât să testeze dacă este îndeplinită condiŃia de mai sus. În caz afirmativ face 
atribuirea k←←←←1, iar în caz contrar avem k←←←←0. Lăsăm ca exerciŃiu scrierea pseudocodului 
aferent acestui algoritm, pentru că este de-a dreptul banal.  
 
 
  

 
 ►1. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 66) 

Se consideră algoritmul alăturat, 
descris în pseudocod, în care s-a notat cu 
a%b restul împărŃirii numărului întreg a la 
numărul întreg nenul b. 

a) ScrieŃi ce se afişează în urma 
executării algoritmului dacă se citesc, în 
această ordine, valorile 10, 13, 46, 70, 35, 0.  

b) ScrieŃi un şir de valori care pot fi 
citite pentru variabila x, astfel încât 
programul să afişeze, în urma executării, 
mesajul DA.  

c) FormulaŃi un enunŃ scurt care să 
descrie acŃiunea algoritmului.  

d) ScrieŃi în pseudocod un algoritm 
echivalent cu cel dat, în care să se înlocuiască structura "execută...cât 
timp", cu o structură repetitivă cu test iniŃial. 

  

n←←←←0; 
execută 
  citeşte x;  
 dacă (x≠0) atunci 
  dacă (x%5==0) atunci 
       n←←←←n+1; 
  altfel 
   n←←←←n-1; 
cât timp (x≠0); 
dacă n==0 atunci 
  scrie "DA"; 
altfel 
  scrie "NU"; 
 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..2266..  
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►2 (Bacalaureat iulie 2009, varianta 75) 
Se consideră algoritmul alăturat, 

descris în pseudocod, în care s-a notat cu 
[a/b] câtul împărŃirii întregi a 
numărului natural a la numărul natural 
nenul b. 

a) ScrieŃi ce se va afişa dacă se 
citesc, în această ordine, valorile: 62521, 
2571, 2, 56, 614.  

b) ScrieŃi un set de date de intrare 
pentru care algoritmul să afişeze valoarea 
12345678. 

c) FormulaŃi un enunŃ scurt care 
să descrie acŃiunea algoritmului.  

d) ScrieŃi în pseudocod un 
algoritm echivalent cu cel dat, în care structura "execută...cât timp" să fie 
înlocuită cu o structură repetitivă de alt tip. 

 ►3 (Bacalaureat iulie 2009, varianta 69) 
Se consideră algoritmul alăturat, 

descris în pseudocod. S-a notat cu x%y 
restul împărŃirii numărului natural x la 
numărul natural nenul y şi cu [z] 
partea întreagă a numărului real z. 

a) ScrieŃi valoarea afişată dacă 
pentru x se citeşte valoarea 4589 şi 
pentru y se citeşte valoarea 723.  

b) DeduceŃi ce valori pot fi 
citite pentru x şi y astfel încât valoarea 
afişată să fie 200.  

c) ÎnlocuiŃi structura de selecŃie 
"dacă-altfel" cu una echivalentă, în 
care atribuirile de pe ramurile "dacă" şi 
"altfel" să fie inversate între ele. 

d) ScrieŃi în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, în care să se 
înlocuiască structura "execută...cât timp" cu o structură repetitivă cu test iniŃial. 

 

 
 

 Dacă în subcapitolul "Structura repetitivă cu test iniŃial" v-am prezentat 
algoritmul lui Euclid cu diferenŃe, iată că a venit momentul să îl învăŃaŃi şi pe cel cu resturi. 
Acesta se bazează pe o succesiune de împărŃiri, cu extragerea restului la fiecare pas, 
împărŃiri care se reiau până când restul devine zero.  

IniŃial deîmpărŃitul şi împărŃitorul sunt chiar numerele a şi b pentru care trebuie 
calculat c.m.m.d.c. Proiectăm un ciclu în care la fiecare pas: 

a←←←←0; 
k←←←←0; 
execută 
  citeşte x; 
  cât timp (x>99) execută 
    x←←←←[x/10]; 
  dacă (x>9) atunci 
   început 
    a←←←←a*100+x; 
    k←←←←k+1; 
   sfârşit 
cât timp (k≠4); 
scrie a;   
  

citeşte x,y; 
t←←←←0; u←←←←1; 
execută 
  dacă (x%10>y%10) atunci 
    z←←←←x%10; 
  altfel 
    z←←←←y%10; 
  t←←←←t+z*u; 
  u←←←←u*10; 
  x←←←←[x/10]; 
  y←←←←[y/10]; 
cât timp (x≠0 ŞI y≠0); 
scrie t; 
 

    CCeell  mmaaii  mmaarree  ddiivviizzoorr  ccoommuunn  aa  ddoouuăă  nnuummeerree  
                  --  aallggoorriittmmuull  lluuii  EEuucclliidd  ccuu  rreessttuurrii  --    AAllggoorriittmm  ►►  
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− extragem restul împărŃirii lui a la b şi îl 
memorăm în variabila r (r←←←←a%b); 

− actualizăm deîmpărŃitul a: noul a va fi 
împărŃitorul anterior  (a←←←←b); 

− actualizăm împărŃitorul b: noul b va fi 
restul împărŃirii anterioare (b←←←←r); 

Ciclul se repetă până când restul r devine 0. 
În acel moment algoritmul se încheie, iar cel mai mare 
divizor comun al celor două numere date este valoarea 
finală a lui a.  

Mai trebuie făcută o precizare: pentru că se 
împarte a la b, dacă a este mai mic decât b, atunci 
înaintea declanşării algoritmului trebuie să 
interschimbăm cele două numere între ele (prin 
metoda paharelor). 
 

 Exemplu de funcŃionare: 
 Fie a=12 şi b=30.  
a<b ? 12<30 ? da ⇒ facem interschimbarea valorilor lui a şi b între ele: 
 temp←←←←a, temp=12; 
 a←←←←b, a=30; 
 b←←←←temp, b=12. 
 Având acum a=30 şi b=12, urmărim paşii ciclului: 
Pasul 1: r←←←←a%b, r=30%12, r=6; 
 a←←←←b, a=12 
 b←←←←r, b=6; 
 r=0 ? 6=0 ? nu ⇒ reia ciclul 
Pasul 2: r←←←←a%b, r=12%6, r=0; 
 a←←←←b, a=6 
 b←←←←r, b=0; 
 r=0 ? 0=0 ? da ⇒ încheie ciclul 
 Cel mai mare divizor comun al numerelor 12 şi 30 este ultimul a, adică 6.  
 
 
 
  ((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000088,,  vvaarriiaannttaa  3344))  

  SSee  cciitteesscc  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ttrreeii  nnuummeerree  nnaattuurraallee  nneennuullee  xx,,  yy  şşii  pp,,  aavvâânndd  cceell  
mmuulltt  ttrreeii  cciiffrree  ffiieeccaarree..  SSccrriieeŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  ccaarree  aaffiişşeeaazzăă  ppee  eeccrraann  pprriimmiiii  pp  mmuullttiipplliiii  
ccoommuunnii  aaii  cceelloorr  ddoouuăă  nnuummeerree  xx  şşii  yy..  
  EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  xx==118800,,  yy==112200  şşii  pp==55,,  ssee  vvoorr  aaffiişşaa  nnuummeerreellee::  336600,,  772200,,  
11008800,,  11444400,,  11880000..    
 
   

 � Dacă notăm cu m cel mai mic multiplu comun al numerelor x şi y, atunci 
evident primii p multiplii vor fi m,2*m,3*m,...,p*m. Pentru aceasta va trebui mai întâi 
să calculăm cel mai mare divizor comun al celor două numere x şi y, după care vom folosi 
relaŃia c.m.m.m.c(x,y)=(x*y)/c.m.m.d.c(x,y). 

citeşte a,b; 
dacă (a<b) atunci 
 început 
  temp←←←←a; 
  a←←←←b; 
  b←←←←temp; 
 sfârşit  
execută 
  r←←←←a%b; 
  a←←←←b; 
  b←←←←r; 
cât timp (b#0); 
 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..2277..  MMuullttiipplliiii  ccoommuunnii  

RReezzoollvvaarree
::  
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 În vederea determinării c.m.m.d.c.(x,y), putem folosi algoritmul lui Euclid 
prezentat mai sus, dar cu o modificare. În ce constă aceasta ? Nu putem aplica algoritmul 
anterior direct pe x şi y, pentru că astfel s-ar modifica cele două valori, iar noi avem nevoie 
ulterior de ele intacte, ca să aflăm c.m.m.m.c. Din această cauză va trebui să folosim nişte 
copii ale numerelor date x şi y, pe care le vom nota cu a respectiv b. În loc să interschimbăm 
cele două valori între ele în cazul în care prima este mai mică, vom memora de la bun început în 
a pe cel mai mare dintre numerele x şi y, iar în b pe cel mai mic dintre ele. Astfel: 

− dacă x>=y atunci în a memorăm pe x iar în b pe y (a←←←←x, b←←←←y); 
− în caz contrar, a şi b vor primi valorile inversate (a←←←←y, b←←←←x). 

� În continuare aplicăm aşa cum am spus algoritmul lui Euclid pentru a şi b, iar 
la finele acestuia memorăm în d cel mai mare divizor comun astfel calculat (care este 
ultima valoare a variabilei a, adică d←←←←a). Acum cel mai mic multiplu comun al celor două 
numere date se obŃine prin atribuirea m←←←←(x*y)/d (produsul celor două numere împărŃit 
la c.m.m.d.c, dar, atenŃie, nu m←←←←(a*b)/d, întrucât variabilele a şi b nu mai conŃin 
numerele iniŃiale !).   

 � Odată determinată valoarea lui m reprezentând cel mai mic multiplu comun al 
lui x şi y, nu ne rămâne decât să parcurgem şi să afişăm primii m multiplii, care, aşa cum 
am evidenŃiat la începutul rezolvării, vor fi m,2*m,3*m,...,p*m. În acest sens, avem 
nevoie de un ciclu, în care contorul i să parcurgă pe rând valorile 1,2,...,p, şi în care la 
fiecare pas să afişăm un multiplu de forma i*m. Dacă alegem o structură repetitivă cu test 
final, atunci iniŃializăm i←←←←1, iar ciclul arată astfel: 
 Execută 

− afişează multiplul curent, de forma i*m, urmat de un spaŃiu; 
− trece la următorul multiplu, prin incrementarea i←←←←i+1; 

Cât timp valoarea lui i este mai mică sau egală cu p.  
 
citeşte x,y,p; 
dacă (x>=y) atunci 
 început 
  a←←←←x; b←←←←y; 
 sfârşit 
altfel 
 început 
  a←←←←y; b←←←←x; 
 sfârşit 
execută 
 r←←←←a%b; 
 a←←←←b; 
 b←←←←r; 
cât timp (r#0); 
d←←←←a; 
m←←←←(x*y)/d; 
i←←←←1; 
execută 
 scrie i*m,' '; 
 i←←←←i+1; 
cât timp (i<=m); 
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 ►1. Se citesc de la tastatură trei numere naturale x, y şi q. ScrieŃi un 
algoritm care determină şi afişează pe ecran multiplul comun al lui x şi y cel mai 
apropiat ca valoare de q. 
 Exemplu: pentru x=30, y=12 şi q=132 multiplul căutat este 120, iar 
pentru x=30, y=12 şi q=175, se va afişa multiplul 180.  

 ► 2. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 61) 
 ScrieŃi un algoritm care citeşte de la tastatură trei numere naturale x, y şi k 
(1≤≤≤≤x<y≤≤≤≤100000, k≤≤≤≤1000), apoi afişează pe ecran cele mai mari k numere prime 
din intervalul [x,y]. Valorile respective vor fi tipărite pe un singur rând, separate 
prin câte un spaŃiu. Dacă intervalul [x,y] conŃine mai puŃin de k numere prime, 
atunci se vor afişa pe un rând toate valorile prime găsite sepasrate prin câte un 
spaŃiu, iar pe al doilea rând se va scrie 
mesajul "Insuficiente numere prime". 
 Exemplu: pentru x=3, y=12 şi k=5, 
ecranul va arăta ca în figură. 
 
 
 
 
 Următoarele două probleme se referă la algoritmul de mai jos, descris în 
pseudocod, în care s-a notat cu [a] partea întreagă a numărului real a, iar cu a%b restul 
împărŃirii lui a la b.  

citeşte n; 
execută 
  n←←←←[(n%100)/10]+[n/10]; 
cât timp n>=10; 
scrie n;   

 ►1. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 59) 

 ScrieŃi ce valoare se va afişa, dacă de la tastatură se citeşte numărul n=76261. 

 ►2. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 59) 
 GăsiŃi o valoare care ar putea fi citită în variabila n astfel încât să se afişeze 
rezultatul 6. 

 Următoarele trei probleme se referă la algoritmul de mai jos, descris în 
pseudocod, în care s-a notat cu [a] partea întreagă a numărului real a, iar cu a mod b 
restul împărŃirii lui a la b.   

citeşte x,y; 
p←←←←0; 
execută 
 dacă (y%2≠0) atunci  
   p←←←←p+x; 

3 5 7 11 
Insuficiente numere prime 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..2277..  

AAŃŃii  îînnŃŃeelleess  ??  PPrroobblleemmee  ccuu  rrăăssppuunnss  ssccuurrtt  
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 y←←←←[y/2]; 
 x←←←←2*x; 
cât timp (y>=1); 
scrie p;  

 ►3. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 33) 
 ScrieŃi care este valoarea afişată, în cazul în care de la tastatură se citesc 
numerele: x=5 şi y=27. 

 ►4. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 33) 

 GăsiŃi un set de valori nenule care ar putea fi citite în variabilele x şi y, astfel 
încât rezultatul afişat după execuŃia algoritmului să fie un număr cu cel mult două cifre. 

 ►5. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 33) 

 IdentificaŃi o instrucŃiune prin care variabilei p i se atribuie valoarea unei expresii 
aritmetice echivalentă cu secvenŃa dată (adică rezultatul evaluării expresiei este acelaşi cu 
cel furnizat de către algoritm).  

a)  p←←←←a+b;                               b)  p←←←←ab;                         c)  p←←←←a*b;                        d)  p←←←←a mod b;               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000088,,  vvaarriiaannttaa  2222))  

  SSăă  ssee  rreeaalliizzeezzee  uunn  aallggoorriittmm  ccaarree  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  nn  
((ccuu  cceell  ppuuŃŃiinn  ddoouuăă  cciiffrree  şşii  cceell  mmuulltt  nnoouuăă  cciiffrree,,  ttooaattee  nneennuullee)),,  şşii  ddeetteerrmmiinnăă  ttooaattee  
nnuummeerreellee  oobbŃŃiinnuuttee  ddiinn  nn  pprriinn  eelliimmiinnaarreeaa  ccââttee  uunneeii  ssiinngguurree  cciiffrree::  mmaaii  îînnttââii  cciiffrraa  
uunniittăăŃŃiilloorr,,  aappooii  cciiffrraa  zzeecciilloorr,,  aappooii  cceeaa  aa  ssuutteelloorr,,  eettcc..  NNuummeerreellee  aassttffeell  oobbŃŃiinnuuttee  vvoorr  ffii  
ssccrriissee  ppee  eeccrraann  ppee  oo  ssiinngguurrăă  lliinniiee,,  sseeppaarraattee  pprriinn  ccââttee  uunn  ssppaaŃŃiiuu  îînnttrree  eellee..    
  EExxeemmpplluu::  ddaaccăă  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ssee  cciitteeşşttee  nn==1122334455,,  ppee  eeccrraann  ssee  vvoorr  aaffiişşaa  nnuummeerreellee::  
 
 
 
  
 

În principiu, pentru a elimina o cifră oarecare c din interiorul unui număr natural 
n, trebuie să procedăm astfel: 
 − formăm numărul n1 alcătuit cu cifrele aflate înaintea cifrei c în cadrul 
numărului dat n; 
 − formăm numărul n2 alcătuit cu cifrele aflate după cifra c în cadrul lui n; 
 − "lipim" unul de altul numerele n1 şi n2. 

1234 1235 1245 1345 2345 

AAAAAAAApppppppprrrrrrrrooooooooffffffffuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  

 Probleme propuseProbleme propuseProbleme propuseProbleme propuse    

RReezzoollvvaarree
::  

R.II.28 EElliimmiinnaarreeaa   uunneeii   cc iiffrree   ddiinnttrr --uunn  nnuummăărr   
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 De exemplu, dacă din numărul n=12345 dorim să eliminăm cifra c=3, vom avea 
n1=12, n2=45, iar numărul final rezultat după "lipire" va fi 1245. 
 Această succesiune de etape trebuie cuprinsă într-un ciclu, astfel încât să se 
elimine rând pe rând fiecare dintre cifrele lui n.  
 Fiind vorba despre un algoritm ceva mai complex, vom ilustra paşii de mai sus pe 
exemplul din enunŃ.  

 Începem cu regula de formare a numărului n2 aflat după cifra c, pentru că este 
mai simplă. 
 − dacă eliminăm ultima cifră c=5, atunci vom avea n1=1234 şi n2=0; 
 − dacă eliminăm penultima cifră c=4, atunci n2=5, adică tocmai restul împărŃirii 
lui n=12345 la 10; 
 − la eliminarea cifrei c=3, vom avea n2=45, valoare care reprezintă restul 
împărŃirii lui n=12345 la 100. 
 − pentru cifra c=2 rezultă n2=345, care este restul împărŃirii lui n la 1000; 
 − în sfârşit, în cazul primei cifre c=1, vom avea n2=2345, adică n2 este restul 
împărŃirii lui n la 10000. 
 Observăm că, începând cu a doua cifră, valorile succesive ale lui n2 reprezintă 
resturile împărŃirii lui n la următoarele numere: 10, 100, 1000, 10000. Altfel spus, la 
fiecare pas, valoarea la care se împarte n se obŃine prin înmulŃirea cu 10 a valorii de la 
pasul anterior. Această constatare ne permite să ciclăm procedeul de obŃinere a lui n2. 
Plecând de la o valoare iniŃială p=1, la fiecare pas se obŃine n2 ca fiind restul împărŃirii lui 
n la p (n2←←←←n%p), iar p se multiplică prin atribuirea p←←←←p*10. Această abordare acoperă şi 
primul pas, cel al extragerii ultimei cifre, când, aşa cum am arătat mai sus, n2 este 0: într-
adevăr, la primul pas avem p=1, iar n%p va da rezultatul 0 (restul împărŃirii oricărui număr 
la 1 este întotdeauna 0 !). 

 Să vedem acum regula de formare a numărului n1 ce conŃine cifrele de dinaintea 
cifrei eliminate c.    
 − pentru cifra c=5, avem n1=1234, care este câtul împărŃirii lui n=12345 la 10; 
 − pentru cifra c=4, avem n1=123, care este câtul împărŃirii lui n=12345 la 100; 
 − pentru c=3 ⇒ n1=12, adică tocmai câtul împărŃirii lui n la 1000 
 − ş.a.m.d. 
 Pentru fiecare cifră c, făcând comparaŃie între "extragerea" lui n2 şi cea a lui n1, 
putem remarca un lucru foarte important: dacă pentru obŃinerea lui n2 se împărŃea numărul n la 
o valoare p (care am stabilit mai înainte cum evoluează), iată că pentru construirea lui n1 se 
împarte acelaşi n la 10*p, reŃinându-se de data asta câtul împărŃirii (în loc de rest). Acum 
formula de calcul a lui n1 la fiecare pas al ciclului este evidentă: n1←←←←[n/(10*p)].  

 Mai rămâne de stabilit formula prin care se realizează "lipirea" lui n1 şi n2. 
Ilustrăm tot pe exemplul nostru: 
 − pentru c=5, avem p=1, n1=1234 şi n2=0, iar numărul final va fi 1234, care se 
poate scrie 1234*1+0;  
 − pentru c=4 avem p=10, n1=123 şi n2=5, iar numărul final va fi 1235, care se 
poate scrie 123*10+5; 
 − pentru c=3, avem p=100, n1=12 şi n2=45, iar numărul final este 1245, care se 
poate scrie 12*100+45. 
 Credem că este suficient pentru a va da seama că "lipirea" lui n1 şi n2 înseamnă 
numărul de forma n1*p+n2 ! 
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 Sintetizând, plecăm de la un p=1 şi scriem un ciclu, în care la fiecare pas 
eliminăm câte o cifră prin următoarele operaŃii succesive: formarea lui n2 cu atribuirea 
n2←←←←n%p, formarea lui n1 cu atribuirea n1←←←←[n/(10*p)], afişarea numărului n1*p+n2 
care reprezintă rezultatul "lipirii" dintre n1 şi n2, şi, în sfârşit, actualizarea lui p prin 
formula p←←←←p*10 (pregătirea lui p pentru pasul următor). Dacă ar fi să proiectăm un ciclu 
cu test final, se observă că acesta se repetă atâta timp cât n1 nu a ajuns la valoarea 0. 
 Pseudocodul complet este următorul: 
 
citeşte n; 
p←←←←1; 
execută 
 început 
  n2←←←←n%p; 
  n1←←←←n/(10*p); 
  scrie n1*p+n2; 
  p←←←←p*10; 
 sfârşit 
cât timp (n1#0); 

 

 
 
 

LLaa  uunn  ccoonnccuurrss  ddee  oorriieennttaarree  ttuurriissttiiccăă  ss--aauu  îînnssccrriiss  mmaaii  mmuullŃŃii  ccoonnccuurreennŃŃii..  
PPrroobbeellee  îînnttrreecceerriiii  ssee  ddeessffăăşşooaarrăă  ppee  ppaarrccuurrssuull  aa  ttrreeii  zziillee,,  llaa  ffiinneellee  aacceesstteeiiaa  ffiieeccaarree  
ccoonnccuurreenntt  aaccuummuullâânndd  uunn  aannuummiitt  ppuunnccttaajj..  OOrrggaanniizzaattoorriiii  ccoonnccuurrssuulluuii  ddoorreesscc  ssăă  
aaccoorrddee  nniişşttee  pprreemmiiii,,  ddaarr  vvaallooaarreeaa  ttoottaallăă  aa  pprreemmiiiilloorr  nnuu  ppooaattee  ddeeppăăşşii  ssuummaa  ddee  SS  lleeii  
ppee  ccaarree  oo  aauu  llaa  ddiissppoozziiŃŃiiee..  DDiinn  aacceesstt  mmoottiivv  nnuu  ppoott  ffii  pprreemmiiaaŃŃii  ttooŃŃii  ccoonnccuurreennŃŃiiii,,  ccii  
ddooaarr  uunn  nnuummăărr  ddee  pp  ssppoorrttiivvii,,  îînn  ssppeeŃŃăă  cceeii  ccllaassaaŃŃii  ppee  pprriimmeellee  pp  llooccuurrii..  AAllggoorriittmmuull  ddee  
îîmmppăărrŃŃiirree  aall  bbaanniilloorr  eessttee  uurrmmăăttoorruull::  uullttiimmuull  ddiinnttrree  cceeii  pprreemmiiaaŃŃii  pprriimmeeşşttee  XX  mmiiii  lleeii,,  
aappooii,,  ffiieeccăărreeiiaa  ddiinnttrree  cceeiillaallŃŃii  ccoonnccuurreennŃŃii  pprreemmiiaaŃŃii  ii  ssee  aaccoorrddăă  ssuummaa  pprriimmiittăă  ddee  ccăăttrree  
ssppoorrttiivvuull  ddee  ppee  llooccuull  iimmeeddiiaatt  uurrmmăăttoorr  pplluuss  1155%%  ddiinn  ssuummaa  rreessppeeccttiivvăă..  OOccuuppaannttuull  
llooccuulluuii  II  mmaaii  pprriimmeeşşttee  îînn  pplluuss  îînnccăă  LL  lleeii  ffaaŃŃăă  ddee  ssuummaa  ccee--ii  rreevviinnee  ccoonnffoorrmm  
ccaallccuulluulluuii  aanntteerriioorr..  DDee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ssee  cciitteesscc  vvaalloorriillee  XX,,  LL  şşii  SS..  SSccrriieeŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  
ccaarree  ddeetteerrmmiinnăă  şşii  aaffiişşeeaazzăă  ssuummaa  ddee  bbaannii  pprriimmiittăă  ddee  ccăăttrree  ffiieeccaarree  ccoonnccuurreenntt  pprreemmiiaatt,,  
pprreeccuumm  şşii  nnuummăărruull  pp  aall  ccoonnccuurreennŃŃiilloorr  ccaarree  aauu  oobbŃŃiinnuutt  uunn  pprreemmiiuu..    
 
 
 Citim de la tastatură succesiv cele trei valori de intrare: X=premiul ultimului 
concurent premiat, L=premiul suplimentar acordat în plus câştigătorului, S=suma în care 
trebuie să se încadreze premiile. 
 Memorăm succesiv în variabila val valorile premiilor, în vt valoarea totală a 
acestora, şi în p numărul concurenŃilor premiaŃi. IniŃial val=x (pentru ultimul concurent 
premiat), vt=val, iar p=1.  
 Calculăm premiile oferite concurenŃilor într-o structură repetitivă cu test final. La 
fiecare pas:  
 − premiul concurentului de la pasul respectiv va fi cu 15% mai mare decât suma 
acordată concurentului anterior, lucru pe care-l marcăm prin atribuirea 
val←←←←val+[(15/100)*val]; 

RReezzoollvvaarree
::  

R.II.29 CCoonnccuurrss  ccuu  pprreemmiiii  
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 − incrementăm cu 1 numărul p al concurenŃilor premiaŃi (p←←←←p+1); 
 − adăugăm premiul respectiv la valoarea totală a premiilor (vt←←←←vt+val). 
       Ciclul se execută cât timp vt+val+L<=S (valoarea totală a premiilor nu poate 
depăşi S, dar trebuie să rămână loc pentru premiul suplimentar L ce-i va reveni 
câştigătorului).  
 
citeşte X,L,S; 
val←←←←x;  
scrie val; 
vt←←←←val;   
p←←←←1;  
execută 
  val←←←←val+[(15/100)*val]; 
  scrie val;  
  p←←←←p+1; 
  vt←←←←vt+val; 
cât timp (vt+val+L<=S); 
scrie val+L,vt,p; 

 
 

 
 
 

Folosim acelaşi exemplu pe care am ilustrat celelalte două tipuri de cicluri. 
 
 
Să se calculeze suma a n numere naturale citite pe rând de la tastatură 

(unde n este cunoscut). 
 Reamintim variantele de rezolvare cu ciclu cu test iniŃial şi final, 
prezentate în lecŃiile anterioare.   
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
În ambele variante, variabila i va lua pe rând valorile 1,2,...,n, numărând 

citirile. Ciclul se opreşte după ce s-au făcut n citiri, adică după ce variabila i a ajuns la 
valoarea n.  

La încerput citim n, apoi iniŃializăm S cu 0 şi i cu 1. În ciclu, la fiecare pas: 
− citim un număr în variabila x; 

 − adăugăm x-ul citit la suma S; 

citeşte n; 
S←←←←0; 
i←←←←1; 
cât timp (i<=n) execută   
 început 
   citeşte x; 
   S←←←←S+x; 
   i←←←←i+1; 
 sfârşit 
scrie S; 
 

citeşte n; 
S←←←←0; 
i←←←←1; 
 execută 
  început  
    citeşte x; 
    S←←←←S+x; 
    i←←←←i+1; 
   sfârşit 
 cât timp (i<=n); 
scrie S; 

IIIIIIII IIIIIIII ........ 44444444 ........ 33333333 ........         SSSSSSSStttttttt rrrrrrrr uuuuuuuuccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa         rrrrrrrr eeeeeeeepppppppp eeeeeeeetttttttt iiiiiiii tttttttt iiiiiiiivvvvvvvvãããããããã         ccccccccuuuuuuuu         nnnnnnnn uuuuuuuummmmmmmmããããããããrrrrrrrr         ffffffff iiiiiiii xxxxxxxx         ddddddddeeeeeeee         ppppppppaaaaaaaaşşşşşşşş iiiiiiii         

  EExxeemmpplluu::  
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− incrementăm cu 1 variabila i; ea va indica la al cîtelea număr am ajuns cu citirea.  
 Deosebirea dintre cele două variante constă în faptul că în prima testarea condiŃiei 
are loc la începutul ciclului (care astfel poate să nu se execute niciodată), iar în a doua las 
sfârşit (după execuŃia cel puŃin a unui pas).    

 Dar nu putem să precizăm exact câŃi paşi va avea ciclul, fără a mai testa nici 
o condiŃie ? Răspunsul este afirmativ. Trebuie să comunicăm calculatorului ceva de 
genul "execută ciclul pentru i=1,2,...,n". Această "comandă" poate fi codificată 
prin intermediul unui ciclu cu număr fix de paşi, numit şi ciclu cu contor. 
Principala parte componentă a unui astfel de ciclu este linia “pentru”, prin care 
specificăm valorile pe care le va primi variabila i. În exemplul nostru, această 
linie de pseudocod arată astfel: 

pentru (i←←←←1,2,…,n) execută 

 Mai notăm că variabila i are denumirea consacrată de contor al ciclului 
deoarece contorizează, adică numără, paşii acestuia. 

În această versiune, pseudocodul complet al algoritmului din exemplu se 
scrie astfel: 
citeşte n; 
S←←←←0; 
 pentru (i←←←←1,2,...,n)   
  început 
   citeşte x; 
   S←←←←S+x; 
  sfârşit 
scrie S; 

  În cazul celorlalte două tipuri de structuri repetitive (cu test iniŃial şi cu  
test final), am impus pseudocodului o sintaxă foarte apropiată de cea a limbajului 
C++. Aici vom face o excepŃie. Este vorba despre linia “pentru”, pe care în 
pseudocod am reprezentat-o într-un mod mai simplist, departe de felul în care 
trebuie scrisă în programe. În limbajul C++, linia “pentru” are o sintaxă mai 
complexă, fiind alcătuită din trei expresii: prima expresie trebuie să stabilească 
valoarea iniŃială a contorului, a doua va da condiŃia de continuare a ciclului, iar a 
treia expresie are rolul de a modifica contorul, dându-i valoarea pe care o va avea 
la pasul următor. 

 Deocamdată, chiar şi această formă simplificată de pseudocod este 
sufucientă pentru a înŃelege “în mare” funcŃionarea ciclului: contorul i parcurge 
valorile 1,2...n, şi la fiecare pas, pentru fiecare valoare a lui i, se execută 
corpul ciclului. 
 
 
 Să facem o comparaŃie între această variantă şi celelalte două variante anterioare.  
 Ce observăm ?  

În primul rând remarcăm faptul că cele două instrucŃiuni care trebuie să se 
execute la fiecare pas al ciclului, şi anume {citeşte x;} şi {S←←←←S+x;} sunt prezente în 
toate cele trei variante.  

  OObbsseerrvvaaŃŃiiii::  
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  Reluarea unor algoritmi care au fost prezentaŃi şi cu ciclu cu test iniŃial 

În varianta cu ciclu cu număr fix de paşi lipseşte iniŃializarea lui i cu 1 dinaintea 
ciclului (i←←←←1), precum şi incrementarea lui i (i←←←←i+1) din corpul ciclului. De ce ? 
Întrucât într-un ciclu cu contor acestea se fac automat. În momentul în care întâlneşte     
într-un program linia "pentru i←←←←(1,2,...,n) execută" (tradusă fireşte în limbajul 
de programare folosit), calculatorul "ştie" că trebuie să dea lui i valoarea iniŃială 1 şi că la 
sfârşitul fiecărui pas trebuie să incrementeze pe i cu o unitate.  

 Pe caz general, nu este obligatoriu ca cele două valori extreme ale 
contorului să fie 1 şi n. În capitolul IV vom vedea că în limbajul C++ ciclurile cu 
contor admit forme mult mai generale, în care valorile contorului pot fi parcurse în 
ordine inversă şi nu este obligatoriu să fie numere naturale consecutive ! 

                        generală a unui ciclu cu contor este: 
   

 

 
• unde <v1>,<v2>,...,<vn> sunt valorile succesive ale contorului, iar 

<secv> este o secvenŃă de instrucŃiuni care reprezintă corpul ciclului. La fel ca şi 
în cazul celorlaltor două tipuri de ciclu, corpul ciclului cu contor va fi cuprins între 
cuvintele "început" şi "sfârşit" dacă conŃine mai mult de o instrucŃiune.   

 În exemplul dat, observaŃi că în corpul ciclului contorul nu e folosit în nici 
un fel, el având strict rolul de a număra paşii ciclului. În continuare veŃi regăsi 
numeroase aplicaŃii în care execuŃia corpului ciclului la fiecare pas este influenŃată 
din plin de valoarea contorului.  
 
 

  
  

 

 

 
SSccrriieeŃŃii  ppsseeuuddooccoodduull  uunnuuii  aallggoorriittmm  ccaarree  ccaallccuulleeaazzăă  pprroodduussuull  nnuummeerreelloorr  

nnaattuurraallee  iimmppaarree  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  eeggaallee  ddeeccââtt  oo  vvaallooaarree  nn  ddaattăă..    
EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  nn==88  rreezzuullttăă  PP==11⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅33⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅55⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅77==110055,,  iiaarr  ppeennttrruu  nn==99  ssee  vvaa  ccaallccuullaa  

PP==11⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅33⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅55⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅77⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅99==994455..      
  PPrreecciizzaarree::  AAcceeaassttăă  pprroobblleemmăă  aa  ffoosstt  rreezzoollvvaattăă  şşii  îînn  vvaarriiaannttaa  ccuu  cciicclluu  ccuu  tteesstt  
iinniiŃŃiiaall,,  îînn  ccaaddrruull  aapplliiccaaŃŃiieeii  RR..IIII..1100..  ddiinn  lleeccŃŃiiaa  ““IIII..44..11..  SSttrruuccttuurraa  rreeppeettiittiivvăă  ccuu  tteesstt  iinniiŃŃiiaall””..  

  
 
 
 � Pentru început, citim de la tastatură valoarea lui n şi iniŃializăm cu 1 o 
variabilă P în care calculăm produsul cerut. Folosim o structură repetitivă "pentru", în 
care contorul i va parcurge pe rând numerele naturale 1,2,...,n. La fiecare pas, pentru 
fiecare dintre aceste valori ale lui i, testăm dacă i este un număr impar (adică dacă restul 

  pentru (<contor> ←←←← <v1>,<v2>,...,<vn>)  
     <secv> 
 

  SSiinnttaaxxaa::  

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..3300..  PPrroodduuss  ddee  nnuummeerree  nnaattuurraallee  iimmppaarree  

RReezzoollvvaarree
::  
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împărŃirii lui i la 2 este   diferit de 0);  în caz afirmativ înmulŃim pe i cu p şi memorăm 
rezultatul tot în P (adică actualizăm valoarea lui P, prin atribuirea P←←←←P*i). 

În final, afişăm produsul P al numerelor naturale impare mai mici sau egale cu n. 
 

citeşte n; 
P←←←←1; 
pentru (i←←←←1,2,...,n) execută 
 dacă (i%2≠0) atunci 
  P←←←←P*i; 
scrie P;  

  

 
 

 
Folosind structuri repetitive cu contor, scrieŃi algoritmi pentru toate 

problemele propuse în cadrul temei T.10., din lecŃia "II.4.1. Structura repetitivă cu 
test iniŃial" (capitolul II). 
 

  
 

 
SSccrriieeŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  ccaarree  vveerriiffiiccăă  ddaaccăă  uunn    nnuummăărr  nnaattuurraall  xx  ddiiffeerriitt  ddee  00  şşii  11,,    

eessttee  pprriimm  ssaauu  nnuu,,  aaffiişşâânndd  uunn  mmeessaajj  ccoorreessppuunnzzăăttoorr..  
  PPrreecciizzaarree::  AAcceeaassttăă  pprroobblleemmăă  aa  ffoosstt  rreezzoollvvaattăă  şşii  îînn  vvaarriiaannttaa  ccuu  cciicclluu  ccuu  tteesstt  
iinniiŃŃiiaall,,  îînn  ccaaddrruull  aapplliiccaaŃŃiieeii  RR..IIII..1188..  ddiinn  lleeccŃŃiiaa  ““IIII..44..11..  SSttrruuccttuurraa  rreeppeettiittiivvăă  ccuu  tteesstt  iinniiŃŃiiaall””..  

 
 

�  NoŃiunea de număr prim împreună cu proprietăŃile aferente au fost prezentate 
detaliat în cadrul rezolvării aceleiaşi probleme în lecŃia “Structura repetitivă cu test 
iniŃial”. Un număr natural x este prim, dacă nu are nici un divizor propriu (adică nici un 
divizor diferit de 1 şi el însuşi (valorile 1 şi x nu intră în discuŃie, deoarece orice număr 
natural x este divizibil cu 1 şi cu el însuşi). Posibilii divizori proprii ai lui x se caută printre 
numerele naturale până la jumătatea lui x. Mai exact, numerele printre care vom căuta 
divizorii lui x sunt 2,3,..,[x / 2]. 

 � Deoarece trebuie stabilit dacă este adevărată (îndeplinită) o anumită condiŃie, 
avem de-a face cu o testare logică. Este necesară o variabilă cu sens logic, adică o variabilă 
care poate avea numai două valori, 1 şi 0, aferente celor două valori de adevăr posibile, 
ADEVĂRAT respectiv FALS. Valoarea finală a acestei variabile va indica "starea" condiŃiei 
testate: 1 dacă numărul x este prim (condiŃia are valoarea de adevăr ADEVĂRAT), respectiv 
0 în caz contrar (condiŃia are valoarea de adevăr FALS). Denumim această variabilă ok.  

� Procedăm prin metoda reducerii la absurd.  
• presupunem iniŃial că numărul x este prim, dând variabilei ok valoarea 1;  
• apoi, într-un ciclu cu contor, prin variabila i vor trece pe rând toŃi posibilii 

divizori ai numărului dat x. Aceştia sunt 2,3,...,x/2;  
 
 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!   

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..3311..  NNuummăărr  pprriimm  

RReezzoollvvaarree
::  
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� la fiecare pas, pentru fiecare valoare a lui i, testăm dacă respectivul i este 
divizor al lui x, adică dacă restul împărŃirii lui x la i este 0 (x % i == 0). În 
caz afirmativ, numărul x nu mai poate fi prim (am găsit un divizor cert al 
său, "în persoana" respectivului i), şi vom marca acest fapt dând variabilei 
ok valoarea 0. 

� În final se testează valoarea variabilei ok, şi în funcŃie de aceasta se afişează 
un mesaj din care să reiese dacă numărul x este prim sau nu.  

citeşte x; 
ok←←←←1;  
pentru (i←←←←2,...,x / 2) 
  dacă (x % i==0)  
    ok←←←←0; 
dacă (ok==1)  
  scrie 'Numărul este prim' 
altfel 
  scrie 'Numărul NU este prim';    

  
 Exemplu:  Fie x=15.   

Divizorii acestuia sunt 3 şi 5.  Pentru descoperirea lor, prin variabila i trec toŃi 
posibilii divizori, de la 2 la [x/2], deci i=2,3,4,5,6,7.  

IniŃial ok←←←←1 

Pasul 1:  cu i=2: x % i==0  ?  15 % 2==0 ?  nu  ⇒ nu execută nimic 
Pasul 2:  cu i=3: x % i==0  ?  15 % 3==0 ?  da  ⇒  ok←←←←0 
................................................ 

 După al doilea pas, valoarea 0 a variabilei ok marchează faptul că numărul x nu 
mai este prim (am găsit pe i=3 ca divizor). Paşii următori vor evolua la fel. Pentru i=5, 
variabila ok va mai primi o dată valoarea 0, urmare a faptului că 5 este un nou divizor al 
lui 15, deci în final valoarea variabilei ok va fi 0.   

 Dacă în schimb x ar fi avut valoarea 13, atunci condiŃia "x % i==0" nu ar fi fost 
îndeplinită niciodată, deci variabila ok ar fi rămas cu valoarea iniŃială 1.  

În concluzie, valoarea finală a lui ok ne indică dacă numărul x este prim sau nu. 
Nu ne rămâne decât să testăm ok şi, în funcŃie de valoarea sa, să afişăm un mesaj sugestiv.    

 ObservaŃie:   

� Varianta corectă de mai sus nu este optimă. Pe exemplul parcurs, pentru 
x=15, se observă următorul lucru: dovada că numărul x nu este prim s-a obŃinut deja după 
pasul al doilea, marcându-se acest fapt prin atribuirea ok←←←←0. În consecinŃă, restul paşilor 
ciclului se execută în mod inutil. Ar trebui ca imediat după ce ok a devenit 0 să se 
întrerupă ciclul. Algoritmul realizat cu o  structură "cât timp", prezentat în cadrul 
aceleiaşi aplicaŃii în lecŃia “Structura repetitivă cu test iniŃial”, înlătură această deficienŃă. 
Va propunem să vă reamintiŃi algoritmul optim şi să realizaŃi o comparaŃie completă între 
cele două varinate. 
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 AlŃi algoritmi care folosesc structuri repetitive cu contor 
 
 

 
 
        

  
((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000088,,  vvaarriiaannttaa  7733))  

SSee  ccoonnssiiddeerrăă  
aallggoorriittmmuull  aallăăttuurraatt  rreepprree--
zzeennttaatt  îînn  ppsseeuuddooccoodd,,  îînn  ccaarree  
ttooaattee  vvaarriiaabbiilleellee  iiddeennttiiffiiccăă  
nnuummeerree  nnaattuurraallee  ((aa<<bb))..    SS--aa  
nnoottaatt  ccuu  xx%%yy  rreessttuull  
îîmmppăărrŃŃiirriiii  nnuummăărruulluuii  nnaattuurraall  
xx  llaa  nnuummăărruull  nnaattuurraall  nneennuull  
yy,,  iiaarr  pprriinn  [[xx//yy]]  ccââttuull  
îîmmppăărrŃŃiirriiii  îînnttrreeggii  aa  nnuummăărruulluuii  
nnaattuurraall  xx  llaa  nnuummăărruull  nnaattuurraall  
nneennuull  yy..  

aa))  SSccrriieeŃŃii  ccee  ssee  vvaa  aaffiişşaa  ppee  eeccrraann,,  ddaaccăă  ssee  cciitteesscc  ppeennttrruu  aa  vvaallooaarreeaa  2244,,  
ppeennttrruu  bb  vvaallooaarreeaa  3355  şşii  ppeennttrruu  pp  vvaallooaarreeaa  55..    

bb))  DDaaccăă  aa==111100,,  iiaarr  pp==1188,,  ssccrriieeŃŃii  cceell  mmaaii  mmaarree  nnuummăărr  ccaarree  ppooaattee  ffii  cciittiitt  
ppeennttrruu  bb,,  aassttffeell  îînnccââtt  ssăă  ssee  aaffiişşeezzee  vvaallooaarreeaa  00..  

cc))  FFoorrmmuullaaŃŃii  uunn  eennuunnŃŃ  ssccuurrtt  ccaarree  ssăă  ddeessccrriiee  aaccŃŃiiuunneeaa  aallggoorriittmmuulluuii..    
dd))  SSccrriieeŃŃii  îînn  ppsseeuuddooccoodd  uunn  aallggoorriittmm  eecchhiivvaalleenntt  ccuu  cceell  ddaatt,,  îînn  ccaarree  ssăă  ssee  

îînnllooccuuiiaassccăă  ssttrruuccttuurraa  ""ccââtt  ttiimmpp......eexxeeccuuttăă""  ccuu  oo  ssttrruuccttuurrăă  rreeppeettiittiivvăă  ddee  aalltt  ttiipp..  
ee))  SSccrriieeŃŃii  îînn  ppsseeuuddooccoodd  uunn  aallggoorriittmm  eecchhiivvaalleenntt  ccuu  cceell  ddaatt,,  ccaarree  ssăă  ccoonnŃŃiinnăă  oo  

ssiinngguurrăă  ssttrruuccttuurrăă  rreeppeettiittiivvăă,,  aa  ddoouuaa  ssttrruuccttuurrăă  rreeppeettiittiivvăă  uurrmmâânndd  aa  ffii  îînnllooccuuiittăă  ccuu  oo  
ssttrruuccttuurrăă  lliinniiaarrăă..  
 
  
 
 a) 
 Să urmărim evoluŃia algoritmului pentru a=24, b=35 şi p=5. 

 
 IniŃial nr=0. În ciclu, contorul i parcurge succesiv valorile 24,25,...,35, deci 
ciclul va avea nu mai puŃin de 12 de paşi. Evident nu o să-i putem detalia pe toŃi, aşa că va 
trebui să ne dăm seama de la primii paşi cam ce se întâmplă.  
Pasul 1: i=24, x=i=24, execută ciclul "cât timp": 

 Pasul 1.1.: x≠0 ŞI x%p≠0 ? 24≠0 ŞI 24%5≠0 ? da ⇒  
   x←←←←[x/5], x=[24/5], x=4 
 Pasul 1.2.: x≠0 ŞI x%p≠0 ? 4≠0 ŞI 4%5≠0 ? da ⇒  
   x←←←←[x/5], x=[4/5], x=0 
 Pasul 1.3.: x≠0 ŞI x%p≠0 ? 0≠0 ŞI 4%5≠0 ? nu ⇒ iese din ciclu 
 După ciclul "cât timp", ieşind cu valoarea x=0, condiŃia "x≠0" din linia 
"dacă" nu  este îndeplinită. 

cciitteeşşttee  aa,,bb,,pp;;  
nnrr←←←←←←←←00;;  
ppeennttrruu  ((ii←←←←←←←←aa,,aa++11,,……,,bb))  eexxeeccuuttăă  
  îînncceeppuutt  
    xx←←←←←←←←ii;;  
    ccââtt  ttiimmpp  ((xx≠≠00  ŞŞII  xx%%pp≠≠00))  eexxeeccuuttăă  
        xx←←←←←←←←[[xx//pp]];;  
    ddaaccăă  ((xx≠≠00))  aattuunnccii  
        nnrr←←←←←←←←nnrr++11;;  
  ssffâârrşşiitt  
ssccrriiee  nnrr;;  
  

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..3322..  IInntteerrpprreettaarreeaa  uunnuuii  ppsseeuuddooccoodd  ddaatt  

RReezzoollvvaarree
::  
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Pasul 21: i=25, x=i=25, execută din nou ciclul "cât timp": 
 Pasul2.1.: x≠0 ŞI x%p≠0 ? 25≠0 ŞI 25%5≠0 ? nu ⇒ iese din ciclu  

 De această dată condiŃia "x=0" este îndeplinită, motiv pentru care face atribuirea 
nr←←←←nr+1, adică nr=0+1, nr=1. 
 Pentru a ne da seama ce reprezintă valoarea lui nr, plecăm de la întrebarea "când 
se incrementează nr ?". Atunci când se iese din ciclul "cât timp" cu o valoare a lui x 
diferită de zero. În regulă, dar când se întâmplă asta ? Dacă privim derularea algoritmului 
pe exemplul nostru, prezentată mai sus, observăm că: 
 − pentru x=24, deoarece condiŃia "x%p≠0" a fost adevărată la primul pas, ea a 
rămas adevărată la infinit, iar atribuirea x←←←←[x/p], prin care x se împarte în mod repetat 
la p, se execută succesiv până când x ajunge la valoarea 0. Practic, ieşirea din ciclu este 
determinată tocmai de acest moment, în care condiŃia "x≠0" devine falsă. Dacă nu ar 
exista şi condiŃia "x≠0", am avea de-a face cu un ciclu infinit, întrucât cealaltă condiŃie, 
"x%p≠0" este adevărată "în vecii vecilor". De fapt este ceva normal: dacă un număr x nu 
este divizibil cu p, atunci nici câtul împărŃirii lui x la p nu are cum să fie divizibil cu p ! 
 − pentru x=25, condiŃia "x%p≠0" este falsă chiar de la intrarea în ciclul "cât 
timp", deci acest ciclu nu va avea nici un pas, iar la finele lui valoarea lui x este cea 
iniŃială (adică 25 în cazul nostru). În consecinŃă, condiŃia "x≠0" din linia "dacă" este 
adevărată, fapt care conduce la incrementarea lui nr. Nu este deloc greu să vă daŃi seama 
că acest lucru se întâmplă pentru toate valorile lui x care sunt divizibile cu p ! În exemplul 
de la primul subpunct, cu x=24,25,...,35 şi p=5, incrementarea lui nr se petrece de trei 
ori, pentru x=25, x=30 şi x=35. În concluzie, algoritmul afişează valoarea 3.  

 c)  
 După explicaŃiile anterioare, credem că v-aŃi dat seama care este acŃiunea 
algoritmului. El contorizează câte dintre numerele naturale situate în intervalul [a,b] 
sunt divizibile cu p.  

 e) 
 Pornind de la enunŃul de mai sus, putem concepe cu uşurinŃă o variantă de 
algoritm care să nu necesite al doilea ciclu, cel de tipul "cât timp". Practic, se parcurg în 
contorul i toate numerele naturale de la a la b, şi, pentru fiecare valoare a lui i se testează 
dacă este divizibilă cu p, iar în caz afirmativ se incrementează nr. Iată pseudocodul: 
 
citeşte a,b,p; 
nr←←←←0; 
pentru (i←←←←a,a+1,…,b) execută 
 început 
  x←←←←i; 
  dacă (x%p==0) atunci 
    nr←←←←nr+1; 
 sfârşit 
scrie nr;  

 d) 
 Practic, putem înlocui structura "cât timp <condiŃie> adevărată execută 
<secvenŃă>", cu o structură echivalentă cu test final de genul "execută <secvenŃă> până 
când <condiŃie> adevărată".  
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citeşte a,b,p; 
nr←←←←0; 
pentru (i←←←←a; a+1,…,b) execută 
 început 
  x←←←←i; 
  execută 
    x←←←←[x/p]; 
  cât timp (x≠0 SI x%p≠0); 
  dacă x≠0 atunci 
    nr←←←←nr+1; 
 sfârşit 
scrie nr; 

b) 

În cazul a=110 şi p=18, contorul i pleacă de la 110. Pentru ca variabila nr să 
rămână cu valoarea iniŃială 0, trebuie ca i să nu ajungă la o valoare divizibilă cu 18 (în 
momentul în care se întâlneşte un număr divizibil cu 18 se incrementează nr !). Cum 
primul număr natural divizibil cu 18 mai mare ca 110 este 126, rezultă că contorul i poate 
merge cel mult până la 125. Deci valoarea lui b, care reprezintă celălalt capăt al 
intervalului, poate fi oricare dintre numerele 110,111,...,125.  

 
  
 

 
 ►1. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 22) 

Se consideră algoritmul 
alăturat, descris în pseudocod. S-a 
notat cu [a] partea întreagă a 
numărului real a şi cu y|x faptul 
că numărul întreg y este divizibil 
cu numărul întreg nenul z. 

a) ScrieŃi valoarea care se 
va afişa pentru n=45.  

b) ScrieŃi toate valorile cu 
exact două cifre care pot fi citite pentru variabila n, astfel încât să se afişeze 
numărul 5.  

c) ScrieŃi o valoare pentru n, astfel încât în urma executării algoritmului 
obŃinut prin înlocuirea structurii "pentru (i←←←←2,3,…,[n/2]) execută" cu  o 
alta în care contorul parcurge aceleaşi valori dar în ordine inversă, să se afişeze 
aceeaşi valoare, ca în algoritmul iniŃial. 

d) FormulaŃi un enunŃ scurt care să descrie acŃiunea algoritmului. 
e) ScrieŃi un algoritm echivalent, în care structura repetitivă de tipul 

"pentru" să fie înlocuită cu un alt gen de structură repetitivă. 

►2. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 19) 
Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod, în care s-a notat cu 

cu x%y restul împărŃirii numărului natural x la numărul natural nenul y şi cu [z] 
partea întreagă a numărului real z. 

citeşte n;  
dacă (n<0) atunci 
  n←←←←-n; 
d←←←←1; 
pentru (i←←←←2,3,…,[n/2]) execută 
 dacă (i|n) atunci 
   d←←←←i; 
scrie d; 

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..3322..  
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a) ScrieŃi numerele care se vor 
afişa în urma executării algoritmului, dacă 
se citesc valorile a=312 şi b=1354.  

b) ScrieŃi câte o valoare care 
poate fi citită pentru variabila a, 
respectiv b, astfel încât algoritmul să 
afişeze exact două valori.  

c) FormulaŃi un enunŃ scurt care să descrie acŃiunea algoritmului.  
d) ScrieŃi în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, în care să se 

înlocuiască structura "pentru...execută" cu o structură repetitivă de alt tip. 

►3. (Bacalaureat iulie 2009,  
          varianta 71) 

 Se consideră algoritmul 
alăturat, descris în pseudocod. S-a 
notat cu [a/b] câtul împărŃirii întregi 
a numărului natural a la numărul 
natural nenul b. 

a) ScrieŃi valoarea ce se va 
afişa dacă se citesc pentru n valoarea 
5 şi pentru x, în această ordine, 
valorile: 523, 4256, 324, 4, 86935.  

b) Dacă n=4, scrieŃi un şir 
de valori care pot fi citite pentru x astfel încât să se afişeze 1234.  

c) FormulaŃi un enunŃ scurt care să descrie acŃiunea algoritmului. 
d) ScrieŃi în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, care să utilizeze în 

locul structurii "cât timp...execută" o structură repetitivă condiŃionată posterior. 

 ►4. (Bacalaureat iulie 2000, 
varianta 4) 

 Se consideră următoarea 
secvenŃă de instrucŃiuni, scrisă în 
pseudocod: 

 a) Ce se va afişa pe ecran dacă 
se citesc în ordine valorile: 9 1 1 1 2 
2 3 3 3 3 ? 
 b) ScrieŃi o secvenŃă de 
instrucŃiuni echivalentă care să utilizeze 
o structură repetitivă cât timp. 
 c) FormulaŃi un enunŃ scurt care 
să descrie acŃiunea algoritmului dat. 

 
 
  

citeşte n,a; 
nr←←←←1; max←←←←1; 
pentru (i←←←←2,3,..n) execută 
 început 
   citeşte b 
     dacă (a==b) atunci 
       nr←←←←nr+1 
     altfel 
      început 
       dacă (nr>max) atunci 
         max←←←←nr 
       nr←←←←1 
     sfârşit 
   a←←←←b 
 sfârşit 
scrie max 
 

s←←←←0; 
citeşte n;  
pentru (i←←←←1,2,…,n) execută 
 început 
  citeşte x; 
  cât timp (x>9) execută 
    x←←←←[x/10]; 
  pentru (j←←←←1,2,…,i-1) execută 
    x←←←←x*10; 
  s←←←←s+x; 
 sfârşit 
scrie s 

citeşte a,b; 
a←←←←[a/10]%10*10+a%10; 
b←←←←[b/10]%10*10+b%10; 
pentru (i←←←←a,a+1,…,b) execută 
  dacă ([i/10]=i%10) atunci 
    scrie i%10; 
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((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000088,,  vvaarriiaannttaa  2277,,  eennuunnŃŃ  aaddaappttaatt))  

  SSccrriieeŃŃii  uunn  pprrooggrraamm  ccaarree,,  ppeennttrruu  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  nn  nneennuull  ddee  cceell  mmuulltt  ppaattrruu  
cciiffrree  cciittiitt  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă,,  aaffiişşeeaazzăă,,  îînn  oorrddiinnee  ccrreessccăăttooaarree  pprriimmeellee  nn  nnuummeerree  nnaattuurraallee  
ppaarree  şşii  ddiivviizziibbiillee  ccuu  55,,  pprreeccuumm,,  şşii  ssuummaa  aacceessttoorraa..  
  EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  nn==66  ssee  vvoorr  aaffiişşaa  nnuummeerreellee  1100  2200  3300  4400  5500  6600  
 
  
 
 � Pentru început trebuie să citim valoarea lui n, şi să iniŃializăm cu 0 variabila S 
în care vom actualiza suma numerelor cerute.  
 După cum ştiŃi, numerele pare şi divizibile cu 5, fiind divizibile cu 2 şi 5, sunt în 
mod categoric divizibile şi cu 10. Aşadar problema se reduce la generarea primelor n 
numere naturale divizibile cu 10. Acestea sunt de forma 10*k, unde k este un număr 
natural (10=10*1, 20=10*2, 30=10*3, etc.). Întrucât se cer primele n astfel de numere, 
avem nevoie de un ciclu "pentru", în care contorul k va lua pe rând valorile 1,2,...,n. 
La fiecare pas: 

– afişăm un număr de forma 10*k (cel rezultat pentru valoarea lui k de la acel 
pas), urmat de un spaŃiu; 

– adăugăm valoarea în cauză la suma S a tuturor numerelor generate 
{S←←←←S+10*k}. 

 � În final afişăm suma S a primelor n numere pare şi divizibile cu 5. 
 
citeste n; 
S←←←←0; 
pentru (k←←←←1,2,...,n) execută 
 început 
  scrie 10*k; 
  S←←←←S+10*k; 
 sfârşit 
scrie S; 

 
  
 
 
 ►1. Fiind date două numere întregi a şi m, să se scrie o funcŃie care 
returnează valoarea lui am, calculată prin înmulŃiri repetate, după formula 
am=a*a*...*a (de m ori). 

►2. Să se calculeze produsul a două numere prin adunări repetate, după 
relaŃia a*b=a+a+...+a (de b ori). 

►3.  Fiind dat un număr natural n citit de la tastatură, să se afişeze 
produsul numerelor naturale mai mici sau egale decât n (factorialul numărului 
natural n, notat n!=1⋅⋅⋅⋅2⋅⋅⋅⋅...⋅⋅⋅⋅n).  
 
 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..3333..  NNuummeerree  ppaarree  şşii  ddiivviizziibbiillee  ccuu  55  

RReezzoollvvaarree
::  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..3333..  
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SSăă  ssee  aaffiişşeezzee  pprriimmiiii  nn  tteerrmmeennii  aaii  şşiirruulluuii  lluuii  FFiibboonnaaccccii..  ŞŞiirruull  aarree  pprriimmiiii  ddooii  
tteerrmmeennii  eeggaallii  ccuu  11  şşii  ffiieeccaarree  ddiinn  uurrmmăăttoorriiii  tteerrmmeennii  eessttee  eeggaall  ccuu  ssuummaa  ddiinnttrree  
tteerrmmeennuull  pprreecceeddeenntt  şşii  tteerrmmeennuull  aannttee--pprreecceeddeenntt..  

 
 

� Fie  F1,F2,...,Fn primii n termeni ai şirului. Conform definiŃiei avem:  
F1=1, F2=1, Fk=Fk-1+Fk-2 ∀∀∀∀ k≥≥≥≥3  

De exemplu:  pentru k=3 ⇒ F3=F2+F1=1+1=2   
                       pentru k=4 ⇒ F4=F3+F2=2+1=3 

   � Generăm termenii şirului începând cu al treilea (F3, F4, ..., Fn) într-un ciclu: 
indicele i ia pe rând valorile 3,4,...,n, şi pentru fiecare i se generează termenul Fi în 
variabila fib. Memorăm precedentul şi ante-precedentul fiecărui termen în variabilele 
prec şi anteprec. 

Înainte de ciclu, iniŃializăm prec şi anteprec cu primii doi termeni ai şirului F1 
şi F2 (prec←←←←1 şi anteprec←←←←1), deoarece primii doi termeni vor fi precedentul şi ante-
precedentul pentru F3 generat la primul pas al ciclului (F3=F2+F1). La fiecare pas, pentru 
fiecare valoare a lui i, vom genera termenul Fi în variabila fib, ca fiind suma dintre 
precedentul şi ante-precedentul său (fib←←←←prec+anteprec) apoi vom stabili cine vor 
fi precedentul prec şi ante-precedentul anteprec pentru termenul următor: 

 

         
 
 
 
 
 
citeşte n; 
prec←←←←1; 
anteprec←←←←1; 
scrie prec,anteprec; 
pentru (i←←←←3,...,n) execută 
 început 
   fib←←←←prec+anteprec;  
   scrie fib;  
   anteprec←←←←prec;  
   prec←←←←fib; 
 sfârşit 

 

 
  
 

►1.  ScrieŃi un algoritm care, pentru o valoare a lui n citită de la tastatură, 
determină şi afişează primii n termeni ai şirului definit prin relaŃia de recurenŃă:     

F4 = F3 + F2 

fib  prec anteprec 

F3 = F2 + F1 

noul  noul 
prec  anteprec 

 − noul ante-precedent va fi cel care a fost precedent  
    la pasul curent adică  prec  (anteprec←←←←prec;) 
 − noul precedent pentru pasul următor va fi   termenul    
    tocmai generat,  adică fib (prec←←←←fib) 
 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..3344..  ŞŞiirruull  lluuii  FFiibboonnaaccccii  

RReezzoollvvaarree
::  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..3344..  
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 1a,1n)(a1a 0
2
n1n ====≥≥≥≥∀∀∀∀++++====++++              

 ►2.  ScrieŃi un algoritm care, pentru o valoare a lui n citită de la tastatură, 
determină şi afişează primii n termeni ai şirului definit prin relaŃia de recurenŃă: 
 

1x,0x,2n)(xx2x 102n1nn ========≥≥≥≥∀∀∀∀++++⋅⋅⋅⋅==== −−−−−−−−  
 

 
  

      
  
  

  SSăă  ssee  aaffiişşeezzee  ttrriiuunngghhiiuull  ddee  nnuummeerree  
aallăăttuurraatt,,  ppeennttrruu  oo  vvaallooaarree  ddaattăă  aa  lluuii  nn.. 

 
 

1 
1  3 
1  3  5 
............. 
1  3  5 ...... 2n−−−−1 

 
 

Triunghiul are n linii pe care le numerotăm cu 1,2,...,n. Folosim un ciclu 
”pentru”, în care valorile contorului i vor fi numerele de ordine ale liniilor, 
i=1,2,...,n, şi la fiecare pas: afişăm linia cu numărul de ordine i pe un rând al 
ecranului, apoi mutăm cursorul la începutul rândului următor. 

Să vedem cum afişăm o linie i.  Observăm că pe linia 1 avem un element, pe linia 
a doua două elemente, pe linia a treia trei elemente etc., deci pe o linie oarecare i avem i 
elemente. Numerotăm elementele de pe linia i cu 1,2,...,i. Folosim un alt ciclu 
”pentru”, în care valorile contorului j sunt numerele de ordine ale elementelor de pe linia 
i, adică j=1,2,...,i; la fiecare pas, afişăm elementul cu numărul de ordine j. Acesta 
este de forma 2*j-1, după cum se poate observa din exemplul de mai jos în care 
considerăm linia i=3 cu elementele 1,3,5.  

� j=1 ⇒ elementul cu numărul de ordine 1 este 1=2*1-1 
� j=2 ⇒ elementul cu numărul de ordine 2 este 3=2*2-1 
� j=3 ⇒ elementul cu numărul de ordine 3 este 5=2*3-1 

citeşte n;  
pentru (i←←←←1,...,n) execută    
   început 
           pentru (j←←←←1,...,i) execută  
       scrie 2*j-1, ' '; 
     <<<<salt la rând nou>>>>; 
   sfârşit; 
sfârşit 

 
 

  
 

 ►1. ScrieŃi un algoritm care, pentru o valoare a lui n citită de la tastatură, 
afişează pe ecran următorul triunghi de numere.    
 

AApplliiccaaŃŃiiee  RR..IIII..3355..  TTrriiuunngghhii  ddee  nnuummeerree  

RReezzoollvvaarree
::  

ÎÎnncceerrccaaŃŃii  ssiinngguurrii  !!  --    TTeemmaa  nnrr..  TT..3355..  
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n2......642

............

642

42

2

                        

 

 Exemplu:  pentru n=4, se vor afişa următoarele rânduri de numere:  
 
 
 
 
 

►2. ScrieŃi un algoritm care, pentru o valoare a lui n citită de la tastatură, 
afişează pe ecran următorul triunghi de numere. 
 

1

21

321

..........

n.....321

 

 

  
 
 ►1. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 27)  
 Algoritmul de mai jos îşi propune să determine în variabila min cea mai mică 
valoare dintre cele n numere întregi citite de la tastatură, numere care sunt mai mici decât 
100. PrecizaŃi valoarea iniŃială a variabilei min, care trebuie scrisă în loc de “...”, astfel 
încâ algoritmul să aibă efectul dorit.    
 

citeşte n; 
min←←←←...; 
pentru i de la 1 la n execută 
 început 
  citeşte x; 
  dacă x<min atunci min←←←←x; 
 sfârşit; 
scrie min; 
 

a)  100                              b)  1                          c)  0                         d)  -MAXINT                   
 

 ►2. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 45)  
 DeduceŃi care este valorea afişată în urma execuŃiei algoritmului reprezentat prin 
pseudocodul de mai jos:  
 

y←←←←0; x←←←←0; 
pentru (i←←←←1,2,3) execută 
 început 
  x←←←←y+i; 
  y←←←←x; 
 sfârşit; 
scrie x; 

2  
2 4 
2 4 6 
2 4 6 8 

AAŃŃii  îînnŃŃeelleess  ??  ÎÎnnttrreebbăărrii  ccuu  rrăăssppuunnss  ssccuurrtt  
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Următoarele două probleme se referă la algoritmul de mai jos reprezentat în 
pseudocod, în care toate variabilele identifică numere naturale, iar prin a mod b s-a 
notat restul împărŃirii lui a la b. 
 

citeşte x; 
p←←←←1; 
pentru (i←←←←1,2,…,x) execută 
 p←←←←(p*4)%10; 
scrie p; 
 

 ►3. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 99)  
 DeduceŃi ce valoare se va afişa în urma execuŃiei algoritmului, dacă de la tastatură 
se citeşte x=8.   
 

 ►4. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 99)  
 ScrieŃi toate numerele naturale alcătuite dintr-o singură cifră care ar putea fi citite 
în variabila x, astfel încât, la finele execuŃiei algoritmului, să se tipărească valoarea 4. 
 

Următoarele două probleme se referă la algoritmul de mai jos reprezentat în 
pseudocod, în care toate variabilele identifică numere naturale. 
 

citeşte n; 
k←←←←0; 
pentru (i←←←←1,2,…,n) execută 
 pentru (j←←←←1,2,…,i) execută 
  început 
   scrie i+j;  
   k←←←←k+1; 
  sfârşit; 
scrie k;  
 

 ►5. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 64)  
 Dacă de la tastatură se citeşte valoarea n=4, care este antepenultimul număr afişat.  
 

 ►6. Dacă de la tastatură se citeşte valoarea n=7, câte numere se afişează în total 
pe parcursul execuŃiei algoritmului ? 
 

 ►7. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 64)  
 DeduceŃi ce valoare ar putea fi citită în variabila n, astfel încât numărul 64 să fie 
afişat de exact 20 de ori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

((BBaaccaallaauurreeaatt  iiuulliiee  22000088,,  vvaarriiaannttaa  2233))  

  SSee  ccoonnssiiddeerrăă  şşiirruull  ccrreessccăăttoorr  ffoorrmmaatt  ddiinn  ttooaattee  nnuummeerreellee  nnaattuurraallee  
{{11,,22,,33,,........}},,  lluuaattee  îînn  aacceeaassttăă  oorrddiinnee,,  îînn  ccaarree  ffiieeccaarree  nnuummăărr  ssee  rreeppeettăă  ddee  eexxaacctt  kk  
oorrii..  DDee  eexxeemmpplluu,,  ppeennttrruu  kk==44,,  şşiirruull  aassttffeell  ddeeffiinniitt  eessttee::  

11,,11,,11,,11,,22,,22,,22,,22,,33,,33,,33,,33,,44,,44,,44,,44,,55,,55,,55,,55,,......  

  SSccrriieeŃŃii  uunn  aallggoorriittmm  ccaarree  cciitteeşşttee  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ddoouuăă  nnuummeerree  nnaattuurraallee  nn  şşii  kk  
((11≤≤≤≤≤≤≤≤kk≤≤≤≤≤≤≤≤110000 ,,  11≤≤≤≤≤≤≤≤nn≤≤≤≤≤≤≤≤110000000000000000 )),,  aappooii,,  uuttiilliizzâânndd  uunn  aallggoorriittmm  eeffiicciieenntt  ddiinn  ppuunnccttuull  
ddee  vveeddeerree  aall  ssppaaŃŃiiuulluuii  ddee  mmeemmoorriiee  şşii  aall  ttiimmppuulluuii  ddee  eexxeeccuuttaarree,,  ssccrriiee  pprriimmiiii  nn  
tteerrmmeennii  aaii  şşiirruulluuii,,  îînn  oorrddiinnee  ddeessccrreessccăăttooaarree,,  sseeppaarraaŃŃii  pprriinn  ccââttee  uunn  ssppaaŃŃiiuu..  
  EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  nn==1177  şşii  kk==33,,  pprriimmiiii  1177  tteerrmmeennii  aaii  şşiirruulluuii  ffoorrmmaatt  ccuu  
nnuummeerreellee  ddiinn  mmuullŃŃiimmeeaa  {{11,,22,,33,,......}},,  lluuaattee  ssuucccceessiivv,,  îînn  ccaarree  ffiieeccaarree  nnuummăărr  ssee  
rreeppeettăă  ddee  44  oorrii  eessttee::  

((11,,11,,11,,22,,22,,22,,33,,33,,33,,44,,44,,44,,55,,55,,55,,66,,66))  

  iiaarr  ppee  eeccrraann  ssee  vvaa  aaffiişşaa  
66  66  55  55  55  44  44  44  33  33  33  22  22  22  11  11  11  

  
 

 
 În primul rând, trebuie remarcat faptul că există posibilitatea ca cea mai mare 
valoare din şir (care va fi ultima în şirul crescător, respectiv prima în şirul descrescător) să 
nu se repete de exact k ori, aşa cum se întâmplă cu celelalte valori. Aşa stau lucrurile şi în 
exemplul din enunŃ. Se cere repetarea de câte k=3 ori a fiecărei valori din mulŃimea 
{1,2,3,...}, dar, cum sunt n=17 termeni, rezultă că valorile 1, 2, 3, 4 si 5 se repetă 
într-adevăr de câte trei ori fiecare, însă pentru valoarea 6 nu mai sunt disponibile decât 
două repetări (ca să se ajungă în final la 5*3+2=17 termeni). 
 Într-un astfel de caz, imediat după citirea lui n şi k, trebuie să afişăm separat acel 
termen care se repetă de un număr incomplet de ori. Se observă că valoarea respectivului 
termen este [n/k]+1, iar el se repetă de n%k ori (pe exemplu, pentru n=17 şi k=3, 
termenul este 6 adică tocmai 17/3+1, iar el se repetă de 17%3 ori, adică de două ori). Prin 
urmare, vom scrie un ciclu "pentru" în care contorul i va parcurge succesiv valorile 
1,2,...,n%k, şi la fiecare pas afişăm valoarea [n/k]+1, urmată de un spaŃiu. Această 
situaŃie specială a ultimului termen apare numai atunci când n nu este divizibil cu k, adică 
n%k≠0, dar nu este necesară punerea unei condiŃii de tipul "dacă-altfel": în cazurile în 
care n este divizibil cu k, adică n%k este 0, contorul ciclului "pentru" va evolua de la 1 la 
0, deci acest ciclu special nu se va executa niciodată ! 

Probleme rezolvateProbleme rezolvateProbleme rezolvateProbleme rezolvate    

AAAAAAAApppppppprrrrrrrrooooooooffffffffuuuuuuuunnnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  

RReezzoollvvaarree
::  

R.II.36 CCoonnssttrruuiirreeaa  uunnuuii  şşiirr  



 100 

 În continuare trebuie afişaŃi în ordine descrescătoare ceilalŃi termeni, care se 
repetă fiecare de câte k ori. Dacă termenul special a fost [n/k]+1, evident ceilalŃi termeni 
vor evolua descrescător de la [n/k] la 1, deci trebuie să proiectăm un ciclu "pentru", în 
care aceştia să treacă pe rând printr-un contor v. Pentru fiecare termen v, ca să-l afişăm de 
exact  k ori, avem nevoie de un alt ciclu "pentru", în care contorul i va lua succesiv 
valorile 1,2,...,k. La fiecare pas, la "intersecŃia" celor două cicluri, afişăm valoarea lui 
v, urmată de un spaŃiu.    
 

citeşte n,k; 
pentru (i←←←←1,2,...n%k) 
   scrie [n/k] + 1, " "; 
pentru (v←←←←n/k,...,2,1) 
  pentru (i←←←←1,2,...,k) 
   scrie v, " "; 

 

 
 
 

FFiiiinndd  ddaatt  uunn  nnuummăărr  nnaattuurraall  nn,,  ssăă  ssee  ggăăsseeaassccăă  ttooaattee  ppoossiibbiilliittăăŃŃiillee  ddee  aa  
ddeessccoommppuunnee  ppee  nn  îînn  ssuummăă  ddee  nnuummeerree  nnaattuurraallee  ccoonnsseeccuuttiivvee..  
  EExxeemmpplluu::  ppeennttrruu  nn==1155,,  ddeessccoommppuunneerriillee  ppoossiibbiillee  ssuunntt::  1155==11++22++33++44++55,,  
1155==44++55++66  şşii  1155==77++88..    
 
 
 

Este evident că, indiferent de valoarea lui n, nu pot exista două reprezentări de 
aceeaşi lungime, sau având acelaşi prim element. Pe de altă parte, primul element al 
oricărei reprezentări nu poate fi mai mare decât [n/2] (dacă ar fi mai mare decât 
jumătatea lui n atunci suma dintre primul element şi consecutivul său ar depăşi deja n ! ). 
 Într-un ciclu cu număr finit de paşi, parcurgem în contorul i numerele naturale de 
la 1 la [n/2], şi pentru fiecare valoare a lui i încercăm să găsim (dacă există) 
descompunerea care pleacă de la i, astfel:  

− calculăm succesiv în variabila S sumele S=i+(i+1), S=i+(i+1)+(i+2),.., 
S=i+(i+1)+(i+2)+...+(i+k). Pentru aceasta, vom folosi o structură repetitivă cu test 
iniŃial. IniŃializăm cu 0 suma S şi contorul k, la fiecare pas adăugăm la S un termen de 
forma (i+k), iar ciclul se execută cât timp (S+i+k<=n) ŞI (k<=[n/2]+1); (vă lăsăm să 
deduceŃi singuri de ce condiŃia trebuie să arate astfel); 

− după ieşirea din acest al doilea ciclu, dacă valoarea lui S este egală cu n, 
înseamnă că  S constituie o reprezentare a lui n ca sumă de numere naturale consecutive.        

 
citeşte n; 
pentru (i←←←←1,...,[n/2]) execută  
  început  
   S←←←←0; 
   k←←←←0; 
    cât timp (S+i+k<=n ŞI k<=[n/2]+1) execută 
      început 
        S←←←←S+(i+k); 
        scrie i+k, "+"; 

RReezzoollvvaarree
::  

R.II.37 DDeessccoommppuunneerree   
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      sfârşit 
    dacă (S==n) atunci 
        scrie "Este"; 
    altfel  
         scrie "Nu este"; 
  sfârşit 

 

 
 
 

 (Bacalaureat, iulie 2002, varianta 5) 

SSee  cciitteesscc  ddee  llaa  ttaassttaattuurrăă  ttrreeii  nnuummeerree  nnaattuurraallee  ff,,  aa  şşii  bb,,  ffiieeccaarree  nnuummăărr  aavvâânndd  
cceell  mmuulltt  ttrreeii  cciiffrree..  SSăă  ssee  aaffiişşeezzee  oo  ""ttaabbllăă""  ccuu  ttooaattee  îînnmmuullŃŃiirriillee  ddee  ddooii  ffaaccttoorrii  nnaattuurraallii  
ddiinnttrree  ccaarree  uunnuull  eessttee  oobblliiggaattoorriiuu  ff  şşii  ccaarree  ddaauu  ccaa  rreezzuullttaattee  nnuummaaii  nnuummeerree  ccuupprriinnssee  
îînnttrree  aa  şşii  bb  iinncclluussiivv..  ÎÎnnmmuullŃŃiirriillee  vvoorr  ffii  aaffiişşaattee  ccââttee  uunnaa  ppee  lliinniiee,,  îînn  oorrddiinneeaa  
ccrreessccăăttooaarree  aa  rreezzuullttaatteelloorr..    
  DDee  eexxeemmpplluu,,  ppeennttrruu  ff==55,,  aa==88  şşii  bb==2255  ssee  vvaa  aaffiişşaa  ""ttaabbllaa  îînnmmuullŃŃiirriilloorr  ccuu  55""  
aassttffeell::    
 
 
 

 

 

Mai întâi citim de la tastatură numerele f, a şi b. Întrucât se cere ca aceste numere 
să aibă cel mult trei cifre, realizăm şi o validare a datelor: citirea lor se repetă (se reia) până 
când introducem trei valori cuprinse între 0 şi 999 inclusiv.  
 Într-un ciclu, parcurgem în contorul i toate numerele naturale de la a la b 
inclusiv. Pentru fiecare astfel de număr i, testăm dacă se împarte exact la f (i%f==0). În 
caz afirmativ, înseamnă că am găsit un număr natural c care înmulŃit cu f dă ca rezultat 
tocmai acel i situat între a şi b. Evident, respectivul c reprezintă chiar câtul împărŃirii lui i 
la f (c ←←←←i / f). ÎnmulŃirea inversă este c*f=i, în care c constituie primul factor iar f al 
doilea factor. De exemplu, pentru f=5, a=8 şi b=25, avem i=8,9,...,24,25, prima 
valoare a lui i care se divide cu 5 este i=10, pentru care avem: 
 − i % f=0, adică 10 % 5=0; câtul împărŃirii este c=[i/f], adică c=[10/5]=2, iar 
înmulŃirea inversă este 2*5=10; observaŃi că primul factor este c, al doilea factor este f, 
iar rezultatul este i !      
 

  execută 
   citeşte f,a,b; 
  cât timp (f<0 SAU f>=999 SAU a<0 SAU a>999 SAU b<0 SAU b>999);  
   pentru (i←←←←a,...,b)  
  dacă (i % f==0)  
   început 
     c←←←←[i/f]; 
     scrie c,'*',f,'=',i; 
   sfârşit 

 

 
 

2*5=10 
3*5=15 
4*5=20 
5*5=25 

RReezzoollvvaarree
::  

R.II.38 ““TTaabbllaa  îînnmmuullŃŃiirriiii””  
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 Probleme propuse pentru toate tipurile de cicluriProbleme propuse pentru toate tipurile de cicluriProbleme propuse pentru toate tipurile de cicluriProbleme propuse pentru toate tipurile de cicluri 
 

►1. Fiind dat un număr natural n, scrieŃi un algoritm pentru calculul 
expresiei  E =1*2+2*3+3*4+...+n*(n+1). 

►2. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 11) 
ScrieŃi un algoritm care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n, 

precum şi n numere naturale, cu maximum nouă cifre fiecare, apoi calculează şi 
afişează pe ecran, câte numere prime conŃine şirul citit. 

Exemplu: pentru n=5 şi valorile 12 3 9 7 1 se va afişa pe ecran 
valoarea 2 (în şirul dat există două numere prime şi anume 3 şi 7). 

IndicaŃii: Citim numerele în aceeaşi variabilă x, întru-un ciclu în care contorul 
i, cu valorile 1,2,…,n, nu are are rol decât acela de a număra citirile. Pentru fiecare x 
citit, testăm dacă este prim cu algoritmul cunoscut, iar în caz afirmativ incrementăm un 
contor care numără valorile prime (iniŃializat cu 0).  

 

►3. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 77) 
Se citesc de la tastatură un număr natural n şi un şir de n numere întregi. 

ScrieŃi un algoritm eficient care determină cea mai mare valoare negativă dintre cele 
citite, precum şi numărul de apariŃii ale acesteia în cadrul şirului. În cazul în care şirul 
citit nu conŃine nici o valoare negativă, se va afişa mesajul “NU EXISTĂ”. 

Exemplu: Pentru n=8 şi numerele (10,3,-4,-7,-4,-9,11,-4), se vor afişa 
valorile -4 şi 3, deoarece -4 este cel mai mare element negativ al şirului şi apare de 3 ori. 

►4. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 53) 
Se citesc de la tastatură două numere naturale n şi p, 

(1<n<1000,1<p<10). Să se afişeze pe ecran, cu spaŃiu între ele, acele numere 
naturale mai mici sau egale cu n, care au toate cifrele mai mici sau egale cu p.  

Exemplu: pentru n=15 şi p=2, se vor afişa numerele 0,1,2,10,11,12.   

 ►5. RealizaŃi un algoritm care afişează "cifra de control" a unui număr 
natural, determinată astfel: se calculează suma cifrelor numărului, apoi suma 
cifrelor sumei obŃinute, ş.a.m.d., până când rezultatul este o singură cifră.  

►6. Două numere naturale a şi b se numesc “gemene” dacă sunt prime şi 
diferenŃa lor în modul este 2. Să se afişeze perechile de numere “gemene” care se 
pot forma pe mulŃimea numerelor naturale mai mici sau egale cu n, unde valoarea 
lui n se citeşte de la tastatură. Se cere un algoritm eficient de rezolvare. 

IndicaŃii: Pentru a evita testarea condiŃiei privitoare la diferenŃa în modul este 
suficient să analizăm perechile de numere de forma (i,i+2) cu i=1,2,...,n-2, şi 
pentru fiecare pereche să testăm dacă i şi i+2 sunt ambele numere prime. Realizarea 
unui algoritm eficient presupune:  

− să nu se parcurgă divizorii inutili (vezi varianta cu ciclu cu test iniŃial a  
   algoritmului de număr prim); 
− să nu se mai testeze i+2 dacă i nu este prim. 

Tema nr. T.R.3. Probleme propuseProbleme propuseProbleme propuseProbleme propuse    
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►7. Se citeşte de la tastatură un număr natural n (100<=n<=999). Dintre 
numerele naturale mai mici sau egale cu n, să se afişeze acelea care sunt divizibile 
cu suma cifrelor lor. 

►8. Dintre primele n numere naturale, să se afişeze acelea care au exact k 
divizori. Valorile lui n şi k se citesc de la tastatură.   

►9. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 97 - enunŃ adaptat) 
 Se citesc de la tastatură două numere naturale x şi y, cu maxim patru cifre 
fiecare. ScrieŃi un algoritm care tipăreşte pe ecran suma numerelor pare cuprinse 
între x şi y inclusiv.   

Exemplu: pentru x=12 şi y=23, se va afişa valoarea 102. 

 ►10. Să se afişeze toate numerele perfecte situate în intervalul [[[[ ]]]]q,p , precum 
şi numărul acestora, unde p şi q sunt două numere naturale date (vezi problema 4). 

 ►11. Să se afişeze numerele prime de trei cifre care citite invers sunt tot numere prime. 

►12. Se dau două numere natural n şi p. Să se stabilească dacă p este 
prim şi în caz afirmativ să se afişeze la ce putere apare p ca factor prim în 
descompunerea numărului n în factori primi. 

 ►13. Un număr natural se numeşte perfect dacă este egal cu suma 
divizorilor săi. Exemplu: 6=1+2+3. Să se verifice dacă un număr natural dat este 
perfect, afişându-se un mesaj corespunzător. 

 ►14. Într-o urnă se găsesc mai multe bile roşii şi albe, pe fiecare bilă fiind 
înscris un număr natural. Să se extragă pe rând bile, până când am scos din urnă 
cel puŃin m bile albe sau n bile roşii. ScrieŃi un program care simulează această 
operaŃie, citind de la tastatură numărul fiecărei bile extrase. În final, programul va 
afişa dacă cel mai mic număr extras se găseşte pe o bilă albă sau roşie.   

 ►15. Se citeşte de la tastatură un întreg n, apoi n perechi de numere 
naturale cuprinse între 0 şi 30000. Dintre perechile citite să se afişeze acelea cu 
proprietatea că cele două elemente ale perechii au aceeaşi sumă a cifrelor. 

►16. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 36) 
RealizaŃi un algoritm care afişează pe ecran toate numerele pare alcătuite 

din exact două cifre. Respectivele valori vor fi scrise pe mai multe linii de ecran, 
câte cinci pe fiecare linie, separate prin câte un spaŃiu.   

►17. Se dau două numere natural n şi p. Să se stabilească dacă p este 
prim şi în caz afirmativ să se afişeze la ce putere apare p ca factor prim în 
descompunerea numărului n în factori primi. 

 ►18. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 41) 
RealizaŃi un algoritm care afişează pe ecran toate numerele impare 

alcătuite din exact două cifre. Respectivele valori vor fi scrise pe mai multe linii de 
ecran, câte trei pe fiecare linie, separate prin câte un spaŃiu.    
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►19. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 62) 
ScrieŃi un algoritm care afişează pe ecran primii 20 de termeni impari ai 

şirului lui Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8,13,21,…), câte 5 pe o linie. Termenii 
afişaŃi pe aceeaşi linie a ecranului vor fi separaŃi între ei prin câte un spaŃiu. 

►20. Se dă un şir de numere care se citesc pe rând de la tastatură, atâta 
timp cât nu s-a introdus valoarea 0 (care nu face parte din şir). Să se afişeze 
perechile de numere consecutiv citite cu proprietatea că al doilea element al 
perechii este egal cu dublul primului. 

►21. Pentru un număr întreg n dat, să se calculeze fiecare dintre 
expresiile de mai jos: 

a) (((( ))))2222 2n3.....741E −−−−++++++++++++++++====  
b) (((( ))))1n2...531E −−−−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====  
c) n...321.....321211E ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++====  

d) (((( )))) (((( ))))n21....642E 1n ⋅⋅⋅⋅−−−−++++++++++++−−−−==== ++++  

►22. Se citesc de la tastatură două numere întregi x şi n. CalculaŃi 

valoarea sumei:      
(((( ))))1n2

x
...

5

x

3

x
xS

1n253

−−−−
++++++++++++++++====

−−−−
 

 ►23. Un număr natural se numeşte perfect dacă este egal cu suma 
divizorilor săi. Exemplu: 6=1+2+3. Să se verifice dacă un număr natural dat este 
perfect, afişându-se un mesaj corespunzător. 

 ►24. Într-o urnă se găsesc mai multe bile roşii şi albe, pe fiecare bilă fiind 
înscris un număr natural. Să se extragă pe rând bile, până când am scos din urnă 
cel puŃin m bile albe sau n bile roşii. ScrieŃi un program care simulează această 
operaŃie, citind de la tastatură numărul fiecărei bile extrase. În final, programul va 
afişa dacă cel mai mic număr extras se găseşte pe o bilă albă sau roşie.   

 ►25. Se citeşte de la tastatură un întreg n, apoi n perechi de numere 
naturale cuprinse între 0 şi 30000. Dintre perechile citite să se afişeze acelea cu 
proprietatea că cele două elemente ale perechii au aceeaşi sumă a cifrelor. 

►26. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 87 - enunŃ adaptat) 
Se citesc de la tastatură două numere naturale a şi b unde a conŃine cel 

mult nouă cifre, iar b este strict mai mic decât numărul de cifre a lui a. ScrieŃi un 
algoritm care înlocuieşte cu 0 ultimele b cifre ale numărului a şi afişează pe ecran 
valoarea astfel obŃinută.  

 Exemplu: pentru a=1844657 şi b=3, numărul tipărit este 1844000. 
 IndicaŃii: Trebuie să determinăm câtul împărŃirii lui a la 10b, iar pe acesta să-l 
înmulŃim cu 10b. De pildă, pentru a=1844657 şi b=3, avem 103=1000, apoi 1844657 
div 1000=1844 şi 1844*1000=1844000  
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►27. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 79) 
ScrieŃi un algoritm care elimină prima şi ultima cifră dintr-un număr natural 

n citit de la tastatură. Numărul dat poate avea minim 3 şi maxim nouă cifre.  
Exemplu: pentru n=323958, se va afişa pe ecran numărul 2395.  

►28. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 97) 
Se citeşte de la tastatură un număr natural n cu maxim nouă cifre. ScrieŃi 

un algoritm care afişează pe ecran numărul care se obŃine cu cifrele de rang impar 
ale lui n luate în ordine naturală, urmate de cifrele de rang par luate în ordine 
inversă. Prin rangul unei cifre înŃelegem poziŃia pe care o ocupă cifra în cadrul 
numărului, numărată de la dreapta la stânga. 

Exemplu: pentru n=275839, algoritmul va tipări numărul 789352. 

►29. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 98) 
Se citeşte de la tastatură un număr natural n alcătuit din cel mult opt cifre. 

ScrieŃi un algoritm care afişează mesajul “DA” dacă numărul dat are toate cifrele 
identice, respectiv “NU” în caz contrar.   

Exemplu: pentru n=77777, se va afişa mesajul “DA”  

►30. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 44) 
Se citesc de la tastatură două numere naturale n şi k, unde n poate avea 

maxim nouă cifre şi 0<k<10. ScrieŃi un algoritm care afişează numărul obŃinut 
prin eliminarea primelor k cifre ale lui n. Dacă valoarea lui k este mai mare decât 
numărul de cifre ale lui n, se va afişa mesajul ”IMPOSIBIL”.   

►31. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 76 - enunŃ adaptat) 
 ScrieŃi un algoritm care citeşte de la tastatură un număr natural m cu maxim 
nouă cifre şi o cifră zecimală c aparŃinând mulŃimii {0,1,2,...,9}, apoi 
determină şi afişează numărul de cifre ale lui n care aparŃin intervalului [c-1,c+1]. 

Exemplu: pentru n=1233 şi c=3 se va afişa valoarea 3, iar pentru n=650 
şi c=3 algoritmul trebuie să tipărească valoarea 0. 

►32. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 89 - enunŃ adaptat) 
Se citesc de la tastatură valorile a trei variabile n, c1 şi c2, unde n este un 

număr natural format din cel mult nouă cifre, iar c1 şi c2 memorează câte o cifră. 
RealizaŃi un algoritm care înlocuieşte cu cifra c2 fiecare apariŃie a cifrei c1 în 
cadrul numărului n, şi afişează pe ecran valoarea astfel obŃinută. În cazul în care 
cifra c1 nu se regăseşte în numărul n, valoarea lui n va rămâne nemodificată. 

Exemplu: pentru n=149448, c1=4 şi c2=2 algoritmul va afişa valoarea 129228. 

►33. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 27 - enunŃ adaptat) 
 ScrieŃi un algoritm care citeşte de la tastatură două numere naturale x şi y, 
cuprinse în intervalul [1,100], apoi formează în memorie numărul real ce are 
proprietatea că partea sa întreagă este egală cu x, iar cifrele aflate după punctul 
zecimal sunt cifrele numărului y în aceeaşi ordine.  

Exemplu: pentru x=12 şi y=534, pe ecran trebuie să se afişeze numărul 12.534.  



 106 

 IndicaŃii: Mai întâi formăm în memorie numărul z=0.y, adică numărul care are 
partea întreagă 0 şi partea zecimală alcătuită din cifrele lui y. Pentru aceasta, împărŃim 
în mod repetat pe y la 10, până când câtul împărŃirii devine mai mic decât 1. Numărul 
căutat va fi x+z. Pentru exemplul din enunŃ, cu x=12 şi y=534, avem z=0.534, iar 
x+z=12+0.534=12.534.  

►34. (Bacalaureat iulie 2009, varianta 79 - enunŃ adaptat) 
 Se citeşte de la tastatură un număr real x, care poate conŃine cel mult patru 
cifre în partea întreagă şi cel mult şase cifre după punctul zecimal. RealizaŃi un 
algoritm care construieşte în memorie şi afişează pe ecran numărul obŃinut prin 
inversarea între ele a părŃii întregi şi a părŃii zecimale a părŃii lui x. 

Exemplu: dacă se citeşte valoare x=15.231, trebuie să se afişeze numărul 231.15. 

►35. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 15) 
 Se citeşte de la tastatură un număr natural n (n<100), apoi n numere 
naturale din mulŃimea {1,2,3}. Se cere să se afişeze cele n valori citite în ordine 
crescătoare, folosind un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de 
execuŃie şi al spaŃiului de memorare utilizat.  
 Exemplu: pentru n=19 şi valorile citite 
3,3,3,3,2,1,2,1,3,2,1,3,2,1,1,3,3,2,3, se va afişa pe ecran şirul 
1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3.  

 IndicaŃii: Folosim trei contoare c1, c2, c3, în care vom număra valorile de 1, 2, 
respectiv 3 din şir. Citim pe rând cele n valori în aceeaşi variabilă x, într-un ciclu în 
care contorul i=1,2,…,n numără citirile. Pentru fiecare x citit, în funcŃie de valoarea 
sa, incrementăm contorul corespunzător. În final, folosim trei cicluri distincte, afişăm 
numărul 1 de c1 ori, valoarea 2 de c2 ori şi numărul 3 de c3 ori.  

 ►36. Să se determine toate numerele de trei cifre cu proprietatea că suma 
inverselor cifrelor lor este un număr subunitar, iar cifrele sunt în ordine strict 
crescătoare. Exemplu: Numărul 245: 1/5+1/4+1/2=fracŃie subunitară. 

 IndicaŃii: se generează toate posibilităŃile de a scrie cifre în ordinea crescătoare 
şi se verifică dacă suma inverselor cifrelor este un număr subunitar. În caz afirmativ se 
va afişa numărul format cu cele trei cifre. 

  
 ►37. Se citesc un număr natural n şi coeficienŃii a,b,c, ai unei ecuaŃii de 
gradul II de forma ax2+bx+c=0. Fără a rezolva ecuaŃia, să se calculeze valoarea 
expresiei Sn=x1n+x2n, unde x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaŃiei. 

IndicaŃii: Avem S1=x1+x2=-b/a (relaŃia lui Wiette). Deoarece x1 este rădăcină, 
rezultă că ax1

2
+bx1+c=0 (1), şi analog, ax2

2
+bx2+c=0 (2). Adunând cele două relaŃii 

obŃinem aS2+bS1+c=0. Mai departe înmulŃim relaŃia (1) cu x1 şi relaŃia (2) cu x2 după 
care adunăm, rezultând aS3+bS2+cS1=0. Generalizând, vom vedea aSn+bSn-1+cSn-2=0, 
recurenŃă care se poate calcula într-un ciclu.   

 

 ►38. Să se calculeze puterea la care apare numărul prim p în 
descompunerea numărului 1*2*3*...*n, pentru un n natural dat.  

Exemplu:  pentru n=36 şi p=3, se va obŃine puterea 16. 
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IndicaŃii. Facem mai întâi observaŃia că pentru un n foarte mare, este 
imposibilă memorarea produsului 1*2*3*...*n ca număr întreg. De aceea, rezolvarea 
trebuie să evite folosirea acestui produs. Dacă p este număr prim, atunci din "p divide 
a*b" rezultă "p divide a" sau "p divide b". În consecinŃă, vom determina puterea lui p în 
dezvoltarea fiecărui factor al produsului 1*2*...*n şi vom însuma puterile obŃinute. 
Cum p este prim, vom lua în considerare numai factorii de forma k*p, unde k va lua 
valori de la 1 până la "parte întreagă din n/p". 

►39. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 51) 
Se citeşte de la tastatură un număr natural nenul n cu cel mult nouă cifre. 

ScrieŃi un algoritm care găseşte şi afişează un număr natural k astfel încât produsul 
1*2*3*…*k-1*k să aibă o valoare cât mai apropiată de n.  

Exemplu: pentru n=25 se va obŃine k=4 (1*2*3*4=24), iar pentru n=119 
programul va afişa numărul 5.   

►40. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 17) 
ScrieŃi un algoritm care afişează pe ecran, separate prin virgulă, toate 

numerele naturale de patru cifre care au prima cifră strict mai mică decât a doua, a 
doua cifră strict mai mică decât a treia, şi a treia cifră strict mai mică decât a patra.  

Exemplu: câteva astfel de numere ar fi 1201, 1202, 1203,…, 8979, 8989. 
IndicaŃii: pentru a obŃine toate numerele de forma c1c2c3c4 care să respecte 

monotonia dorită, adică c1<c2, c2>c3 şi c3<c4,  putem proiecta patru cicluri imbricate, 
în care contoarele vor lua valorile c1=1,...,8, c2=c1+1,...,9, c3=0,...,c2-1 şi 
c4=c3+1,...,9. Numerele căutate sunt de forma c1*1000+c2*100+c3*10+c4.    

►41. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 61) 
Se citeşte de la tastatură un număr natural k (1<=k<=4). Să se afişeze 

toate palindroamele de cinci cifre (adică numerele naturale de forma c1c2c3c4c5 
pentru care c1=c5 şi c2=c4) cu proprietatea că diferenŃa în valoare absolută dintre 
oricare două cifre alăturate este egală cu k (adică |ci-ci+1|=k, pentru orice 
i∈∈∈∈{1,2,3,4}). 

IndicaŃii: singurele numere care satisfac proprietatea cerută au una din formele 
(i,i-k,i,i-k,i)(i,i-k,i-2*k,i-k,i)(i,i+k,i,i+k,i)(i,i+k,i+2*k,i+k,i). 
Folosim un ciclu în care contorul i va primi ca valori cifrele zecimale de la 1 la 9; pentru 
fiecare i, afişăm numerele ce se încadrează în formele de mai sus, având însă grijă să punem 
şi condiŃiile de existenŃă a lor: i-k>=0, i-2*k>=0, i+k<=9, i+2*k<=9.   

►42. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 78)  
 ScrieŃi un program Pascal C/C++ care citeşte de la tastatură un număr 
natural n (1<n<30000) şi care determină şi afişează pe ecran numărul divizorilor 
primi a lui n. 
 Exemplu: pentru n=24 se afişează 2 (deoarece are 2 divizori primi: 2 şi 3), 
iar pentru numărul 60 se afişează 3 (deoarece are 3 divizori primi: 2, 3 şi 5). 

►43. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 60)  
Se citesc de la tastatură trei numere naturale de cel mult opt cifre fiecare n, 

a şi b şi se cere să se afişeze pe ecran câte numere naturale mai mici sau egale cu 
n sunt multipli a lui a, dar nu sunt multipli a lui b. De exemplu, dacă n=100, 
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a=12, b=8, rezultatul afişat va fi 4 (numerele mai mici sau egale cu 100 care sunt 
multipli a lui 12 dar nu şi a lui 8 sunt 12, 36, 60, 84). 

a) AlegeŃi o metodă eficientă de rezolvare şi descrieŃi în limbaj natural 
metoda aleasă justificând eficienŃa acesteia (4-6 rânduri) 

b) ScrieŃi programul Pascal / C/C++ corespunzător metodei alese la punctul a. 

►44. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 62)  
a) ScrieŃi un program în limbajul Pascal / C/C++ , eficient din punctul de 

vedere al duratei de executare, care afişează toate numerele naturale formate din 
cifre identice, mai mari decât 10 şi mai mici decât o valoare dată n, 
n<=2.000.000.000. 

De exemplu pentru n=195, se afişează: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 111. 
b) ExplicaŃi în limbaj natural metoda utilizată, justificând eficienŃa ei (4-6 rânduri). 

►45. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 64)  
ScrieŃi un program Pascal / C/C++ care citeşte de la tastatură două numere 

naturale nenule n şi m (n<100, m<100), determină şi afişeză pe ecran toate perechile 
a, b de numere naturale nenule distincte, cel mult egale cu n, care au cel mai mic 
multiplu comun egal cu m. Perechile se vor afişa pe cate o linie, iar numerele 
corespunzătoare fiecărei perechi vor fi separate printr-un spaŃiu, ca în exemplu. 

De exemplu, pentru n=6 şi m=6 se afişează perechile: 
1    6 

    2    3 
2    6 
3    6 

►46. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 78)  
Se citesc de la tastatură mai multe numere naturale de cel mult 3 cifre. Se 

ştie că se citesc cel puŃin 2 numere şi că citirea continuă, număr cu număr, până 
când se citeşte un număr egal cu primul număr citit. Să se scrie un program Pascal, 
C/C++ care citeşte numerele şi afişează pe ecran media aritmetică a numerelor 
pare citite precum şi numărul acestora. Se va afişa mesajul NU EXISTĂ dacă nu 
există nici un număr par printre cele citite. AlegeŃi o metodă de rezolvare care va 
gestiona eficient memoria. 

De exemplu, dacă se citesc pe rând numerele 5 6 2 7 9 6 8 5 se vor 
afişa pe ecran valorile 5.5 şi 4. 

►47. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 95)  
ScrieŃi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale a şi b 

(0≤a, b≤200000000) şi în cazul în care există cel puŃin o aceeaşi cifră în ambele 
numere, afişează mesajul DA, iar în caz contrar afişează mesajul NU. 

De exemplu, pentru a=83 şi b=119 se va afişa pe ecran mesajul NU, iar 
pentru a=5003 şi b=720 se va afişa DA.  
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►48. Se citesc de la tastatură mai multe şiruri de numere întregi, fiecare 
şir terminându-se cu valoarea 0. Citirea se încheie prin introducerea de două ori 
consecutive a valorii 0. Să se afişeze elementul maxim din fiecare şir, precum şi 
maximul tuturor şirurilor. 

IndicaŃii: Pentru a asigura încheierea citirii la întâlnirea a două zerouri 
consecutive procedăm astfel: în ciclul de citire, înainte de citirea unui număr în 
variabila x, salvăm x-ul citit la pasul anterior într-o variabilă prec cu sensul de 
“termen precedent”(iniŃial citim primul x înainte de ciclu şi prec←←←←x). Astfel, citirea se 
încheie în momentul în care prec=0 şi x=0. 

Folosim două variabile max şi maxg, în care vom reŃine maximul fiecărui şir şi 
maximul global. După citirea fiecărui nou x, dacă acesta este diferit de 0 actualizăm 
max (prin comparare cu max de la pasul anterior, unde iniŃial max←←←←-MAXINT), iar la 
întâlnirea valorii 0 actualizăm similar maxg (prin comparare cu max). 

►49. Se citeşte un şir de numere întregi până când se introduce de două 
ori consecutiv aceeaşi valoare. Să se afişeze câte pătrate perfecte sunt în şir.   
 Exemplu: dacă şirul este 13 9 56 400 8 25 17 17, acesta conŃine trei 
pătrate perfecte (numerele 9, 400 şi 25). 

 IndicaŃii. Citim numerele pe rând într-un ciclu, în aceeaşi variabilă x. Pentru 

fiecare x citit, dacă este pătrat perfect ( [[[[ ]]]]xx ====  ) incrementăm un contor (iniŃializat 
cu 0). La fiecare pas, înainte de citirea unui nou număr în variabila x, salvăm x-ul 
curent într-o variabilă y. Astfel, ciclul se execută până când x=y. 

 ►50. Se numeşte număr "bine ordonat descrescător" un număr natural, cu 
proprietatea că cifrele sale citite de la stânga la dreapta sunt în ordine 
descrescătoare. Exemplu: 9653. ScrieŃi un algoritm care verifică dacă un număr 
natural x dat este "bine ordonat descrescător", afişând un mesaj. 

 IndicaŃii. Presupunem mai întâi că numărul x este "bine ordonat crescător", 
iniŃializând cu true o variabilă booleană. ReŃinem prima cifră a lui x (x mod 10) în 
variabila y. Apoi, într-un ciclu, extragem pe rând celelalte cifre, folosind algoritmul 
prezentat în acest capitol. La fiecare pas, dacă cifra curentă este mai mică decât cifra 
anterior extrasă y, variabila booleană devine false (numărul nu mai poate fi bine 
ordonat crescător), apoi salvăm cifra curentă în y (cifra curentă va deveni cea 
precedentă la următorul pas).  

 ►51. Un număr natural are aspect de munte, dacă cifrele sale sunt în 
ordine crescătoare până la o anumită poziŃie k şi în ordine descrescătoare începând 
cu acea poziŃie. Exemplu:  235754. Pentru un număr natural n citit de la tastatură, 
să se verifice dacă are aspect de munte, afişându-se un mesaj corespunzător.    

IndicaŃii. Mai întâi se stabileşte câte cifre are numărul, cu ajutorul unui ciclu 
de împărŃiri la 10 similar cu cel folosit pentru extragerea cifrelor. Presupunând că 
numărul are n cifre, primele k cifre trebuie să fie în ordine crescătoare, iar restul de n-k 
cifre în ordine descrescătoare. Realizăm în continuare o testare logică prin intermediul 
unei variabile booleene ok, iniŃialzată cu true. Extragem separat ultima cifră. Apoi 
într-un ciclu începem să extragem cifrele de la dreapta la stânga, începând cu penultima, 

PPPPPPPPrrrrrrrroooooooobbbbbbbblllllllleeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        nnnnnnnnoooooooottttttttaaaaaaaa        1111111100000000        
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mergând cel mult până la cifra de rang k (deci făcând n-k-1 extrageri). La fiecare pas, 
dacă cifra extrasă este mai mică decât cifra obŃinută la extragerea anterioară, atunci ok 
devine false. Dacă la finele acestui ciclu ok a rămas true, atunci vom continua cu 
extragerea restului cifrelor, de la rangul k până la rangul 1, procedând absolut similar. 

►52. Pentru un întreg n dat, să se afişeze toate perechile de numere 
naturale mai mici sau egale decât n cu proprietatea că cel mai mare divizor comun 
al elementelor perechii este o valoare dată d. 

IndicaŃii. Pentru n=4, perechile de numere naturale mai mici decât n sunt 
(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4) şi (3,4). Pe caz general, sunt de forma (i,j) 
cu i=1,2,...,n-1 şi j=i+1,...,n. Formăm aceste perechi în două cicluri, şi pentru 
fiecare pereche (i,j) determinăm cel mai mare divizor comun al elementelor perechii, 
după care testăm dacă rezultatul este egal cu d. AtenŃie, algoritmul de c.m.m.d.c. nu 
poate opera direct asupra lui i şi j, întrucât i şi j sunt variabile contor în cicluri, iar 
modificarea lor în interiorul algoritmului lui Euclid ar altera funcŃionarea ciclurilor.  

►53. Se citeşte de la tastatură un număr natural par. Să se descompună în 
sumă de două numere prime (conjectura lui Goldbach).  

IndicaŃii:  Ştiind că n=i+(n-i), formăm toate perechile de forma (i,n-i), cu 
i=1,2,...,n-1. Pentru fiecare dintre aceste perechi testăm dacă numerele care compun 
perechea (şi care însumate dau n) sunt prime; în caz afirmativ am găsit o descompunere.  

  ►54. Să se afişeze primii n termeni ai şirului: 
 1,2,1,1,2,3,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,4,3,2,1,1,2,.... 
 unde valoarea lui n se citeşte de la tastatură. 

IndicaŃii: În înşiruirea de mai sus putem împărŃi termenii în grupe astfel: 
(1,2,1), (1,2,3,4,3,2,1), (1,2,3,4,5,4,3,2,1).... Observăm că fiecare grupă este 
alcătuită din numerele naturale de la 1 la 2*k în ordine crescătoare, urmate de numerele 
de la 2*k la 1 în ordine descrescătoare, unde k ia pe rând valorile 1,2,3,... Pentru a 
afişa exact n termeni, vom folosi un ciclu cu test final în care contorul j va număra 
termenii generaŃi (ciclul executându-se cât timp j<<<<=n, unde iniŃial j:=1).  

  

 ►55. Să se afişeze al n-ulea termen al şirului: 1,1,2,1,2,3,1,2,3,4,..., 
 unde valoarea lui n se citeşte de la tastatură. 

IndicaŃii: şirul este alcătuit din numărul 1, numerele naturale de la 1 la 2, 
numerele naturale de la 1 la 3, etc. Pe caz general, şirul conŃine grupe de numere 
naturale de la 1 la k, unde k=1,2,3,... 

 ►56. Să se determine toate numerele de trei cifre cu proprietatea că suma 
inverselor cifrelor lor este un număr subunitar, iar cifrele sunt în ordine strict 
crescătoare. Exemplu:  Numărul 245: 1/5+1/4+1/2=fracŃie subunitară. 

 IndicaŃii: se generează toate posibilităŃile de a scrie cifre în ordinea crescătoare 
şi se verifică dacă suma inverselor cifrelor este un număr subunitar. În caz afirmativ se 
va afişa numărul format cu cele trei cifre. 

 ►57. Se citesc de la tastatură două numere întregi a şi b. Să se verifice 
dacă cele două numere sunt termeni consecutivi ai şirului lui Fibonacci.  

IndicaŃii. Într-un ciclu while-do generăm termeni ai şirului atâta timp cât 
termenul obŃinut este mai mic sau egal decât a. După ieşirea din ciclu testăm dacă 
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ultimul termen generat este mai mare decât a sau egal cu a. În primul caz răspunsul la 
întrebarea din enunŃ este negativ. În al doilea caz determinăm următorul termen şi 
verificăm dacă este egal cu b. 

 ►58. Se citesc un număr natural n şi coeficienŃii a,b,c, ai unei ecuaŃii de 
gradul II de forma ax2+bx+c=0. Fără a rezolva ecuaŃia, să se calculeze valoarea 
expresiei Sn=x1n+x2n, unde x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaŃiei. 

IndicaŃii: Avem S1=x1+x2=-b/a (relaŃia lui Wiette). Deoarece x1 este rădăcină, 
rezultă că ax1

2+bx1+c=0 (1), şi analog, ax2
2+bx2+c=0 (2). Adunând cele două relaŃii 

obŃinem aS2+bS1+c=0. Mai departe înmulŃim relaŃia (1) cu x1 şi relaŃia (2) cu x2 după 
care adunăm, rezultând aS3+bS2+cS1=0. Generalizând, vom vedea aSn+bSn-1+cSn-2=0, 
recurenŃă care se poate calcula într-un ciclu. 

►59. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 48)   
ScrieŃi un program C/C++ / Pascal care citeşte de la tastatură un număr 

natural n (0<n<=25) şi un şir de n numere naturale cu cel mult patru cifre fiecare; 
programul va determina şi va afişa pe ecran numărul maxim de factori primi 
distincŃi care pot să apară în descompunerea în factori primi a unui număr din şir. 

Exemplu: pentru n=6 şi numerele 18 90 450 24 20 75 se afişează 3 
deoarece 90=2∗32∗5 şi 450=2∗52∗32, fiecare conŃinând trei factori primi, iar 
celelalte numere citite au câte doi factori primi distincŃi.   

►60. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 62) 
International Standard Book Number (ISBN) este un cod unic utilizat 

pentru identificarea fiecărei cărŃi, format din 9 cifre urmate de o ″cifră de control″ 
care poate fi o cifră sau caracterul x ce reprezintă numărul 10. SemnificaŃia 
cifrelor din cadrul unui cod ISBN de forma (a1a2….a10) este următoarea: (a1a2a3) 
identifică Ńara, (a4a5a6a7) identifică editura, (a8a9) identifică numărul asociat cărŃii 
iar a10 reprezintă cifra de control calculată astfel încât 
a[1]∗1+a[2]∗2...+a[10]∗10 să fie divizibilă cu 11. De exemplu 973 8934 05 
2 este un cod ISBN si afişează pe ecran cifra de control corespunzătoare. 

►61. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 68) dupa 9 
ScrieŃi un program Pascal / C/C++ care citeşte de la tastatură două numere 

naturale a şi b cu acelaşi număr de cifre (0<a<30000, 0<b<30000). 
Programul va construi şi afişa pe ecran numărul natural c cu proprietatea 

că fiecare cifră a acestuia este partea întreagă a mediei aritmetice a cifrelor situate 
pe aceleaşi poziŃii în scrierea numerelor a şi b. 

Exemplu: Pentru a=3534 şi b=5726, se va afişa valoarea c=4625. 

►62. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 86)  
Se spune despre un număr natural că este superprim dacă atât el cât şi 

toate prefixele lui sunt numere prime. De exemplu, numărul 313 este un număr 
superprim pentru că 313 este prim şi prefixele: 3, 31 sunt numere prime. 

ScrieŃi un program Pascal / C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural 
n cu cel mult opt cifre şi care verifică dacă n este superprim. Programul afişează pe 
ecran mesajul DA dacă numărul este superprim, astfel va afişa mesajul NU. 
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►63. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 89) 
ScrieŃi un program Pascal / C/C++ care citeşte de la tastatură un număr 

natural n cu cel mult nouă cifre şi care determină dacă există un număr natural k 
cu proprietatea că n=1∗2∗3∗…∗k. Dacă există un astfel de număr, programul va 
afişa pe ecran mesajul DA urmat de numărul k, separate printr-un spaŃiu, astfel va 
afişa mesajul NU. 

Exemple: pentru n=720 se va afişa ″DA 6″ pentru că 6!!!!=720; 
6!=1∗2∗3∗4∗5∗6; pentru n=721 se va afişa ″NU″. 

►64. (Bacalaureat iulie 2008, varianta 91) 
Se citeşte de la tastatură un număr natural n, 0<n<1000000. Să se 

afişeze pe ecran, dacă există, un număr natural care este strict mai mare decât n şi 
care are exact aceleaşi cifre ca şi n. Dacă nu există un astfel de număr, se va afişa 
mesajul NU EXISTĂ. 

De exemplu, pentru n=165, se poate afişa valoarea 561. 
a) AlegeŃi un algoritm eficient ca timp de executare. DescrieŃi metoda în 

limbaj natural pe cel mult 4 rânduri. 
b) ScrieŃi programul Pascal / C/C++ corespunzător metodei descrise. 

►65. RealizaŃi un program care afişează rezultatele operaŃiilor de mai jos, 
fără a efectua înmulŃirile şi adunările.  

 
  
 
 
 

 ►66. Să se calculeze puterea la care apare numărul prim p în 
descompunerea numărului 1*2*3*...*n, pentru un n natural dat.  

Exemplu:  pentru n=36 şi p=3, se va obŃine puterea 16. 
IndicaŃii. Facem mai întâi observaŃia că pentru un n foarte mare, este imposibilă 

memorarea produsului 1*2*3*...*n ca număr întreg. De aceea, rezolvarea trebuie să 
evite folosirea acestui produs. Dacă p este număr prim, atunci din "p divide a*b" rezultă 
"p divide a" sau "p divide b". În consecinŃă, vom determina puterea lui p în dezvoltarea 
fiecărui factor al produsului 1*2*...*n şi vom însuma puterile obŃinute. Cum p este 
prim, vom lua în considerare numai factorii de forma k*p, unde k va lua valori de la 1 
până la "parte întreagă din n/p". 

►67. Să se deseneze din caractere "steluŃă" un poligon regulat, 
cunoscându-se raza cercului circumscris, precum şi numărul laturilor. 

IndicaŃii: Coordonatele punctelor de pe cercul circumscris poligonului se 
calculează cu formula x=x_c+r*cos(i*u) şi y=y_c+r*sin(i*u), cu i=0,1,..,n-1 
unde x_c şi y_c sunt coordonatele centrului, iar unghiul u este a n-a parte din 360 
grade. 

►68. Să se reconstituie înmulŃirea din figură, ştiind că fiecare literă şi 
fiecare "steluŃă" reprezintă cifre de la 0 la 9. "SteluŃele" de la începutul fiecărui 

76*9+7=... 
765*9+6=... 
7654*9+5=... 
..... 
76543210*9+1=... 
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rând precum şi litera ’a’ nu pot reprezenta cifra ’0’, iar fiecare literă corespunde 
unei cifre distincte. AfişaŃi toate soluŃiile, precum şi numărul acestora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplu: o soluŃie este: (abcd)=9376. 

►69. ScrieŃi un program care calculează pătratul unui număr natural cu 
maxim 5000 de cifre care începe cu 3 şi următoarele cifre sunt toate 6.  

ObservaŃie: Algoritmul va Ńine cont de faptul că pătratul unui număr cu 
maxim 5000 de cifre nu se poate obŃine prin înmulŃirea directă a numărului cu el 
însuşi, întrucât depăşeşte chiar şi capacitatea de reprezentare a tipului "întreg 
lung".  

Exemplu: 36662=1344395556 

►70. ScrieŃi un program care calculează pătratul unui număr de maxim 
5000 de cifre care începe cu cifra 2 şi următoarele cifre sunt toate 5. Rămâne 
valabilă observaŃia făcută în problema anterioară.  

Exemplu: 25555*25555=653058025 

►71. Se citeşte de la tastatură un număr natural x cu maxim nouă cifre. Să 
se afişeze toate numerele care se obŃin prin eliminarea pe rând a câte unei singure 
cifre din x, precum şi cel mai mare dintre aceste numere. 

Exemplu: pentru x=425978 rezultă numerele: 42597, 42598, 42578, 
45978, 25978, iar cea mai mare dintre acestea este 45978 
 IndicaŃii: Numărul rezultat prin eliminarea ultimei cifre se obŃine prin simpla 

împărŃire a lui x la 10. Cu acest număr iniŃializăm variabila max în care vom actualiza 

maximul dintre numerele obŃinute prin eliminarea câte unei cifre. 
 Algoritmul pentru eliminarea celorlalte nr_c-1 cifre se bazează pe un ciclu al 
cărui contor k are doar rolul de a număra paşii (k=2,3,...,nr_c, unde nr_c reprezintă 
numărul de cifre ale lui x, determinat cu algoritmul clasic de extragere a cifrelor). În 
corpul ciclului folosim două variabile intermediare p şi q ale căror valori vor fi succesiv: 
p=100,1000,... şi q=10,100,... La fiecare pas:  

− memorăm în d şi r câtul respectiv restul împărŃirii lui x la 10; 
− formăm în y numărul rezultat prin eliminarea cifrei de la pasul respectiv,după 

relaŃia y:=d*q+r mod q; 
− actualizăm p şi q: p=p*10 şi q=q*10;    

 − actualizăm max: dacă numărul rezultat y este mai mare decât max-ul curent, 
atunci y devine noul maxim. 

abcd *  
abcd 
______ 
 

     ***** 
    ***** 
   ***** 
  ***** 
  ___________ 
 
  ****abcd 
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►72. Activitatea computerelor de bord ale navetelor spaŃiale americane 
este coordonată de nişte reŃele sistolice, a căror funcŃionare se bazează pe nişte 
aşa-numite "coduri sistolice". Un cod sistolic de lungime n este alcătuit din 2n 
secvenŃe binare, fiecare astfel de secvenŃă având n cifre de 0 şi 1. Notăm cu 
s1,s2,..,sn secvenŃele binare care compun codul sistolic de lungime n. Pornind 
de la acesta, se poate obŃine codul sistolic de lungime n+1, pe care-l notăm 
t1,t2,..,tn,tn+1, aplicând următorul algoritm:  

─ se scriu n linii ce reprezintă secvenŃele s1,s2,..,sn aferente codului 
iniŃial de lungime n (fiecare astfel de secvenŃă pe câte un rând), apoi, dedesupt, se 
copiază încă o dată aceste secvenŃe exact în aceeaşi ordine; 

─ pentru cele 2n+1 linii astfel formate, se crează a n+1 coloană la sfârşit; 
pe această coloană, în primele 2n linii se scrie valoarea 0, iar în următoarele 2n 
linii se scrie valoarea 1.  

Se presupune cunoscut codul de lungime 1 alcătuit din două secvenŃe de 
câte o cifră: prima secvenŃă conŃine cifra 1, iar a doua secvenŃă conŃine cifra 0. 

Exemplu: pornind de la codul sistolic de lungime n=1, vrem să obŃinem 
codul de lungime 2. 
 
 
 
 

 ─ "dublăm" cele 2n adică 21 linii; 
  
 
 

 
─ am obŃinut astfel un număr de 2n+1 adică 22 linii; creăm a treia coloană 

astfel: în primele două linii punem 1, iar în următoarele două linii scriem 0; 
 
 
 
 

 

 ─ acesta este codul sistolic de lungime n=2; observaŃi că cele patru 
rânduri de cifre binare nu sunt altceva decât reprezentările binare ale numerelor 
naturale de la 0 la 2n-1, scrise într-o altă ordine decât cea naturală; mai departe, 
construim codul sistolic de lungime 3; începem tot aşa, cu "dublarea" liniilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
0 
 

1 
0 
0 
1 

1 1 
0 1 
0 0 
1 0 

1 1 
0 1 
0 0 
1 0 
1 1 
0 1 
0 0 
1 0 
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 ─ creăm a treia coloană: în primele patru linii aceasta va conŃine valoarea 
1, iar în următoarele patru valoarea 0;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 
0 1 1 
0 0 1 
1 0 1 
1 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 0 0 


