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TITLUL:  Tablou unidimensional 
 

1. Teorie 

Tabloul este o structură de date statică (dimensiunea este fixă) care memoreză o 

succesiune de elemente de acelaşi tip. Elementele tabloului sunt identificate prin 

indici. 

 Pascal C/C++ 

declarare var  <identif>:array[<tip1>,<tip2>,...] of 

<tip_e>;  

var a: array[1..20] of integer; (vector cu 20 

elemente) 

 

<tip> <identif> [<ind1>][<ind2>]...; 

int a[20];           (vector cu 20 elemente) 

!! numele unui tablou este un pointer 

constant având ca valoare adresa de 

început a tabloului 

initializare var c: array[1..6] of real =(2.5,-6,7.3,-4.7,0,-8);  

//trebuie initializate toate cele 6 elemente 

alocate 

float c[6]={2.5,-6,7.3,-4.7}; //s-au 

initializat  

   //doar primele 4 elemente din cele 6 

alocate 

int   d[]={1,2,3,4}; //s-a alocat zona de  

    //memorie pentru 4 intregi si s-au 

initializat 

accesare 

elemente 

a[i], i=1,...,20    (vector) 

 

a[i]  sau  *(a+i),  i=0,...,19 (vector) 

 

Citirea 

elementelor 

unui tablou 

Avem două etape: 

a. se citeşte numărul de componente; 

b. se citesc pe rând toate componentele. 

Exemplu:  

var x: array[1..5] of integer; 

 N, I: integer; 

begin 

write(’Numarul de componente’); 

readln(N); 

for I := 1 to N do 

begin 
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 write(’Componenta a’, I, ’ 

a=’); readln(x[I]); 

end; 

end. 

 

Tiparirea 

elementelor 

unui tablou 

Afişarea elementelor dintr-un vector  se face 

componentă cu componentă. 

Pentru exemplul anterior afişarea se realizează 

prin: 

 For I:= 1 to N do 

          Write(x[I], ’ ’); 

 

 
2. Exerciţii 
 

1. Ce va afişa următorul program? 

Program exemplu;                                      

   Var v:array [1..30] of integer;             

          i,n:integer;                                    

   begin   n:=10; i:=1;                                       

      while i<=n do                                  

         begin   v[i]:=4*i-2;  i:=i+1  end; 

       writeln(v[i-3]) 

   end. 

 

 

2. Care dintre secvenţele de program următoare calculează corect suma 

elementelor unui vector S=v[1]+v[2]+…+v[n]? Justificaţi răspunsul. 

                                          

a). S:=0; 
      for i:=1 to n do 

S:=S+v[i]; 

b) S:=0; i:=1; 
     while (i<=n) do                                                 
           begin                                                                                                          
               S:=S+v[i]; i:=i+1                                                            
end;  

c) S:=0; i:=1;                                 
     repeat  

S:=S+v[i]; i:=i+1; 
     until (i<n);   

 

3. În urma execuţiei următoarei secvenţe de program variabila booleană ok ar 

trebui să aibă valoarea true dacă x se găseşte printre cele n elemnte ale vectorului v, 

respectiv false în caz contrar. Algoritmul este corect? Justificaţi răspunsul, exemplificând 

pentru x=8 şi vectorul          v=(6, 3, 8, 5, 1)  cu n=5 elemente. 
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ok:=false; 

   for i:=1 to n do   if v[i]=x then ok:=true  else ok:=false; 

 

4. În următoarea secvenţă de program v este un vector cu cinci elemente numere 

întregi v=(5,7,6,2,4), iar celelalte variabile sunt de tip întreg. Valoarea afişată va fi: 

S:=5; i:=2;                      

repeat    d:=v[i]-v[i-1];  S:=S-d; i:=i+1  until i>=6;                        

writeln(‘S=’,S);                       

 

5. Fie următoarea secvenţă de program în care v este un vector cu n elemnte 

întregi, iar p este o variabilă booleană. Dati un exemplu de vector pentru care secvenţa 

afişează valoarea FALSE. 

p:=true;   for k:=2 to n do  if (v[k]=v[k-1]) then  p:=false;  

write(p);  

 

6. În secvenţa următoare v este un vector cu cinci elemente numere întregi, iar 

celelalte variabile sunt de tipul întreg. Dati un exemplu de vector pentru care secvenţa 

afişează valoarea 5? 

p:=1;    for k:=2 to 6 do if  (v[k]>v[p]) then p:=k; writeln(p);                           

 

7. Ce valori vor fi afisate in urma rularii urmatoarelor programe? 

var a:array[1..10]of integer; i:integer; 

begin 

for i:=1 to10 do a[i]:=i; 

write(a[2], ‘ ‘);write(a[a[2]], ‘ ‘); 

write(a[a[a[3]]], ‘ ‘); write(a[a[2]+a[3]], ‘ ‘);end. 

 

3. Algoritmi elementari 
- Determinarea elementului maxim si minim 
- Afisarea elementelor care indeplinesc anumite conditii 
- Sume si produse de elemente care indeplinesc anumite conditii 
- Determinarea numarului de elemente care indeplinesc anumite conditii 
- Cautarea unui element 
- Stergerea sau adaugarea (inserarea) unui element sau elemente 
- Ordonarea elementelor unui tablou 
- Interclasare 
- Operaţii cu mulţimi de numere 
- Construcţii de tablouri diverse 
- Subşiruri de elemente 
 

4. Probleme rezolvate 
Problema 1 

Să se determine maximul şi minimul componentelor (de tip real) unui vector de 

dimensiune n (1<=n<=100). Afişarea va respecta formatul din exemplu. 

 

Exemplu: 
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Pentru n=6 şi vectorul cu componentele: 

5 89 24 -2.5 33 4 

se va afişa: 

min(5, 89, 24, -2.5, 33, 4) =-2.5 

max(5, 89, 24, -2.5, 33, 4) = 89  

 
program vector1; 

var x: array[1..100] of real; 

       i, n: integer; 

       max, min:real; 

begin 

     write('n='); readln(n); 

     for i:=1 to n do 

     begin 

          write('x[',i,']='); 

          readln(x[i]); 

     end; 

     max:=x[1];     min:=x[1]; 

     for i:=2 to n do 

     begin 

          if max<x[i] then max:=x[i]; 

          if min>x[i] then min:=x[i]; 

     end; 

     writeln('Maximul elementelor este:',max:3:2); 

     writeln('Minimul elementelor este:', min:3:2); 

end. 

 
Problema 2 
Să se construiască un vector cu primele n (1<=n<=30) numere cuburi perfecte nenule, 
apoi să se afişeze componentele cu un spaţiu între ele. 
 
Exemplu: 
Pentru n=6, se va afişa: 
1 8 27 64 125 216 
 
Soluţie: 
Vom lua toate numerele consecutive 1, 2, …, n, folosind o structură repetitivă şi vom 
construi cu cuburile lor vectorul x, după care îl vom afişa. 
 
program vector1; 

var x: array[1..25] of longint; {Declararea componentelor 

vectorului} 

       i, n: byte; 

begin 

     write('n='); readln(n); {Citirea nr. de componente} 

     for i:=1 to n do {Se citesc pe rand toate componentele} 

              x[i]:=i*i*i; 

     for i:=1 to n do {Afisarea unui vector componenta cu 

componenta} 



INFORMATICĂ 
prof. Carmen Ana ANTON 

 

5  

 

     write(x[i],' '); 

end. 

 
5. Probleme propuse 

 
1. Scrieţi un program care să calculeze suma elementelor unui tablou unidimensional de n 
numere reale. 
2. Scrieţi un program care să calculeze suma inverselor elementelor unui tablou unidimensional 
de n numere reale. 
3. Scrieţi un program care să calculeze produsul pătratelor elementelor unui tablou 
unidimesional de n numere reale. 
4. Scrieţi un program care să calculeze suma elementelor mai mari sau egale cu zero ale unui 
tablou unidimensional de n numere reale. 
5. Scrieţi un program care să calculeze suma elementelor mai mari decât zero ale unui tablou 
unidimesional de n numere reale. 
6. Scrieţi un program care să calculeze produsul elementelor negative ale unui tablou 
unidimesional de n numere reale. 
7. Scrieţi un program care să numere câte elemente pozitive, negative şi nule are un tablou 
unidimensional de n numere reale. 
8. Scrieţi un program care să calculeze media aritmetică a n numere reale. 
9. Scrieţi un program care să calculeze suma elementelor pozitive şi produsul elementelor 
negative ale unui tablou unidimensional de n numere reale. 
10. Scrieţi un program care să numere câte elemente pare şi câte elemente impare are un 
tablou unidimensional de n numere naturale. 
11. Scrieţi un program care să determine maximul unui tablou unidimensional de n numere 
reale. 
12. Scrieţi un program care să determine minimul unui tablou unidimensional de n numere 
reale. 
13. Scrieţi un program care să calculeze suma dintre inversul minimului şi inversul maximului 
unui tablou unidimensional de n numere reale. 
14. Scrieţi un program care să ordoneze descrescător un tablou unidimensional de n numere 
reale, tabloul având cel puţin două elemente. 
15. Scrieţi un program care să ordoneze crescător un tablou unidimensional de n numere reale, 
tabloul având cel puţin două elemente. 
16. Scrieţi un program care să adune elementele corespunzătoare a două tablouri 
unidimensionale de n numere reale obţinând astfel un nou tablou. 
18. Scrieţi un program care dintr-un tablou unidimensional de n numere reale să obţină două 
tablouri unidimensionale care să aibă ca elemente respectiv elementele pozitive şi elementele 
negative ale tabloului iniţial. 
19. Scrieţi un program care dintr-un tablou unidimensional care are un număr par de elemente 
să obţină un tablou unidimensional ale cărui elemente să fie media aritmetică a două elemente 
consecutive ale tabloului iniţial. 
20. Scrieţi un program care să calculeze suma elementelor unui tablou unidimensional de n 
numere reale cuprinse între două numere reale A şi B ştiind că A<B. Aceste numere pot fi egale 
cu A sau B. 
21. Scrieţi un program care să determine maximul elementelor de rang par şi minimul 
elementelor de rang impar ale unui tablou unidimensional de n numere reale. 
22. Scrieţi un program care să înlocuiască fiecare element negativ al unui tablou unidimensional 
de n numere reale cu maximul elementelor strict pozitive ale tabloului considerat. 
23. Să se inverseze elementele egal depărtate de extremităţile unui tablou unidimensional de n 
numere reale. 
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24. Scrieţi un program care să înlocuiască fiecare element al unui tablou unidimensional de n 
numere reale cu media aritmetică a celorlalte n-1 elemente. 
25. Scrieţi un program care dintr-un tablou unidimensional dat de n numere reale să afişeze un 
nou tablou unidimensional  care să aibă ca elemente numai elementele de rang impar care 
împărţite la 17 să dea restul 9. 
26. Scrieţi un program care dintr-un tablou unidimensional dat de n numere reale să obţină un 
nou tablou unidimensional care să aibă pe ultimele locuri elementele nule ale tabloului 
considerat (în caz că ele există). 
27. Scrieţi un program care să numere câte din elementele unui tablou unidimensional de n 
numere naturale sunt divizibile cu 2,3,5,7. 
            Ex.: 9, 1, 0, 75, 19, 6, 8                  D=3     (div. cu 2: 0, 6, 8) 
                                                                       T=4     (div. cu 3: 0, 9, 75, 6) 
                                                                       C=2     (div. cu 5: 0, 75) 
                                                                       S=1     (div. cu 7 : 0) 
28. Scrieţi un program care să efectueze reuniunea, intersecţia şi diferenţa a două mulţimi. 
29. Se consideră un tablou unidimensional de n numere naturale nenule. Scrieţi un program 
care să afişeze toţi divizorii fiecărui element al tabloului considerat şi de câte ori se cuprinde 
divizorul respectiv în elementul pe care îl divide. 

 
 

6. Probleme suplimentare 
1. Se dă un număr întreg n suficient de mare (de tip longint). Să se afişeze toate numerele 

obţinute prin permutarea circulară la dreapta a cifrelor numărului. 
Ex:  pentru n=123456 se vor tipări numerele 

123456 

612345 

561234 

456123 

345612 

234561 

Cerinţă de lucru:  cifrele numărului n se vor introduce într-un vector (prima componentă a 

vectorului reţinând ultima cifră a numărului, a doua componentă a vectorului reţinând penultima 

cifră a numărului s.a.m.d); componentele vectorului se vor schimba astfel încât prima 

componentă a vectorului să reţină prima cifră a numărului, a doua componentă a vectorului să 

reţină a doua cifră a numărului s.a.m.d; în final nu se vor tipări vectorii obţinuţi în urma 

permutărilor, ci se vor construi numerele având drept cifre componentele acestor vectori (aceste 

numere fiind cele care se tipăresc). 

 

2. Se dă un număr întreg n. Să se tipărească şirul: 

              1  -1  -1  1  -1  -1  -1  1  -1  -1  -1  -1  1….. 
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                                             n  cifre 

3. Se dă un vector cu elemente numere întregi. Să se mute la sfârşitul vectorului elementele 
sale nule, păstrând ordinea celorlalte elemente 

a) folosind un vector auxiliar 
b) fără a folosi un vector auxiliar 
Ex:  dacă iniţial vectorul este (2,3,0,9,0,0,8) în final va rezulta (2,3,9,8,0,0,0) 

4. Se dă un vector cu elemente numere întregi. Să se elimine elementele nule din vector şi 
între două elemente consecutive de acelaşi semn să se introducă produsul lor. 

Ex: dacă iniţial vectorul este (2,-3,0,-2,-8,0,0,2,3,4) în final va rezulta                             (2,-3,6,-

2,16,-8,2,6,3,12,4)             

5. Se dă un şir cu n componente naturale (1n100).Să se afişeze cel mai mic număr natural 
care se poate alcătui luând prima cifră a fiecărui element al şirului. 

Ex: pentru n=4 şi elementele (234,7650,19,2) numărul este 1227. 

6. Se citeşte de la tastatură un şir cu n elemente numere naturale, nu neapărat distincte.Să se 
afişeze elementul care apare de cele mai multe ori în şir.dacă există mai multe astfel de 
elemente, se vor afişa toate. 

Ex: pentru n=5 şi elementele (23,7,11,7,19,7,11,11) se vor afişa elementele 7 şi 11 care apar 

fiecare de câte trei ori 

Indicaţii: Se ordonează crescător vectorul v în care se memorează şirul.După ordonare, 

elementele identice vor fi succesive în vector.Se folosesc alţi doi vectori u şi f: fiecare u[i] va fi 

un element distinct al vectorului v, iar f[i] va reprezenta frecvenţa de apariţie a lui u[i] în vectorul 

v.Parcurgem vectorul sortat v şi la fiecare pas comparăm elementul curent v[i] cu cel 

următor.Dacă sunt diferite s-a identificat un nou element distinct al lui v (v[i+1]), care se adaugă 

la sfârşitul lui u, iniţializând totodată cu 1 un element nou la sfârşitul vectorului f; în caz contrar 

se incrementează componenta din f care indică frecvenţa elementelor egale v[i] şi v[i+1]. 

7. Se citesc de la tastatură două numere naturale foarte mari, care pot avea până la 70 de 
cifre fiecare.Să se afişeze suma celor două numere. 

Indicaţii: Numere atât de mari nu pot fi reprezentate în memorie nici măcar cu ajutorul tipului 

longint.Singura soluţie este să se memoreze cifrele numerelor în vectori.Pentru adunarea celor 

două numere se va opera asupra vectorilor.Se parcurg “în paralel” cei doi vectori de cifre de la 

dreapta la stânga.La fiecare pas se însumează elementele aflate pe poziţii identice în cei doi 

vectori, cu memorarea rezultatului pe aceeaşi poziţie într-un al treilea vector.Dacă o astfel de 

sumă depăşeşte 10, înseamnă că elementul corespunzător din vectorul-sumă va fi diferenţa 

dintre suma obţinută şi 10, iar pe de altă parte vom avea un transport egal cu 1 către poziţia 

următoare.Dacă suma nu depăşeşte 10, atunci ea se va memora ca atare în vectorul sumă. 

8. Se citeşte un şir cu n elemente numere naturale.Să se re-aranjeze numerele în şir astfel 
încât cele pare să ocupe primele poziţii în ordine crescătoare. 

Ex: dacă şirul iniţial este (7,8,5,2,10,4) atunci după re-aranjare devine (2,4,8,10,7,5) 
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9. Numim platou de lungime k într-un şir de numere întregi, o secvenţă de k elemente identice 
(cu aceeaşi valoare).Scrieţi un program care afişează toate platourile de lungime maximă 
existente într-un şir dat cu n elemente. 

Ex: în şirul (1,2,2,2,3,4,4,5,5,5) întâlnim platourile (2,2,2), (4,4) şi (5,5,5), iar cele de lungime 

maximă sunt primul şi al treilea. 

Indicaţii: Se reţin în două variabile p şi q poziţiile care reprezintă capetele fiecărui platou 

identificat şi lungimea maximă în variabila lmax iniţializată cu 1.Se identifică platourile prin 

parcurgerea vectorului într-un ciclu cât timp i<=n.La fiecare pas se caută un platou începând cu 

poziţia i, avansând în vector cât timp întâlnim elemente consecutive egale (unde iniţial 

i=1).Dacă lungimea platoului astfel determinat, adică q-p-1 este mai mare decât lungimea 

maximă lmax, atunci ea devine noua lungime maximă. În final, printr-o nouă parcurgere a 

vectorului, identificăm toate platourile de lungime maximă şi le afişăm: pentru fiecare element 

v[i] testăm dacă este egal cu v[i+lmax]. 

10. Se citeşte de la tastatură un şir de numere naturale.Să se afişeze toate grupurile de numere 
din şir care au aceeaşi divizori factori primi. 

Ex: Fie şirul (12,15,2,36,32).Grupurile afişate vor fi: (12,36) cu divizorii primi 2 şi 3, (15) cu 

divizorii primi 3 şi 5, (2,32) cu divizorul prim 2. 

Indicaţii: Dacă şirul are n numere, se va lucra cu doi vectori v şi f astfel: fiecare element v[i] va fi 

un număr din şirul dat, iar f[i] va reprezenta produsul factorilor primi ai lui v[i], cu i=1,2,…,n.Dacă 

două elemente ale şirului au acelaşi produs de factori primi, atunci elementele în cauză vor 

avea aceeaşi factori primi, deci în vectorul f se pot evidenţia grupurile cerute.Se ordonează 

crescător vectorul f (folosind oricare dintre algoritmii de sortare).În final se afişează grupurile 

cerute prin parcurgerea vectorului f, grupurile cerute nefiind altceva decât platourile din 

vector.(vezi problema anterioară). 

11. Se dă un vector v cu n componente numere naturale, având p cifre, unde n şi p sunt numere 
naturale citite de la tastatură.Se cere să se afişeze numărul format astfel: prima cifră a 
noului număr este cifra maximă dintre cifrele de pe prima poziţie ale fiecărei componente, a 
doua cifră a noului număr este cifra maximă dintre cifrele de pe a doua poziţie ale fiecărei 
componente s.a.m.d 

Ex: pentru n=3, p=4 şi vectorul iniţial (7293,5687,3241) numărul format este 7697 

12. Se da un vector v cu n elemente numere intregi. Fara a folosi un vector auxiliar, sa se mute 

la sfarsitul vectorului v toate elementele sale nule, pastrand ordinea celorlalte elemente.  

Exemplu: daca initial v=(2,3,0,9,0,0,8), in final va rezulta v=(2,3,9,8,0,0,0). 

 Indicatii: parcurgem vectorul dat v si pentru fiecare element v[i] testam daca este 0;in 

caz afirmativ mutam toate elementele din dreapta lui v[i] cu o pozitie mai la stanga, micsoram 

dimensiunea lui v cu o unitate si incrementam un contor nr care numara elementele nule. In 

final adaugam nr elemente cu valoarea 0 la sfarsitul vectorului v. 

13. Se da un sir cu n elemente numere naturale (1<=n<=100). Sa se afiseze cel mai mic nuamr 

natural care se poate alcatui luand prima cifra a fiecarui element al sirului.  
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Exemplu: pentru n=4 si elementele (234,7650,19,2) numarul este 1227. 

Indicatii: Se parcurge sirul memorat intr-un vector v, si pentru fiecare element v[i] retinem prima 

cifra, pe care o extragem cu algoritmul calsic de impartiri la 10 si o adaugam la sfarsitul unui 

“vector de cifre” c, initial gol. Sortam crescator vectorul, dupa care, prin parcurgerea vectorului 

sortat de la stanga la dreapta, obtinem numarul cerut. 

14. Se citeste de la tastatura un sir de n elemente numere naturale, nu neaparat distincte. Sa se 

afiseze elementul care apare de cele mai multe ori in sir. Daca exista mai multe astfel de 

elemente, se vor afisa toate.  

Exemplu: pentru n=8 si elementele (23,7,11,7,19,7,11,11) se vor afisa elementele 7 si 11 care 

apar fiecare de cate 3 ori. 

Indicatii: Se ordoneaza crescator vectorul v in care memoram sirul. Dupa ordonare, elementele 

identice vor fi succesive in vector. Folosim si lati doi vectori u si f: fiecare u[i] va fi un element 

distinct al vectorului v, iar f[i] va reprezenta frecventa de aparitie a lui u[i] in vectorul v. 

Parcurgem vectorul sortat v si la fiecare pas comparam elementul curent v[i] si cel 

urmatorv[i+1].; daca sunt diferite am identificat un nou element distinct al lui v in persoana lui 

v[i+1], pe care il adaugam la sfarsitul lui u, initializand totodata cu 1 un element nou la sfarsitul 

vectorului vv; in caz contrar, incrementam componenta lui f care indica frecventa elementelor 

v[i] si v[i+1] . 

15. Se citesc de la tastatura doua numere naturale foarte mari, care pot avea pana la 70 de 

cifre fiecare. Sa se afiseze suma celor doua numere. 

Indicatii: Evident ca numere atat de mari nu pot fi reprezentate in memorie nici macar cu ajutorul 

tipului longint. Singura solutie este sa memoram suma lor in vectori. Pentru a aduna cele doua 

numere, vom opera asupra vectorilor. Se parcurg “in paralel” cei doi vectori de cifr, de la 

dreapta la stanga. La fiecare pas se insumeaza elementele aflate pe pozitii identice in cei doi 

vectori, cu memorarea rezultatului pe aceeasi pozitie in al treilea vector. Daca o astfel de suma 

depaseste 10 inseamna ca elementul corespunzator din vectorul-suma va fi diferenta dintre 

suma obtinuta si 10, iar pe de alta parte, vom avea un transport egal cu 1 catre pozitia 

urmatoare. Daca suma nu depaseste 10, ea se va memora ca atare in vectorul suma. 

16. Se da un vector cu n componente numere naturale (datele se citesc de la tastatura, n<=50). 

Sa se inlocuiasca componentele neprime din vector cu numarul divizorilor acestora. 

17. Se da un vector cu n componente numere naturale (datele se citesc de la tastatura, n<=50). 

Sa se afiseze componentele vectorului care contin o cifra data, nenula (cifra se citeste de la 

tastatura). 

18. Fie doi vectori a si b formati din n, respectiv m numere intregi nenule (m,n<=50). Scrieti un 

program care citeste, numarul de lemente si valorile din vectorul a, respectiv b si afiseaza 

valorile din vectorul a care sunt prime cu toate valorile din vectorul b. 

Ex: Fie n=6, a=(77,35,55,15,121,11) si m=3, b=(18,20,10). Se vor afisa numerele 77,121,11. 
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19. Se citesc 2 vectori a si b cu n, respectiv m componente intregi. Sa se determine daca cei doi 

vectori sunt identici. daca nu, sa se afiseze pozitia de unde nu mai coincid elementele. 

Ex: pt n=3 si elementele:1 2 3 si m=3 si elementele:1 2 3, se va afisa "Cei doi vectori sunt 

identici". 


