
Algoritmică şi programare 

1. Fară a folosi un vector auxiliar să se mute la sfârşitul unui
vector componentele sale nule păstrându-se ordinea celorlalte
elemente.

#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
    int i,j,n,a[100],k = 0;

cout<<"Introduceti dimensiunea vectorului : ";
    cin>>n;

cout<<"Introduceti cele "<<n<<" elemente ale vectorului :"<<endl;
    for(i = 0,j = 0; i < n; i++,j++)

{
cin>>a[j];
if(a[j] == 0) {

a[n-1-k++]= 0;
j--; 

} 
    }

cout<<"Vectorul aranjat este : "<<endl;
    for(i = 0; i < n; i++)

cout<<a[i]<<" ";
cout<<endl;

}

2. Fie tabloul unidimensional  x, cu  n elemente numere reale şi
numerele întregi  a şi b. Să se calculeze media aritmetică a
elementelor din tablou cuprinse între valorile a şi b.

#include<iostream>
using namespace std;
void main(void)
{

int a,b,i,n;
float x[50],media,suma=0;
cout<<"Dati numarul de elemente ale tabloului : ";cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++) {

cout<<"x["<<i<<"]= ";
cin>>x[i];

}
cout<<"Dati numarul a = ";cin>>a;
cout<<"Dati numarul b = ";cin>>b;
for(i=1;i<=n;i++)

if( (a<=x[i]) && (x[i]<=b) ) 
suma+=x[i]; // inseamna suma=suma+x[i];

media=suma/n;
cout<<"Media aritmetica a elementelor din tablou, aflate intre "<<a<<" 
si "<<b<<" este "<<media<<endl;

}
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3. Se dă un tablou unidimensional cu n componente numere întregi
şi un număr întreg A. Să se numere câte elemente sunt mai mari
decât A şi să se construiască un vector cu aceste elemente.

#include<iostream>
using namespace std;
void main(void)
{

int i,n,j,a;
float x[50],y[50];
cout<<"Dati numarul de elemente ale tabloului : ";cin>>n;
for(i=0;i<n;i++) {

cout<<"x["<<i<<"]= ";
cin>>x[i];

}
cout<<"Dati numarul a = ";cin>>a;
j=0;
for(i=0;i<n;i++)

if (a<=x[i]) {
j++;
y[j]=x[i];

}
cout<<"Sunt "<<j<<" numere mai mari sau egale cu "<<a<<endl;
cout<<"Elementele sunt : "<<endl;
for(i=1;i<=j;i++) 

cout<<y[i]<<" ";
cout<<endl;

}

4. Considerând un tablou unidimensional x cu n numere reale, să
se intercaleze între oricare două elemente consecutive media
lor aritmetică.

#include<iostream>
using namespace std;
void main(void)
{

int i,n,j;
float x[50],y[50];
cout<<"Dati numarul de elemente ale tabloului : ";cin>>n;
for(i=0;i<n;i++) {

cout<<"x["<<i<<"]= ";
cin>>x[i];

}
i=0;j=0;
while(i<n) {

y[j]=x[i];
y[j+1]=(x[i]+x[i+1])/2;
i=i+1;
j=j+2;

}
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cout<<"Elementele sunt: "<<endl;
for(i=0;i<=j-2;i++) 

cout<<y[i]<<"   ";
cout<<endl;

}
***********************************

Probleme propuse:

5. Să  se  citească  un  tablou  unidimensional  cu  n (1≤n≤100)
componente numere naturale şi să se construiască un nou vector
ce  are  drept  componente  componentele  vectorului  iniţial  ce
sunt pătrate perfecte.

6. Se  dă  un  tablou  unidimensional  x,  cu  n  componente  numere
naturale  (1≤n≤100).  Să  se  calculeze  suma  componentelor
divizibile  cu  a,  pentru  un  număr  natural  a, citit  de  la
tastatură.

7. Se  dă  un  tablou  unidimensional  x,  cu  n componente  numere
naturale. Să se verifice dacă componentele sale sunt în ordine
crescătoare.

8. Se consideră un tablou unidimensional  x, ale  cărui elemente
sunt n numere întregi. Se cere să se calculeze cel mai mare
divizor comun al lor.

9. Să se citească de la tastatură două cuvinte (sub forma a două
şiruri de caractere) şi să se ordoneze lexicografic. Spunem ca
un şir de caractere este mai mic lexicografic decât un altul
dacă ele coincid până la o poziţie  i0, iar pe poziţia  i0+1
caracterul  din  primul  cuvânt  este  alfabetic  înaintea
caracterului  de  pe  aceeaşi  poziţie  din  cel  de  al  doilea
cuvânt.

10. Să se citească de la tastatură un şir x de numere întregi,
ordonat crescător, şi o valoare v. Să se insereze în acest şir
valoarea  citită  astfel  încât  şirul  să  rămână  ordonat
crescător. Pe măsura citirii valorilor şirului să se verifice
dacă  este  respectată  cerinţa  ca  acestea  să  fie  în  ordine
crescătoare.

11. Să se elaboreze un program care numără de câte ori apare
fiecare cifră distinctă într-un şir de numere reale introdus
de la tastatură.
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