
 

1.Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Dacă se poate să se scrie numărul ca sume de 2 numere. 

Dacă nu este posibil se va afişa un mesaj. Ex: pentru 23 se va afişa nu se poate. Pentru 12 se va afişa 

1+11, 3+9, 5+7. 

 

2.Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se scrie primele n numere prime. 

Ex: pentru n=5 se vor afişa 2, 3, 5, 7, 11 

 

3.Un număr natural are “aspect de munte” dacă cifrele sale sunt în ordine crescătoare până la o anumită 

poziţie k şi în ordine descrescătoare începând cu acea poziţie. 

Ex: 235754     

Pentru un număr natural x citit de la tastatură să se verifice dacă are “aspect de munte”, afişându-se un 

mesaj corespunzător. 

 

4. Un număr natural se numeşte perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi. Ex:  6=1+2+3. Se citeşte de 

la tastatură un număr natural n. Se cere să se determine toate numerele perfecte mai mici sau egale cu n. 

 

5.Să se afişeze fiecare dintre triunghiurile de numere de mai jos, unde valoarea lui n se citeşte de la 

tastatură: 

2                                                             1    2    3………..n 

2    4                                                            ………………..         

2    4    6                                                     1    2    3 

……….                                                      1    2       

2    4    6…….2n                                        1 

 

6. Realizaţi un algoritm care afişează “cifra de control” a unui număr natural, determinată astfel: se 

calculează suma cifrelor numărului, apoi suma cifrelor sumei obţinute, ş.a.m.d. , până când rezultatul este 

o singură cifră. 

 

7.Fiind dat un număr natural n, să se găsească toate posibilităţile de a descompune pe n în sumă de 

numere naturale consecutive. 

Ex: pt. n = 15, descompunerile posibile sunt 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5  şi 15 = 4 + 5 + 6. 

 

8. A fost odată ca niciodată, a fost un cangur care creştea într-un an precum alţii în zece. Într-o zi a 

început să facă sărituri. Şi a sărit pentru început 7 metri. A doua zi a sărit, în plus faţă de ziua precedentă, 

de zece ori mai mult. În a  treia zi a reuşit să sară, în plus faţă de prima zi, de zece ori mai mult decât în 

ziua a doua.  În a patra zi a sărit, în plus faţă de prima zi, de zece ori mai mult decât în ziua a treia.  Şi tot 

aşa mai departe. Scrieţi un program care calculează câţi metri  a sărit cangurul, în  total, în n zile. 

Exemplu: pentru n=3 se va afişa 861 m. 

 

9. Se introduc două numere, a şi b, a<b<5000000. Să se afişeze ultima cifră a sumei tuturor numerelor 

aflate între a şi b. Exemple: Date de intrare a=12  b=14  date de ieşire 9 ; date de intrare a=1000000  

b=3000000  date de ieşire 0. 



1.La ferma de găini Copanul este democraţie. Fiecare găină primeşte exact acelaşi număr de boabe de porumb. 

Cele care nu pot fi împărţite vor fi primite de curcanul Clapon. Să se spună cine a primit mai multe boabe şi cu cât. 

În caz de egalitate, se va afişa numărul de boabe primite şi cuvântul "egalitate". Datele se vor citi în următoarea 

ordine: numărul de găini, iar dupa aceea numărul de boabe de porumb. Exemplu: Date de intrare 100   4050  Date 

de ieşire: Curcanul mai mult cu 10 boabe. 

2.Să se afişeze cel mai mare număr par dintre doua numere introduse în calculator. Exemple : Date de intrare 23  
45   Date de ieşire  nu exista numar par ; Date de intrare  28 14  Date de ieşire 28 ;  Date de intrare  77 4  Date 
de ieşire  4. 
 

3.Să se afişeze toate numerele de forma a23a care se împart exact la 6. 

4. Să se afişeze perechile de numere a şi b care satisfac relaţiile a+b=1000; 17 divide pe a şi 19 divide pe b. 

5. Să se genereze primii n termeni ai şirului 1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,…. 

6. Se introduc succesiv numere nenule până la introducerea numărului 0. Să se afişeze suma tuturor numerelor 

introduse. Exemplu: Date de intrare   3  5  4  2  0  Date de ieşire 14. 

7. A fost odată un balaur cu 6 capete. Într-o zi Făt Frumos s-a supărat şi i-a tăiat un cap. Peste noapte i-au crescut 

alte 6 capete la loc. A doua zi Făt Frumos iar i-a tăiat un cap dar peste noapte balaurului i-au crescut alte 6 capete 

… şi tot aşa timp de n zile. În cea de a (n+1)-a zi, Făt Frumos s-a plictisit şi a plecat acasă! Scrieţi un program care 

citeşte de la tastatură n, numărul de zile, şi care afişează pe ecran câte capete avea balaurul după n zile. Exemplu: 

pentru n=3 se va afişa 15 capete. 

 

8. Se citesc de la tastatură numere întregi pozitive atâta timp cât suma lor nu depăşeşte 1000. Să se scrie un 

program care să afişeze cea mai mică şi cea mai mare valoare a acestor numere.  Exemplu: 550  345  100 45  

Date de ieşire  max=550  min=100. 
 
9. Să se verifice dacă la scrierea unui număr, introdus de la tastatură, cifrele pare şi impare alternează. Exemplu : 

date de intrare 347092  date de ieşire da. 
 
10. Se introduce un număr natural n cu maxim 8 cifre, nenule şi distincte, mai mici ca 9. Să se afişeze cifrele 

numărului în ordine descrescătoare. Indicaţie: fiecare cifră c se înmulţeşte cu 10c, se adună aceste numere şi se 
afişează fără  zerouri. Exemplu: pentru n=354, s-ar face următoarele calcule: 4*104+5*105+3*103=54300 şi se 

va afişa 543 .  
 
11. La un concurs de matematică participă elevi din mai multe şcoli din diferite oraşe. Pentru a se putea deosebi 

între ele lucrările lor, fiecare lucrare este codificată printr-un număr natural cu 3 cifre, să zicem abc, unde a este 
codul oraşului, b este codul şcolii din oraşul a iar c este codul unui elev din şcoala b din oraşul a. Ex.: lucrarea cu 
codul 328 este lucrarea elevului cu codul 8 de la şcoala cu codul 2 din oraşul cu codul 3. Se cunosc: un cod (al 

lucrării unui elev H, prietenul nostru), numărul n de lucrări şi codurile acestora. Cerinţă: Se cere să se rezolve 
cerinţele: 
a)Verificaţi dacă H este premiant sau nu. 

b)Determinaţi numărul de premii luate de elevii din oraşul lui H     
c)Determinaţi numărul de premii luate de elevii din şcoala lui H     
 Exemplu: date de intrare  codH 123 n=4  133 221 123 125  Date de ieşire  a) da b) 3 c) 2 

 
12. O carte are N pagini. Pe paginile care au numărul asociat divizibil cu K şi nedivizibil cu H se află poze. Cerinţă: 
pentru N, K, H citite de la tastatură se cere să se afişeze ultima cifră a sumei numerelor asociate paginilor care au 

poze, dacă problema nu are soluţie se va afişa mesajul: Imposibil! 
 Restricţii 0<N<1000000001  0<K,HN. Exemplu Pentru N=20, K=3, H=2 se va afişa 7 

 

 
 

 


