
STRUCTURA LINIARĂ 

Probleme 

Scrie rezolvarea în Pseudocod, C++ și Scratch pentru următoarele 

probleme: 

1. Se citesc de la tastatură valorile pentru două numere întregi a și b. Să se 

interschimbe valorile pentru a și b. 

2. Se citește de la tastatură un număr natural cu trei cifre. Afișați numărul 

obținut prin eliminarea cifrei din mijloc. 

3. Un pătrat și un dreptunghi au același perimetru. Lățimea și lungimea 

dreptunghiului se citesc de la tastatură. Știind că lungimea dreptunghiului 

este de 5 ori mai mare decât lățimea aflați lungimea laturii pătratului?  

4. Fie un număr x format din exact trei cifre citit de la tastatură. Să se 

inverseze cifra unităţilor cu cifra sutelor. Să se afişeze rezultatul. 

5. Se citeşte un număr natural x format din 4 cifre nenule. Afişaţi numerele 

obţinute în următoarele moduri: 

a. schimbând prima cifră cu ultima 

b. schimbând între ele cifrele din mijloc 

c. înlocuind cifrele din mijloc cu doi de 0 

d. micşorând cu o unitate valoarea fiecărei cifre 

6. Să se determine ultima cifră a sumei: x+y+z, unde x, y şi z sunt numere 

naturale citite de la tastatură. 

7. Să se calculeze aria unul triunghi cunoscând lungimile laturilor sale: a, b, 

c citite de la tastatură. Se consideră că datele de intrare sunt valide. 

8. O navă parcurge distanţa d (în km) în a săptămâni şi b zile (d, a, b se 

citesc de la tastatură) . Care este viteza în m/s? 

9. Într-o tabără  numărul de băieţi este cu 10 mai mare decât cel al fetelor. 

Dacă se citeşte de la tastatură numărul de fete, să se spună câţi elevi sunt 

în tabără. Exemplu: date de intrare: 50 date de ieşire: 110. 

10.  Maria şi Evelina joacă următorul joc: Maria spune un număr iar Evelina 

trebuie să găsească cinci numere consecutive, crescătoare, numărul din 

mijloc fiind cel ales de Maria. Exemplu : Maria spune 10, Evelina spune 8 

9 10 11 12. Ajutaţi-o pe Evelina să găsească răspunsul mai repede. 


