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Tema 26 
Titlul :  Oglindit par-impar 

Date de intrare Numărul natural n citit din fișierul numar.in. ( !!! n - LONG). 

Date de ieșire Fișierul numere.out. 

Semnificație În fișierul numere.out se află, separate printr-un spaţiu, oglinditul-par (oglinditul din care s-au 
eliminat cifrele impare) şi oglinditul-impar (oglinditul din care s-au eliminat cifrele pare). 

Exemplu numar.in  1879456 102456 12345 

numere.out 648 5971 6420 51 42 531 
 

Tema 27 
Titlul :  Modific nr-cif-poz 

Date de intrare Numerele naturale n, cif, poz citite din fișierul numere.in. ( !!! n - LONG). 

Date de ieșire Fișierul numar.out. 

Semnificație În fișierul numar.out se află numărul obţinut prin modificarea cifrei de pe poziţia  poz - de la 
dreapta la stânga  cu cifra cif. 

Exemplu numere.in  1234 9 3 456 8 1 78 5 6 

numar.out 1934 458 500078 
 

Tema 28 
Titlul :  Inserez nr-cif-poz-ST-DR 

Date de intrare Numerele naturale n, cif, poz citite din fișierul numere.in. ( !!! n - LONG). 

Date de ieșire Fișierul numar.out. 

Semnificație În fișierul numar.out se află numărul obţinut prin inserarea cifrei cif pe poziţia  poz - de la stânga 
la dreapta.   

Exemplu numere.in  12345 9 2 458975 2 6 45 3 6 

numar.out 192345 4589725 450003 
 

Tema 29 
Titlul :  Inserez nr-cif-poz-DR-ST 

Date de intrare Numerele naturale n, cif, poz citite din fișierul numere.in. ( !!! n - LONG). 

Date de ieșire Fișierul numar.out. 

Semnificație În fișierul numar.out se află numărul obţinut prin inserarea cifrei cif pe poziţia poz - de la 
dreapta la stânga.   

Exemplu numere.in  12345 9 2 458975 2 6 45 5 6 

numar.out 123495 4258975 60045 
 

Tema 30 
Titlul :  Şterg poz-ST-DR 

Date de intrare Numerele naturale n, poz citite din fișierul numere.in. ( !!! n - LONG). 

Date de ieșire Fișierul numar.out. 

Semnificație În fișierul numar.out se află numărul obţinut prin ştergerea poziţiei poz - de la stânga la dreapta. 

Exemplu numere.in  12345 2 458975 6 45 6 

numar.out 1345 45897 45 
 

Tema 31 
Titlul :  Şterg poz-DR-ST 

Date de intrare Numerele naturale n, poz citite din fișierul numere.in. ( !!! n - LONG). 

Date de ieșire Fișierul numar.out. 

Semnificație În fișierul numar.out se află numărul obţinut prin ştergerea poziţiei poz - de la dreapta la stânga 

Exemplu numere.in  12345 2 458975 6 45 6 

numar.out 1235 58975 45 
 


