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Subiectul I (30p) 

Elaboraţi un program (Pascal sau C++) pentru afişarea elementelor matricii A(m,n) cu valori 

întregi, după ordinea dată de elementele matricii B(m,n), matrice care conţine numerele naturale distincte 

din intervalul [1, mn]. 

Dimensiunile m şi n, precum şi matricile A şi B se citesc de la tastatură. Se va verifica, la 

introducerea elementelor matricii B, ca acestea să fie numere naturale distincte din intervalul [1, mn]. 

Exemplu: pentru m = 4, n = 3  şi  matricile 

5155

413

672

9101

A   şi      

12611

1059

321

847

B  

se afişează secvenţa: 2   7   6   10   1   15   1   9   3   4   5   5    

 

Subiectul II (30p) 

a) Să se scrie o funcţie f care primeşte ca parametri un număr natural a şi o cifră c şi returnează 

numărul de apariţii ale cifrei c în numărul a. 

b) Se citeşte de la tastatură un număr natural n cu cel puţin 3 cifre. Folosind eventual apeluri ale 

funcţiei f, să se construiască şi afişeze cel mai mic număr natural care se poate forma folosind toate cifrele 

numărului n. 

Exemplu: pentru n= 7023215 se va afişa numărul 1022357. 

 

Subiectul III (30p) 

Se citesc de la tastatură un număr natural n (n<10000) şi un şir de n numere întregi. Să se verifice 

dacă se pot aşeza aceste numere sub forma unui tablou bidimensional. 

Dacă acest lucru este posibil să se aşeze numerele într-un tablou bidimensional care să conţină 

toate elementele şirului  şi care să aibă următoarele proprietăţi: 

-elementele de pe fiecare linie şi coloană să fie ordonate crescător 

-perimetrul tabloului să fie minim (prin perimetru se înţelege suma dimensiunilor tabloului). 

Exemplu: 

Intrare: n=18 

13 5 12 11 2 15 4 18 6 9 1 16 3 8 17 10 7 14 

Iesire 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

 

 

Se acordă 10p din oficiu. 

Timp de lucru: 3 ore 


