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Problema 1 – centenar  100 puncte 

Numim număr centenar un număr natural pentru care produsul dintre prima cifră a numărului și  

ultimele două cifre ale numărului este 100.  

Cerinţă 

Scrieţi un program care rezolvă următoarele două cerinţe: 

1) Citeşte un număr natural N, respectiv N numere naturale de cel puțin trei cifre și afișează numerele 

centenar pe primul rând în fișierul centenar.out, pe o linie cu un spațiu între ele, iar pe al doilea 

rând un număr natural K, reprezentând numărul de numere centenar pare dintre cele N numere 

naturale citite.  

2) Citeşte un număr natural N şi determină cel mai mic număr centenar, mai mare sau egal cu N. 

Date de intrare 

Fișierul de intrare centenar.in conține pe prima linie un număr natural C reprezentând cerința din 

problemă care trebuie rezolvată (1 sau 2).  

Dacă C este egal cu 1, a doua linie din fișier conține un număr natural N, reprezentând numărul de 

numere de pe cel de-al treilea rând, cele N numere naturale de pe cel de-al treilea rând. Numere sunt 

separate între ele prin câte un spațiu. 

Dacă C este egal cu 2, a doua linie din fișier conține un număr natural N de cel puțin trei cifre. 

Date de ieşire 

Dacă C este egal cu 1, fişierul de ieşire centenar.out conţine două linii, pe prima linie se scriu 

numerele centenar cu spațiu între ele, iar pe a doua linie se scrie un singur număr natural reprezentând 

numărul de numere pare centenar, reprezentând răspunsul la cerința 1.  

Dacă C este egal cu 2, fişierul de ieşire centenar.out conţine un singur număr natural, cel mai mic 

număr centenar, mai mare sau egal cu  N, reprezentând răspunsul la cerința 2. 

Restricţii 
 100 ≤ numărul citit ≤ 59999910 

 5 ≤ N ≤ 100 

 Pentru rezolvarea corectă a cerinţei 1 se acordă 20 de puncte; pentru rezolvarea corectă a 

cerinței 2 se acordă 80 de puncte. 

 Problema are întotdeauna soluții. 

Exemple 

centenar.in centenar.out Explicaţii 

1 

5 

413525 4352 512320 2504 23450 

413525 

512320 23450 

2 

Numărul 413525 este centenar 

deoarece 4·25=100. Numerele 512320 

și 23450 sunt centenar deoarece 

5·20=100 şi 2·50=100. Numărul de 

numere pare centenar este 2. 

 

centenar.in centenar.out Explicaţii 

2 

413524 

413525 

 

Numărul 413524 nu este centenar 

deoarece 4·24=96≠100. Cel mai mic 

număr centenar mai mare decât 413524 

este 413525. 
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