
 

 

Aplicaţii  ( vectori ) 

 

 

1. Se citeste un vector ce contine numere întregi. Să afişeze câte sunt pozitive şi câte sunt negative. 
 

2. Se citeşte un vector cu componete numere întregi. Să se calculeze suma patratelor componentelor 

vectorului.  
 

3. Se citeşte un vector cu numere întregi. Scrieţi secvenţele de program care realizează următoarele : 

 - suma componentelor pare de indice impar; 

 - produsul componentelor impare de indice par. 

 - media aritmetică a componentelor nenule . 
 

4. Se citeşte un vector cu n componente numere naturale. Să se afişeze numerele prime precum şi 

poziţiile pe care le ocupă în vector. 
 

5. Se citeşte un vector cu n componente numere întregi şi un alt număr întreg x. Să se determine numărul 

de apariţii ale lui x în vector şi poziţiile în care se află. 
 

6. Se citeşte un vector cu n componente numere întregi. Să se testeze dacă vectorul conţine numai 

numere distincte sau nu. 
 

7. Se citeşte un vector cu n componente numere reale. Să se determine minimul şi maximul dintre cele n 

numere citite. 
 

8. Se citesc 2 vectori cu n respectiv m componente numere naturale. Să se determine intersecţia celor doi 

vectori. 
 

9. Se citesc 2 vectori cu n respectiv m componente numere naturale. Să se determine reuniunea celor doi 

vectori. 
 

10. Se citesc 2 vectori cu n respectiv m componente numere naturale. Să se determine diferenţa celor doi 

vectori. 
 

12. Se citesc n numere naturale . Să se determine Cmmdc al celor n numere date. 
 

13. Se citeşte un vector cu n numere naturale. Să se construiască în alt vector inversele numerelor citite 

din primul vector. 
 

14. Se citeşte un vector cu componente numere reale. Să se insereze în vector între fiecare dintre două 

componente media aritmetică a acestora. 
 

15. Se citesc de la tastatură un şir de n numere întregi. Să se afişeze numărul care apare de cele mai 

multe ori. Dacă există mai multe numere se vor afişa toate. 
 

16. Se citeşte un vector cu numere intregi. Să se sorteze crescător componentele vectorului cu folosind 

una dintre metodele : 

 - met selecţiei directe, met bulelor, metoda minimului sau maximului  
 

17. Se citeşte de la tastatură un număr natural n cu maxim 9 cifre. Să se afişeze cel mai mare număr 

natural care se poate forma cu cifrele distincte ale numărului dat. 
 

18. Se citeşte un număr natural n . Să se afişeze descompunerea lui n în factori primi. 
 

 

19. Se citesc n numere întregi. Să se afişeze valoarea maximă dintre cele n numere şi de câte ori apare 

printre cele n numere citite. 
 



20. Se citesc n numere întregi. Să se afişeze valoarea minimă dintre cele n numere şi de câte ori apare 

printre cele n numere citite. 
 

21. Se citesc n numere întregi. Să se afişeze maximul dintre numerele negative şi minimul dintre 

numerele pozitive. 
 

22. Se citesc n numere naturale. Să se afişeze pentru fiecare dintre cele n numere citite cifra minimă pe 

care o conţine. 
 

23. Se citesc n numere naturale. Să se afişeze pentru fiecare dintre cele n numere citite cifra maximă pe 

care o conţine. 
 

24. Se citeşte un vector ce conţine n numere naturale. Să se calculeze suma cifrelor pare şi produsul 

cifrelor impare pentru fiecare dintre ele. 
 

25. Se citesc n numere naturale. Să se calculeze pentru fiecare dintre ele suma cifrelor şi produsul 

cifrelor. 
 

26. Se citesc n numere naturale. Să se afişeze pentru fiecare numar citit, numărul obţinut prin eliminarea 

tuturor cifrelor 0 dacă le conţine. 
 

27. Se citesc n numere naturale. Să se afişeze cu câte zerouri se termină produsul celor n numere fără a 

efectua produsul lor. 
 

28. Se citeşte un vector ce conţine n numere naturale şi o cifră k . Să se afişeze de câte ori apare cifra k în 

toate cele n numere. 
 

29. Se citesc n numere naturale şi un alt număr k nenul. Să se afişeze câte dintre cele n numere citite au 

suma cifrelor egală cu k şi care sunt acestea. 
 

30. Se citesc n numere naturale. Să se afişeze pentru fiecare dintre ele suma cifrelor pare şi numarul care 

se formează numai cu cifrele impare. 
 

31. Se citesc n numere naturale şi un număr natural s. Să se afişeze numerele prime care au suma cifrelor 

mai mică decat un număr s.  
 

32. Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze divizorii primi, precum şi suma şi produsul acestora. 
 

33. Se citesc n numere naturale nenule. Pentru fiecare dintre ele să se afişeze divizorii pari şi suma 

acestora. Dacă nu are divizori pari să se afişeze un mesaj corespunzător. 
 

34. Se citesc n numere naturale nenule. Să se afişeze pentru fiecare dintre ele divizorii săi. 
 

35. Se citesc n numere naturale nenule. Să se afişeze pentru fiecare dintre ele divizorii săi şi media 

aritmetică a acestora. 
 

36. Se citeşte un număr natural n. Să se calculeze frecvenţa de aparitţie a fiecărei cifre a numărului. 
 

37. Se citesc n numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare. Să se afişeze cifra care apare de cele mai 

multe ori în toate numerele citite. Dacă există mai multe astfel de cifre se vor afişa toate. 
 

38. Se citesc n numere naturale. Să se ordoneze crescător numerele citite după numărul de divizori. 
 

39. Se citesc n numere naturale. Să se afişeze numerele care conţin numai aceeaşi cifră. 
 

40. Se citesc n numere naturale. Să se afişeze numerele care îndeplinesc condiţiile : suma cifrelor de pe 

poziţiile impare este egală cu suma cifrelor de pe poziţii pare. Poziţiile se numără de la dreapta la stânga. 

 


