
1. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea în care acestea apar. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care înlocuiește 

fiecare nod al lstei cu cel mai mare  număr palindrom,  mai mic strict decât el, de exemplu dacă 

nodul listei este 125, el se va înlocui cu 121, iar dacă este 121 se va înlocui cu 111. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

2. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea în care acestea apar. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care înlocuiește 

fiecare nod al lstei cu cel mai mic număr prim, mai mare sau egal decât el, de exemplu dacă nodul 

listei este 25, el se va înlocui cu 29, iar dacă este 31 se va înlociu cu 37. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

3. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea în care acestea apar. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care înlocuiește 

fiecare nod al lstei cu cel mai mare număr perfect, mai mic sau egal decât el, de exemplu dacă 

nodul listei este 25, el se va înlocui cu 6, iar dacă este 28 va rămâne 28. Un număr este perfect dacă 

este egal cu suma divizorilor săi, mai mici strict decît acesta (6=1+2+3, număr perfect) 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

4. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea în care acestea apar. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului dod al liste și inserează intre 

oricare doua elemente consecutive dintr-o lista un nod ce conține ca informație suma cifrelor 

nodurilor vecine. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 



5. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea inversă apariției lor. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care înlocuiește 

fiecare nod al lstei cu cel mai mic  număr palindrom,  mai mare strict decât el, de exemplu dacă 

nodul listei este 125, el se va înlocui cu 131, iar dacă este 121 se va înlocui tot cu 131. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

6. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea inversă apariției lor. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care înlocuiește 

fiecare nod al lstei cu cel mai mare număr prim, mai mic sau egal decât el, de exemplu dacă nodul 

listei este 25, el se va înlocui cu 23, iar dacă este 31 se va înlociu cu 29. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

7. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea inversă apariției lor. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care înlocuiește 

fiecare nod al lstei cu cel mai mic număr perfect, mai mare sau egal decât el, de exemplu dacă 

nodul listei este 25, el se va înlocui cu 28, iar dacă este 28 va rămâne 28. Un număr este perfect 

dacă este egal cu suma divizorilor săi, mai mici strict decît acesta (6=1+2+3, număr perfect) 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

8. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea inversă apariției lor. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului dod al liste și inserează intre 

oricare doua elemente consecutive dintr-o lista un nod ce conține ca informație cea mai mare 

dintre sumele cifrelor celor două noduri vecine. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 



9. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea în care acestea apar. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care verifică dacă 

toate cheile nodurilor listei sunt termeni ai șirului lui Fibonacci, returnând 1 dacă răspunsul este 

afirmativ și 0 în caz contrar. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează și apoi afișează un mesaj 

corespunzător rezultatului oferit de funcția de la punctul c. 

 

 

 

 

10. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea în care acestea apar. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care elimină din listă 

toate numeree prime. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

11. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea în care acestea apar. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care elimină din listă 

toate numerele palindrom. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

 

12. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea în care acestea apar. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului dod al liste și care elimină din 

listă toate numerele perfecte (un număr este perfect dacă este egal cu suma divizorilor strict mai 

mici decât el). 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 



13. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea inversă apariției lor. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care returnează 

numărul de elemente ale listei care sunt formate din numere ale căror cifre sunt distincte. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

14. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea inversă apariției lor. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care verifică dacă 

toate cheile nodurilor listei sunt formate doar din numere ale căror cifre sunt în ordine strict 

descrescătoare, returnând 1 în caz afirmativ și o în caz contrar. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează și apoi afișează un mesaj 

corespunzător rezultatului oferit de funcția de la punctul c. 

 

 

 

 

 

15. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea inversă apariției lor. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa unui nod al listei și care modifică  lista 

prin adăugarea unui element cu informația 0,  după fiecare nod cu cheie pară. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 

 

 

 

 

16. Într-un fișier date.in se găsesc numere naturale, scrise pe un singur rând, separate printr-un spațiu. 

a. Să se scrie o funcție ce crează o LLSÎ ce cuprinde în nodurile acesteia numerele din fișier în 

ordinea inversă apariției lor. Funcția va avea ca parametru adresa primului nod al listei 

b. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al unei LLSÎ și afișează 

nodurile listei în fișierul date.out. 

c. Să se scrie o funcție care primește ca parametru adresa primului dod al liste și care  „impinge” 

toate zerourile dintr-o lista la sfarsitul acesteia, fara a se schimba ordinea elementelor nenule. 

d. Să se scrie programul care crează o astfel de listă, o afișează înainte și după prelucrare. 

 



Alte enunțuri: 

1. Fiind dată o LLSÎ, să se scrie câte o funcție care primește ca parametru adresa primului element din 
listă și care returnează: 
- numărul nodurilor din listă 
- minimul dintre cheile din listă 
- cheie nodului cu numărul de ordine k, k- parametru de intrare 
- 1 sau 0, după cum elementele listei sunt în ordine descrescătoare sau nu 
- numărul de apariții ale unei valori date k, k- parametru de intrare 

2. Fiind dată o LLSÎ, scrieți câte o funcție care primește ca parametru adresa primului nod al listei și 
realizează următoarele operații: 
- schimbă câmpul inf din al k-lea nod cu valoarea dată y, x și y parametri de intrare 
- înlocuiește toate numerele neprime cu cel mai apropiat număr prim de cheia nodului 
- înlocuiește toate numerele ne-palindrom cu cel mai apropiat palindrom de cheia nodului 
- inversează adresa primului nod cu adresa ultimului nod 
- adaugă după fiecare element de pe poziție impară un nod de informație 0 
- elimină din listă toate numerele prime 
- elimină din listă toate numerele palindrom 
- elimină unul sau două  elemente din mijlocul listei, după cum lista conține un număr impar sau 

par de noduri. 
3. Pe o tijă verticală sunt n bile colorate, fiecare bilă având o etichetă cu un număr de la 1 la n. Să se 

mute bilele pe alte două tije, astfel: cele pare pe tija 1, cele impare pe tija 2. Fiecare tijă are un 
capăt liber pe unde se inrtoduc sau extrag bilele, celălalt capăt fiind sudat pe suportul tijei. Vor fi 
necesare următoarele funcții: de creare a tijei inițiale, prin citirea numerelor din fișier, parametru 
vf, vârful tijei; de formare a celor două tije, având ca parametri vf1 și vf2, reprezentând vărfurile 
celor două tije. 

4. 4. Scrieți un program care simulează funcționarea unei cozi. În mod repetat, cât timp utilizatorul 
dorește acest lucru, programul va permite alegerea uneia din operațiile aplicabile cozii: adăugarea 
unui element în coadă, eliminarea unui element, afișarea cozii, pentru fiecare operașie se va crea o 
funcție cu parametru adresa primului nod din coadă. 

5. Scrieți o funcție care primește ca parametru adresa unui element dintr-o listă circulară și care 
crează două liste circulare având un număr cât mai apropiat de elemente, dacă e posibil egal. 
Funcția va returna prin alti doi parametri, adresele celor două liste circulare astfel create. 
 


