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TITLUL:  Instrucţiunea repetitivă cu test iniţial - WHILE 
 

1. Teorie 
 

Forma generală este: 

while (expresie)  
{ 

 Instructiune ; 
} 

 
 Principiul funcţionării este: se evaluează expresia iar dacă valorea produsă este diferită 
de 0 se execută instructiunea subordonată şi se revine la evaluarea expresiei; dacă valoarea 
expresiei este 0 atunci se trece la instrucţiunea următoare lui while. 
 
Exemplu: Se citeşte de la tastatură un număr natural x. Se cere să se calculeze suma cifrelor 

sale. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main()  

{ 

int x, s=0; 

cin>>x;  

while (x>0)  

        {  s=s+x%10; 

           x=x/10; 

        } 

cout<<"suma cifrelor  este:"<<s; 

return 0; 

} 

 
2. Exerciţii 

a. Ce va afişa următoarea secvenţă de program şi ce determină, dacă x este un număr 
natural citit? 
int x=32567, s=0; 

while (x>0)  

{ s=s*10+x%10; 

  x=x/10; 
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} 

cout<<s; 

 

b. Ce va afişa următoarea secvenţă de program şi ce determină, dacă x este un număr 
natural citit? 
int x=13531, s=0, y; 

y=x; 

while (x>0)  

{ s=s*10+x%10; 

   x=x/10; 

} 

if (s==y)  cout<<”DA”;  else cout<<”NU”; 

 

c. Ce va afişa următoarea secvenţă de program şi ce determină, dacă x este un număr 
natural citit? 
int x=24, s=1; 

while (s<=x)  

{ if (x%s==0)  cout<<s; 

   s=s+1; 

} 

cout<<s; 

 

d. Ce va afişa următoarea secvenţă de program şi ce determină, dacă x este un număr 
natural citit? 
int x=17, s=1,y=0; 

while (s<=x)  

{ if (x%s==0)  y++; 

   s=s+1; 

} 

 If (y==2)  cout<<”DA”; else cout<<”NU”; 

 

e. Ce va afişa următoarea secvenţă de program şi ce determină, dacă x este un număr 
natural citit? 
int x=24, y=18; 

while (y!=x)  

{ if (x>y)  x=x-y; 

               else  y=y-x 

} 

 cout<<x; 
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3. Probleme rezolvate 
Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi determină suma cifrelor pare şi suma 

cifrelor impare. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main()  

{ 

int x, si=0, sp=0; 

cout<<”introduceti un numar:”; cin>>x;  

while (x>0)  

        {  if (x%10%2==0) sp=sp+x%10; 

       else si=si+ x%10; 

           x=x/10; 

        } 

cout<<"suma cifrelor pare este:"<<sp<<endl; 

cout<<"suma cifrelor impare este:"<<si; 

return 0; 

} 

 
 
4. Probleme propuse 
 

Prelucrarea cifrelor unui număr  

1. Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi determină şi afişează  suma cifrelor  
sale. 

2. Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi verifică dacă toate cifrele sale sunt 
pare şi tipăreşte un  mesaj corespunzător. 

3.  Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi determină suma cifrelor pare şi suma 
cifrelor impare. 

4.  Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi determină şi afişează cea mai mica şi 
cea mai mare dintre cifrele sale. De exemplu, pentru n=25471, se va tipări cmin=1 şi cmax=7.  

5.  Se citește un număr natural n de cel mult 8 cifre. Să se scrie programul C++ care determină și 
afișează câte cifre pare şi câte cifre impare are numărul citit. De exemplu, pentru n=2754, se va tipări 2 
cifre pare şi 2 cifre impare.  
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6.  Se citește un număr natural n de cel mult 8 cifre şi o cifră c. Să se scrie programul C++ care 
determină și afișează câte apariţii are cifra c în numărul citit. De exemplu, pentru n=25754 şi c=5, se va 
tipări 2 apariţii.  

7.  Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi determină şi afişează cea mai mare 
dintre cifrele sale şi numărul de apariţii ale acestei cifre. De exemplu, pentru n=75371, se va tipări 
cmax=7 şi nrap=2.  

8.  Se citește un număr natural n de cel mult 8 cifre. Să se scrie programul C++ care determină și 
afișează numărul format doar din cifrele pare şi numărul format doar cu cifrele impare ale lui n . De 
exemplu, pentru n=2754, se va tipări np = 24 şi ni = 75.  

9.  Se citește un număr natural n de cel mult 8 cifre şi o cifră c. Să se scrie programul C++ care 
determină și afișează cifra de rang c în numărul citit. Prima cifră a numărului este cifra cea mai 
semnificativă. De exemplu, pentru n=25754 şi c=5, se va tipări 4.  

10.  Se citește un număr natural n de cel mult 8 cifre şi o cifră c. Să se scrie programul C++ care 
determină și câte dintre cifrele numărului n sunt mai mari sau egale cu cifra c în numărul citit. De 
exemplu, pentru n=25754 şi c=5, se va tipări 3.  

11. Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n de cel mult 8 cifre şi determină oglinditul 
său. De exemplu, pentru n=12356, oglinditul său este 65321.  

12. Se citeşte un număr natural n de cel mult 8 cifre. Scrieţi un program care verifică dacă numărul n 
are toate cifrele în ordine crescătoare şi afişează “DA” sau “NU”.Exemplu: pentru n=1347 se va afişa DA, 
iar pentru n=23157 se va afişa NU.  

13. Se citeşte un număr natural de cel mult 8 cifre. Comparaţi suma cifrelor situate pe poziţii impare 
cu cea de pe poziţii pare şi afişaţi valoarea mai mare, sau mesajul “sume egale”. Cifra cea mai 
semnificativă este considerată prima cifră din număr. Exemplu: pentru n=123456 suma cifrelor de pe 
poziţii impare este Si=1+3+5=9, iar suma cifrelor de pe poziţii pare este Sp=2+4+6=12 se va afişa: Sp=12 
este mai mare.  

14. Numim palindrom un număr natural cu proprietatea că citind cifrele sale de la dreapta la stânga 
se obţine acelaşi număr ( adică este egal cu oglinditul său ).  Ex: 232 este palindrom 

  Scrieţi un program C++ care afişează toate palindroamele cu trei cifre precum şi numărul acestora. 
 

5. Probleme suplimentare 
a. 14. Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi afişează “cifra de control” a 

numărului. ”Cifra de control” se determină astfel: se calculează suma cifrelor  numărului, apoi 
suma cifrelor sumei obţinute s.a.m.d până când rezultatul este o singură cifră. 

b. 15. Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi verifică dacă acesta este “bine 
ordonat descrescător” afişând un mesaj corespunzător. Se numeşte număr “bine ordonat 
descrescător” un număr natural cu proprietatea că cifrele sale citite de la stânga la dreapta sunt 
în ordine descrescătoare.     Ex: 9653 

c. 16. Scrieţi un program C++ care citeşte un număr natural n şi verifică dacă are “aspect de 
munte”, adică dacă cifrele sale sunt în ordine crescătoare până la o anumită poziţie k şi în ordine 
descrescătoare începând cu acea poziţie. 
   Ex: 235754     
 


