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 Declararea tablourilor multidimensionale 
 

 

Declararea unui tablou cu N dimensiuni (masiv) se realizează astfel: 
 

tip nume_tablou[n_1][n_2][n_3]...[n_N]; 

 

unde  n_1,  n_2,...,  n_N  sunt  constante  numere  naturale,  iar  tip  reprezintă  tipul  
valorilor componentelor tabloului.  

Un  tablou  cu  mai  multe  dimensiuni  este  de  fapt  un  tablou  unidimensional  cu  
elemente tablouri.  

Cel mai întâlnit tablou multidimensional este matricea. Matricea este un tablou bidimensional.   
. Referirea  la  un  element  din  tablou  se  face  prin  intermediul  indicilor  care  arată  
poziția elementului în tablou: nume_tablou[i_1][i_2]...[i_n] 

 

▪ Exemplu 1. Declarația 
float a[10][20];  

definește un tablou cu numele a, cu 10 elemente, iar fiecare element este un tablou unidimensional  
de 20 de componente de tip float. Cele 10 tablouri de 20 de numere sunt memorate succesiv 
într-o zonă contiguă de memorie, matricei a fiindu-i rezervată o zonă de 10x20x4=800 octeți de 
memorie. |n general, în urma declarării tabloului nume_tablou i se va aloca o zonă de n_1 x 
n_2 x...x n_N x sizeof(tip) octeți succesivi de memorie., iar la parcurgearea lui ultimul 
indice este cel care variază cel mai repede. 
▪ Exemplu 2. Declarația 

#define n 5  
#define m 3 

int a[n][m];  
indică faptul că a este un tablou bidimensional cu 5 linii și 3 coloane. 
▪ Exemplu 3. Declarația 

int a[5][5][5];  
definește un tablou tridimensional. Primul element al taboului este a[0][0][0] și este urmat de 
a[0][0][1],...,a[0][0][4], a[0][1][0], a[0][1][1],..., a[0][1][4], ..., 
a[4][4][1], a[4][4][2], a[4][4][3], a[4][4][4]. 

 
Observație. |ntrucât cele mai utilizate tablouri multidimensionale la nivelul clasei a IX-a sunt 
matricele, în continuare vom studia modalitatea în care se realizează inițializarea matricelor și afișarea 
acestora. 
 

 Inițializarea tablourilor bidimensionale 
 

A) Declararea unui tablou bidimensional poate fi însoțită de inițializarea sa printr-o 
instrucțiune de forma: 
 

tip nume_tablou[n1][n2] = {{v00,v01,...,v0 n2-1},  
{v10,v11,...,v1 n2-1}, 

{v20,v21,...,v2 n2-1}, 
.................  
{vn1-1 0,vn1-1 1,...,vn1-1 n2-1}}; 

 

unde vij (0i<n1, 0j<n2) sunt valori constante cu același tip sau un tip compatibil cu tipul 
tabloului. Valorile vij nu trebuiesc neapărat grupate pe linii între acolade. Ele au fost folosite pentru 
a mări claritatea. Este admisă și forma: 
 
tip nume_tablou[n1][n2] = {v00,v01,...,v0 n2-1,v10,v11,...,v1 n2-1,  

v20,v21,...,v2 n2-1,...,vn1-1 0,vn1-1 1, 

...,vn1-1 n2-1}; 
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▪ Exemplu 1. 
int a[3][4]={{1,2,3,4}, 

{5,6,7,8},  
{9,10,11,12}}; 

 

 

Instrucțiunea declară o matrice a cu 3 linii și 4 coloane, cu valori numere întregi. Conținutul 
matricei a în urma inițializării este:  
a[0][0]=1, a[0][1]=2, a[0][2]=3, 

a[0][3]=4 a[1][0]=5, a[1][1]=6, 

a[1][2]=7, a[1][3]=8 a[2][0]=9, 

a[2][1]=10, a[2][2]=11, a[2][3]=12 

 

 

▪ Exemplu 2. 
int a[][4]={{1,2,3,4}, 

{5,6,7,8}, 
{9,10,11,12}};  

Observați că  numărul de linii nu a fost declarat explicit, în acest caz numărul de linii este  
egal cu 3, deoarece lista conține 12  valori iar declarația matricei indică  faptul că  ea are 4  
coloane,  atunci  numărul  de  linii  este  12:4=3.  După  executarea  acestei  declarații  cu  
inițializare, 
 
matricea a are același conținut ca și matricea din exemplul 1. 

|n cazul tablourilor multidimensionale poate lipsi din declarația lor numai primul număr n_1  
(în cazul matricelor numărul de linii poate să nu fie specificat) astfel încât compilatorul să cunoască 

modul de organizare a componentelor, altfel nu va fi posibilă referirea lor. 
 

▪ Exemplu 3. 
int a[3][4]={{1,2},{3,4}}; 

 

Numărul de elemente din lista de valori (4) este mai mic decât cel al matricei (3x4=12). 
|n acest caz conținutul matricei a este: 
 
a[0][0]=1, a[0][1]=2, a[0][2]=0, a[0][3]=0  
a[1][0]=3, a[1][1]=4, a[1][2]=0, a[1][3]=0 
a[2][0]=0, a[2][1]=0, a[2][2]=0, a[2][3]=0 

  
deci restul componentelor au fost inițializate cu 0. Această inițializare cu 0 se realizează doar 
pentru tipurile de date întregi și reale. 
 

▪ Exemplu 3. 
char a[4][3]={{'a','b'},{'c','d'},{'e','f'}};  

Numărul de elemente din lista de valori (6) este mai mic decât cel al matricei (4x3=12). 
|n acest caz conținutul matricei a este: 
  
a[0][0]=’a’, a[0][1]=’b’, a[0][2]=’ ’  
a[1][0]=’c’, a[1][1]=’d’, a[1][2]=’ ’  
a[2][0]=’e’, a[2][1]=’f’, a[2][2]=’ ’  
a[3][0]=’ ’, a[3][1]=’ ’, a[3][2]=’ ’  
Observați că restul componentelor au fost inițializate cu caracterul ’ ’, el fiind caracterul care are 
codul ASCII egal cu 0. 

 

Observație: dacă lista de valori conține un număr mai mare de valori față de numărul de componente, 
la compilarea programului se va semnaliza eroare. 
 

B) Fiecare componentă a[i][j] a unui tablou bidimensional a este o variabilă simplă. 
Astfel ea poate fi inițializată, ca și la vector, printr-o instrucțiune de citire sau în cadrul unei 
instrucțiuni de atribuire. 
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 Citirea valorilor elementelor ale unui tablou bidimensional. 
 

Reamintim notația matematică a unei matrice a cu n linii și m coloane: 
                  a=(aij)

i=1,2,3,...,n, j=1,2,3,...,m 

 

Din această notație, deducem că pentru a citii toate elementele matricei a trebuie să citim 
câte o valoare pentru fiecare componentă a[i][j], i=1,2,...,n; j=1,2,...,m. Pentru a 
realiza acest lucru este necesar să utilizăm două structuri repetitive imbricate, de exemplu for: 
 

float a[10][10]; 
int i,j,n,m;  
cout<<"Numar linii 0<n<10: ";cin>>n;  

cout<<"Numar coloane 0<m<10: ";cin>>m; 

for(i=0;i<n;i++)  
for(j=0;j<m;j++) 

{ cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";  
cin>>a[i][j]; 

} 

 

Din exemplul de mai sus, deducem că indicile j care corespunde coloanei, variază cel mai 
repede. |n acest caz, se realizează o citire pe linii a matricei a cu elemente de tip float.  

Variabilele  n  și  m  au  fost utilizate  pentru  a  reține  numărul  efectiv  de  linii și respectiv 
coloane pentru care rulează programul ce conține secvența de instrucțiuni de mai sus. Observați că 

cele  două  valori  introduse  pentru n și  m  trebuie  să  satisfacă contițiile: 0<n<10 și 0<m<10, 
deoarece matricea este declarată ca un tablou cu maxim 10 linii și maxim 10 coloane. Dacă pentru 

n se citește valoarea 2, pentru m valoarea 3, după citirea acestora se așteaptă introducerea a nxm  
valori adică 6 valori. acestea vor fi memorate în a[0][0], a[0][1], a[0][2], a[1][0], 
a[1][1],a[1][2], restul componentelor (10x10-6=94) vor conține câte o valoare reziduală.  

Dacă se dorește ca citirea valorilor matricei să se realizeze pe coloane se vor inversa cele două 
for-uri din secvența de mai sus, astfel indicere i să varieze cel mai repede. 
 

for(j=0;j<m;j++) 

for(i=0;i<n;i++)  
{ cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]="; 

cin>>a[i][j]; } 

 

 Inițializarea componenetelor unui tablou bidimensional prin 
instrucțiuni de atribuire. 
 

Exemplul 1. Să se genereze o matrice cu n linii și m (1n,m50, n,mN) coloane care  
să conțină numere întregi aleatoare din intervalul [0,99]. 

O variantă de rezolvare a problemei este următoarea: 
 

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

                           {  
  int a[20][20];  

  int i,j,n,m; 
cout<<"Numar linii 0<n<20: ";cin>>n;  
cout<<"Numar coloane 0<m<20: ";cin>>m; 
randomize();  
for(i=0;i<n;i++) 

for(j=0;j<m;j++)  
a[i][j]=rand()%100; 

for(i=0;i<n;i++)  
{cout<<endl; 
for(j=0;j<m;j++)  

cout<<a[i][j]<<" ";} 
return 0;  
} 
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Prin compilarea  acestui  program,  compilatorul  rezervă  pentru tabloul  a  un  spațiu  de 

20x20x4 octeți de memorie, din care se vor folosi nxmx2. Funcția rand() generează   valori 
întregi pseudo-aleatoare în domeniul [0,32767] pe care  le vom limita prin intermediul operatorului 
modulo (%) la intervalul [0,99], cu aceste valori inițializându-se fiecare componentă a[i][j] a 

tabloului.      
 

Exemplul 2. Fie a o matrice cu n linii și m coloane și componente de tip real. Dorim să realizăm 
o copie a acestei matrici, adică să construim matricea b cu același număr de linii, respectiv coloane 
ca și a, care să conțină aceleași elemente ca și a, în aceeași poziție.  

Ne reamintim de la vectori că a copia conținutul unui vector a într-un alt vector b se 
realizează copiind fiecare element din primul vector în al doilea vector, utilizându-se o structură 
repetitivă. Matricea fiind un tablou bidimensional, este necesară utilizarea a două structuri repetitive 
care să realizeze inițializările: 
 

 
float a[20][20], b[20][20]; 
int i,j,n,m;  
........................... 
for(i=0;i<n;i++)  

for(j=0;j<m;j++) 
b[i][j]=a[i][j]; 

 
 

  Afișarea componentelor tablourilor bidimensionale 
 

Din exemplul 1 prezentat mai sus, s-a dedus că afișarea componentelor unui tablou 
bidimensional se realizează prin intermediul a două structuri repetitive (de exemplu for), fiind 
necesar să se afișeze valoarea fiecărei variabile simple (componente) a tabloului. În secvența de 
instrucțiuni de mai jos vom prezenta modalitatea de afișare tabelată celor nxm componente, cu 2 
zecimale, ale unui tablou bidimensional v de tip float și cu maxim 10 linii și 10 coloane, afișând 
pe rând fiecare linie a tabloului: 
 

float v[10][10];  
int i,j,n,m; 
................  
for(i=0;i<n;i++) 
{cout<<endl;  
for(j=0;j<m;j++) 

printf("%6.2f",v[i][j]);} 

 

Dacă se dorește să se afișeze fiecare coloană, secvența de instrucțiuni corespunzătoare este: 
 

for(j=0;j<m;j++)  
{cout<<endl; 
for(i=0;i<n;i++)  

printf("%6.2f",v[i][j]);} 
 
 

  Probleme rezolvate  
  

1. Fie a un tablou bidimensional cu n linii şi m coloane (n,mN*) în care sunt memorate 
numere reale. Să se construiască un tablou unidimensional b cu n elemente reale care să conțină 
câte un număr din fiecare linie a matricei a, astfel încât b să aibă proprietatea că suma elementelor 
sale este cea mai mare sumă care se poate forma prin alegerea unui singur număr din fiecare linie 
a matricei. 
 

Exemplu: Pentru n=3,  m=4 şi tabloul Soluția este: 
a:   -1.34 0 3.5 1 b=(3.5, 17.5, -3) 

13 2 –23.23 17.5 Suma=3.5+17.5-3=18 
-11.66 –23 -3 –56  
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Rezolvare: Pentru fiecare lini i a matricei vom determina cel mai mare element situat în acea 

linie. Atribuim această valoare componentei bi. 

bi=max{ai0,ai1,...,aim-1},i=0,1,...,n-1.  
Valorile componentele lui b astfel alese vor forma suma maximă  printre toate sumele care se pot  
forma cu câte un element ales din fiecare linie. 
 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main()  
{ float a[50][50], b[50],suma=0; 

int i,j,n,m;  
cout<<”numar linii=”; cin>>n; 

cout<<”numar coloane=”; cin>>m; 

for(i=0;i<n;i++) 

{ cout<<”a[”<<i<<”][”<<0<<”]=”;  
cin>>a[i][0]; b[i]=a[i][0]; 

for(j=1;j<m;j++)  
{ cout<<”a[”<<i<<”][”<<j<<”]=”; 

cin>>a[i][j];  
if (b[i]<a[i][j]) b[i]=a[i][j]; }  

suma+=b[i]; 

} 

for(i=1;i<=n;i++) cout<<b[i]<<" "; 

cout<<"\nSuma="<<suma; 

return 0;} 

 

 

2. Fie n un număr natural. Considerăm umătoarele matrice pătratice, cu n linii şi n coloane, 
construite ca în exemplele următoare: 
n=2  n=3   n=4    

     1 1 2 3 
1 1 1 1 2 5 8 13 21 
2 3 3 5 8 34 55 89 144 

  13 21 34 233 377 610 987 

          
Deduceți regula prin care au fost construite matricele şi scrieți un program care să genereze pentru 

un număr n, citit de la tastatură, matricea corespunzătoare. Să se afişeze matricea.  

Rezolvare: Numerele din fiecare matrice sunt numere din şirul Fibonacci. Pentru o matrice de ordin 

n va trebui să  generăm n2  numere din şir, pe care le vom reține în matrice. Reamintim definiția 

recurentă a şirului Fibonacci (fn): f1=f2=1; fn=fn-2+fn-1  pentru n2. 

 
#include <iostream>  
#include <iomanip> 
int main()  
{ unsigned long a[20][20],n,f1=1,f2=1,i,j; 

cout<<"n=";cin>>n;  
for(i=0;i<n;i++) 

for(j=0;j<n;j++)  
{ if((i==0)&&((j==0)||(j==1))) 

a[i][j]=1; 
else a[i][j]=f1+f2;f1=f2; 

f2=a[i][j];  
} 

for(i=0;i<n;i++)  
{ cout<<endl; 

for(j=0;j<n;j++) 
cout<<a[i][j]<<" ";} 

return 0;} 

 

3. Fie a o matrice cu n linii şi n coloane care conține numere naturale nenule. Să se scrie un 
program care să afişeze toate numerele din matrice care au un număr maxim de divizori primi. 
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Exemplu: Fie n=4 şi matricea a:   Se va afişa: 165 90 280  
77 14 28 56 
12 4  8244 

3 165  18  90 
280 6 12 48 

Rezolvare: Vom număra divizorii primi pentru fiecare număr din matrice. Construim un vector b care 
reține toate numerele din matrice care au un număr de divizori egal cu numărul maxim obținut până 
în acel moment, valoare reținută de variabila max. La final vom afişa conținutul vectorului b. 
 

int main()  
{ int a[20][20],n,i,j,k,m, 

b[400],p=0,max=0,d; cout<<"n="; cin>>n;  
for(i=0;i<n;i++) 

for(j=0;j<n;j++)  
{cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";cin>>a[i][j];} 

for(i=0;i<n;i++)  
for(j=0;j<n;j++)  
{ k=0;d=2;m=a[i][j]; 

while(m>1) 
{ if(m%d==0)  

{ k++; while (m%d==0)m=m/d; 

} d++;  
} 

if(k>max)  
{p=1; b[p-1]=a[i][j]; max=k;} 

else  
if(k==max) b[p++]=a[i][j]; 

}  
for(i=0;i<p;i++) cout<<b[i]<<" "; 

return 0;} 

 
4. Fie a o matrice cu n linii şi n coloane care conține numere naturale nenule. Să se scrie un 
program care să afişeze toate numerele rotunde din matrice, împreună cu indicele liniei care le  
conține. Un număr natural x este rotund dacă prin efectuarea unui număr, mai mic decât numărul 

 

de cifre al lui x, de permutări circulare la stânga a numărului cu o poziție, se obține numărul x 
 

inițial.        
 

 
Se va afişa: 

   
 

Exemplu: Fie n=4 şi matricea a:    
 

11 14 28 121 linia 1: 11    
 

1313 2 48 444 linia 2: 1313    
 

2121 15 101 90 linia 2: 444    
 

587 6 12 48 linia 3: 2121    
 

          
Rezolvare. Pentru fiecare număr aij din matrice calculăm numărul său de cifre z și p=10z-1. Realizăm 
prima permutare circulară a numărului aij. Numărul rezultat este: m=(aij% p)*10+aij/p  
Efectuăm cel mult z-1 permutări circulare ale numărului aij. Întrerupem ciclul de permutări circulare 
dacă s-a ajuns la un număr m identic cu valoarea inițială a numărului aij. În acest caz vom afișa 
numărul aij împreună cu indicele i al liniei care îl conține. 

 

int main()  
{  

  int a[20][20],x,i,j,n,k,m,z,p,nr; 

cout<<"n=";cin>>n; 

for(i=0;i<n;i++)  
for(j=0;j<n;j++)  

{ cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";  

  cin>>a[i][j];} for(i=0;i<n;i++) 
for(j=0;j<n;j++)  

{ m=x=a[i][j];z=0;p=1;nr=1;  

  while (m>0)  

        {p=p*10;m=m/10;z++;} p=p/10; 

k=m=(x%p)*10+x/p;  

  while((k!=x)&&(nr<z))  
{ k=m;m=(k%p)*10+k/p;nr++; } 

if((k==x)&&(z!=1))  
cout<<"\nlinia "<<i+1<<": "<<x<<" "; 

} 
return 0;} 



 
Tablouri multidimensionale C++                                                   C.Mincă  
 

8 

 

5. Fie n un număr natural, 0<n30 şi un vector a cu n componente numere naturale 
a0,a1,...,an-1 distincte două câte două. Să se genereze o matrice cu n linii si n coloane ale 
cărei elemente sunt în mulțimea {a1,a2,...,an} astfel încât: a) în fiecare linie, respectiv coloană, 
valorile să fie distincte două câte două; b) sumele elementelor fiecărei linii și fiecărei coloane ale 
matricei să egale. 
 
Exemplu: Fie n=4, a=(3,2,6,4). O soluție poate fi matricea: 3 2 6 4 

2 6 4 3 
6 4 3 2 
4 3 2 6 

 

Rezolvare: Copiem în prima linie a matricei b elementele din şirul a, în ordinea în care apar. 
Construim a doua linie, plecâd de la prima linie, prin permutarea circulară spre stânga cu o poziție 
a tuturor elementelor din prima linie. Continuăm procedeul pentru restul liniilor matricei, linia curentă 
construindu-se prin permutarea circulară spre stânga cu o poziție a tuturor elementelor din linia 
anterior generată. 
 

#include <iostream>  
using namespace std; 
int main()  
{ unsigned int b[30][30],a[30],i,j,n; 

cout<<"n=";cin>>n; 

for(i=0;i<n;i++)  
{ cout<<"a["<<i<<"]=";cin>>ași]; b[0][i]=a[i]; } 

for(i=1;i<n;i++) 
{ for(j=1;j<n;j++) b[i][j-1]=b[i-1][j];  

b[i][n-1]=b[i-1][0]; } 
for(i=0;i<n;i++)  

{ cout<<endl; 
for(j=0;j<n;j++)   cout<<b[i][j]<<" ";  }  

return 0;} 

 

6. Fie n și k două numere naturale nenule, n>k, 0<n50. Să se construiască, dacă este 
posibil, o matrice k cu linii si k coloane ale cărei elemente sunt numere naturale nenule si satisfac 
condițiile: 1) suma numerelor din fiecare linie este egală cu n; 2) suma numerelor din fiecare 
coloană este egală cu n; 3) numerele din fiecare linie, respectiv coloană, sunt distincte două câte 
două. Dacă este posibilă construcția matricei, să se afişeze matricea, altfel să se afişeze mesajul 
imposibil. 
 

Exemplu: Fie n=20, k=4. Două soluții pot fi matricele: 
    

1 2 3 14 2 3 4 11 
2 3 14 1 3 4 11 2 

3 14 1 2 4 11 2 3 
14 1 2 3 11 2 3 4  

 
Pentru n=30 și k=10, se va afişa: imposibil. 

 

Rezolvare: Construim prima linie a matricei. Dacă aceasta nu se poate forma atunci nici celelalte linii 
nu pot fi construite, deci vom afişa meşajul imposibil. Alegem primele k-1 numere naturale: 
1,2,..,k-1. Suma acestora este (k-1)*k/2. Cum suma numerelor din linie trebuie să fie n, 
ultimul număr ales va fi x=s-(k-1)*k/2. Dacă x<k, atunci el se regăseşte printre numere deja 
alese şi în acest caz problema nu are soluție. Dacă x>k-1 atunci numerele din linia curentă sunt 
1,2,...,k-1,x şi satisfac cerin]ele. Construim a doua linie plecâd de la prima prin permutarea  
circulară  spre stânga cu o poziție a tuturor elementelor  din prima linie. Continuăm procedeul  şi 
pentru restul liniilor. O  altă  soluție  se  poate  obține  plecând de  numerele  obținute  anterior.  Fie 

n1<n2<…<nk  numerele distincte cu proprietatea că suma lor este egală cu n. Dacă 1<n1, înlocuim 

pe n1 cu 1, și pe n2  cu n2+n1-1. Dacă  n2>2, înlocuim pe n2 cu 2, și pe n3 cu n3+n2-2. 
Continuăm procedeul până când se modifică nk generându-se un nou șir a cărui sumă este n. 
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int main()  
{  

   int m[30][30],n,i,j,k,x;  

   cout<<"n="; cin>>n;  

   cout<<"k="; cin>>k;  

   x=n-k*(k-1)/2;  

   if(x<=k-1)cout<<"\nimposibil";  
else  
{  

  for (i=1;i<k;i++)  

      m[0][i-1]=i;  

  m[0][k-1]=x; 
for (i=1;i<k;i++)  

{ for (j=0;j<k-1;j++) 

m[i][j]=m[i-1][j+1]; 
   m[i][k-1]=m[i-1][0]; 

  } 
for (i=0;i<k;i++) 

{ cout<<endl;  
for (j=0;j<k;j++) 

cout<<m[i][j]<<" "; 
} 

} 
return 0;} 

 

7. Într-o camera sunt aşezate acvarii identice, pe n rânduri şi m coloane, unul lângă altul. În fiecare 
acvariu se află câte un peşte. El poate fi colorat în roşu (culoare codificată cu 1) sau în negru 
(codificată cu 2). La momentele t=1,2,3,... peştii se recolorează simultan după regula: fiecare 
peşte ia culoarea pe care a avut-o în momentul precedent majoritatea peştilor vecini (din stânga, 
dreapta, sus, jos). În caz de egalitate a numărului peştilor roşii cu numărul celor negrii, peştele studiat 
îşi va păstra culoarea. Se cere să se afişeze matricea culorilor peştilor de la momentul t citit de la 
tastatură. 

 

 

 

 

 

          
 

Rezolvare:    Pentru a reține culorile şi pozițiile peştilor vom construi o matrice a cu n linii şi m 
 

coloane cu valorile 1 sau 2. Transformările de la momentul t=2 le vom realiza prin construirea  
 

unei alte matrice b, nxm, în care, pe baza valorilor din matricea a de la momentul t-1, vom 
 

stabilii noile culori. Fie peştele din linia i si coloana j. Vecinii săi sunt situați în pozițiile(i-1,j), 
 

(i+1,j), (i,j-1), (i,j+1). Vom borda cele două  matrice cu două linii (liniile 0 și n+1) şi 
două  coloane (coloanele 0 și m+1) cu elementele egale cu 0, pentru a uşura căutarea vecinilor. 

 

 

Pentru a stabilii culorile la momentul t+1, vom copia conținutul matricei b în a, şi vom reconstrui 
matricea b. La terminarea stabilirii valorilor lui b, ar trebui verificat dacă a şi b au acelaşi  conținut, 
întrucât la un moment dat toți peştii vor avea o culoare fixă, la momentele următoare nu se vor mai 
produce schimbări ale culorilor.  

 

 

  
int main()  
{ int a[20][20],b[20][20],n,m,i,j,r,ne,t,l, ind=1; 

cout<<"n="; cin>>n; 
cout<<"m=";cin>>m;  
for(i=1;i<=n;i++) 

for(j=1;j<=m;j++)  
{ cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]="; cin>>a[i][j]; }  
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for(i=0;i<=n+1;i++)  
{ a[i][0]=a[i][m+1]=0; 

B[i][0]=b[i][m+1]=0; } 
for(j=1;j<=m;j++)  

{ a[0][j]=a[n+1][j]=0; 

b[0][j]=b[n+1][j]=0; }  
cout<<"t=";cin>>t; 
for(l=1;l<=t && ind ;l++)  

{ ind=0; 

for(i=1;i<=n;i++)  
for(j=1;j<=m;j++) 

{ r=0; ne=0;  
switch(a[i][j-1]) { case 

1: r++;break; case 2: 

ne++; break; }  
switch(a[i][j+1]) { case 

1: r++;break; case 2: 

ne++; break; }  
switch(a[i-1][j]) { case 

1: r++;break; case 2: 

ne++; break; }  
switch(a[i+1][j]) { case 

1: r++;break; case 2: 

ne++; break; }  
if (r>ne) b[i][j]=1;  

else if(r<ne)b[i][j]=2; 
else b[i][j]=a[i][j];  

} 
for(i=1;i<=n;i++)  

for(j=1;j<=m;j++)  
{ if (a[i][j]!=b[i][j])ind=1; 

a[i][j]=b[i][j]; } 
if(ind==0)  
{ cout<<"în S-a stabilizat la t="<<l;break; } 

}  
for(i=1;i<=n;i++) 
{ cout<<endl; 

for(j=1;j<=m;j++) cout<<a[i][j]<<" "; }  
return 0;} 

 

8. Se consideră o matrice pătratică cu n linii, n număr natural nenul impar, care conține numere 
întregi. Diagonala principală  și diagonala secundară  împart matricea în patru triunghiuri: N, E, S și 

 

V. Numim centrul matricei elemental  aflat la intersecția celor două  diagonale. Se cere să  se scrie 
 

un  program  prin  care  să  realizeze permutarea elementelor din triunghiul  N  cu  elementele  din 
 

triunghiul  S  (inclusiv  elementele de pe diagonale), prin simetrie  fată  de  centrul  matricei, restul 
 

elementelor din matrice nemodifcându-se. Să se afișeze matricea rezultată. 
 

Exemplu. n=5, matricea inițială: 
 

Matricea finală: 
   

 

    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rezolvare. Fie matricea 
   

va fi transformată în: 
 

pătratică cu n=5 linii, ea 
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Elementele din triunghiul N sunt a[i][i], a[i][i+1],…, a[i][n+1-i], pentru 
i=1,2,…,[(n+1)/2]. Elementele din triunghiul S sunt a[i][n+1-i], a[i][n+i],…, 

a[i][i], pentru i=[(n+1)/2], [(n+1)/2]+1,...,n. 

Observăm că a12 se va interschimba cu a54, a14 se va interschimba cu a52,... |n general, aij 
se va interschimba cu an+1-i, n+1-j pentru i=1,2,…,[n/2], j=i,i+1,...,n+1-i. 

 
#include <iostream> 
#include <iomanip>  
using namespace std; 
void main()  
{ int a[20][20],n,i,j,x; 

cout<<"n="; cin>>n; 

for(i=1;i<=n;i++)  
for(j=1;j<=n;j++)  
{ cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";cin>>a[i][j];} 

for(i=1; i<=n/2; i++)  
for(j=i;j<=n+1-i;j++)  

{ x=[și][j];  
                    a[i][j]=a[n+1-i][n+1-j]; 

a[n+1-i][n+1-j]=x;} 
for(i=1; i<=n; i++)  

{ cout<<endl;  

  for(j=1; j<=n; j++) 

     cout<<setw(4)<<a[i][j]; }      

   return 0;}              

9. Se consideră o matrice pătratică cu n linii, n număr natural nenul, care conține numere întregi. 
 

Să se scrie un program prin care deplaseze elementele din prima linie, ultima coloană, ultima linie 
 

și prima coloană, prin alunecare la dreapta cu o poziție. Restul elementelor din interiorul matricei vor 
 

rămâne nemodificate. Să se afișeze matricea rezultată.       
 

Exemplu. Fie n=5 și matricea inițială: 
 
Matricea finală: 

     
 

      
 

 1 2 3 4 5     16 1 2 3 4    
 

 16 75 83 94 6     15 75 83 94 5    
 

 15 29 33 64 7     14 29 33 64 6    
 

 14 17 18 19 8     13 17 18 19 7    
 

 13 12 11 10 9     12 11 10 9 8    
 

                  
  

Rezolvare. Fie x  o variabilă  întreagă  care va reține valoarea elementului a[1][1]  din matrice. 
Deplasarea cerută se va realiza urmându-se pașii de mai josi:  
▪ Deplasăm elementele din prima coloană a matricei cu o poziție în sus: a[i-1][1]a[i][1], 

i=2,3,...,n. 
▪ Deplasăm elementele din ultima linie la stânga cu o poziție: a[n][j-1]a[n][j], j=2,3,...,n. 
 

▪ Deplasăm elementele din ultima coloană cu o poziție în jos: 
a[i+1][n]a[i][n], i=n-1,n-2,...,1.  

▪ Deplasăm elementele din prima linie la dreapta cu o poziție: 
a[1][j+1]a[1][j], j=n-1,n-2,...,2.  

▪ Plasăm valoarea reținută de x în poziția corespunzătoare a[1][2] x
 

 
#include <iostream> 
#include <iomanip>  
int main()  
{ int a[20][20],n,i,j,x; 

cout<<"n="; cin>>n; 

for(i=1;i<=n ;i++)  
for(j=1;j<=n;j++)  
{ cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";cin>>a[i][j]; } 

x=a[1][1];  
for(i=2;i<=n;i++) a[i-1][1]=ași][1];  

for(j=2;j<=n;j++) a[n][j-1]=a[n][j]; 

for(i=n-1;i>=1;i--) a[i+1][n]=a[i][n];  

for(j=n-1;j>1;j--) a[1][j+1]=a[1][j];  

a[1][2]=x;  
for(i=1; i<=n; i++) 

{ cout<<endl; 
for(j=1; j<=n; j++) cout<<setw(4)<<a[i][j];     } 

return 0;} 
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10. Perechi asemenea. Fie (a,b) o pereche de numere naturale asupra căreia putem face 
următoarele operații:  

1) (a,b)→(a-b,b) 
2) (a,b)→(a+b,b) 
3) (a,b)→(b,a). 

Fie (c,d) o altă pereche de numere naturale. Cele două perechi de numere se numesc asemenea 
 

dacă perechea (a,b) poate fi transformată cu ajutorul operațiilor de mai sus în perechea (c,d). 
 

Fie v o matrice cu n linii şi  4 coloane care conține numere naturate. Să  se scrie un 
 

program care să  afişeze numărul fiecărei linii k (1kn) din matrice cu proprietatea că perechea 
 

de numere (vk1, vk2) este asemenea cu perechea (vk3, vk4).   
 

Exemplu: Fie n=4 şi matricea v: 
  

Se va afişa: 
  

 

    
 

7 10 2 7    1   
 

24 56 63 35    3   
 

3 4 1 5       
 

2 6 3 9       
 

            
Rezolvare: Fie perechile (7,10) şi (2,7). Asupra perechii (7,10) vom efectua transformările: 
 

 
Obsevăm că aplicând şirul de operații: 3,1,3,1,1,3,1,1,1,2,2,3,2,2,2,3 perechea (7,10) 
s-a transformat în perechea (2,7).  

Pentru a verifica dacă două perechi (a,b) şi (c,d) sunt asemenea, nu este necesar să 
efectuăm toate aceste transformări. Putem “condensa” şirul de transformări pe baza observațiilor: 

1)(a,b)→(a%b,b) dacă a>b, 
2)(a,b)→(b,a) dacă a<b 

Efectuând transformarea perechilor (7,10) şi (2,7) cu aceste două operații, vom ajunge  
la perechile (0,1), respectiv (0,1), perechi identice. Astfel putem spune că  perechile (7,10) 

şi (2,7) sunt perechi asemenea.  
Procedăm asemănător cu perechile (vk1, vk2) și (vk1, vk2) din fiecare linie a matricei 

date. 
 

int main() 
{ int v[50][5];  
int 

a,j,b,c,k,d,i,n; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

for(i=1;i<=n;i++) 

for(j=1;j<=4;j++)  
{ cout<<"v["<<i<<"]["<<j<<"]=";cin>>v[i][j];} 

for(i=1;i<=n;i++)  
{ a=v[i][1]; b=v[i][2]; c=v[i][3];d=v[i][4]; 

if(((a==c)&&(b==d))||((a==d)&&(c==b))) 

cout<<i<<endl; 
else  
{ while(a>=1) 

{ if(a<b){k=a;a=b;b=k;}   
  a=a%b; } 

                     while(c>=1)  
{ if(c<d){k=c;c=d;d=k;} c=c%d; } 

                     if((a==c)&&(b==d)) cout<<i<<endl; 
}  

} 
return 0;} 
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  Exerciţii propuse 
 
 
 

 

1. Se consideră următoarea declarație cu inițializare: 
int a[][3]={{1,2,3},{4,5,6}}; 

 

1.1. Ce valori vor fi memorate în variabila a? 

 
a) 1 2 3 b) 1 4 c) 0 0 0 d) 1 3 5 

 4 5 6 2 5 1 2 3  2 4 6 

  3 6 4 5 6   

 

1.2. Ce fel de variabila este variabila a? 

a) este o variabilă simplă;  
b) este o variabilă indexată ce conține elementele unui vector cu 6 componente; 
c) este o variabilă indexată ce conține elementele reale ale unei matrici;  
d) este o variabilă indexată ce conține elementele întregi ale unei matrici. 

 

1.3. Care este numărul maxim de linii (n), respectiv coloane (m) al masivului a? 

 
a) n=2; m=3; b) n=1; m=2; c) n=m=3; d) n=3; m=2. 

1.4. Care este primul și ultimul element al masivului a?  

a) a[1][1] b) a[0][0] c) a[0][1] d) a[1][0] 
a[2][3] a[1][2] a[2][0] a[0][2] 

 

2. Se consideră secvența de instrucțiuni: 
 

float a[10][20];  
int i,j,n,m; 
cin>>n>>m;  
for(i=1;i<=n;i++) 

for(j=1;j<=m;j++) cin>>a[i][j]; 

 

2.1. Care dintre seturile de valori date variabilelor n și m sunt incorecte? 

 
a) 5 9 b) 20 10 c) 9 19 d) 5 5   

2.2. Pentru n=2 și m=3 cu care dintre următoarele matrici poate fi inițializată variabila a? 

a) 1 1 b) 1.59 2 3 c) a 1 5 d) 2 5<7 3 
1 2 4 7 1 4 2 7  2!=1 5 9 
1 3           

2.3. Fie secvența următoare:         

 s=0;           
 for(i=0;i<n;i++)         

  for(j=0;j<m;j++)..........  ;     

 

Care din instrucțiunile de mai jos poate completa secvența astfel încât la finalul execuției secven]ei 
variabila s să conțină suma elementelor din matricea a? 

a) float s=s+a[i][j]; b) int s+=a[i][j]; 
c) long s+=a[i][j]; c) float s*=a[i][j]; 

 

2.4. Pentru n=2 și m=3, câți octeți de memorie sunt alocați variabilei a? 

 
a) 24 b) 800 c) 60 d) 6 
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3. Se consideră secvența de instrucțiuni de mai jos: 
 

int a[10][10]; 

int i,j,n=4;  
for(i=0;i<n;i++) 

for(j=0;j<n;j++) cin>>a[i][j]; 
for(i=0;i<n;i++)....  

1 2 3 4 
5 6 7 8 

Valorile lui a sunt citite din matricea următoare:      9 1 6 3 
                                       2 9 5 1 

 
 
 

3.1. Care dintre instrucțiunile de mai jos completează secvența din enun], astfel încât după 

execuția acestora variabila a să conțină valorile: 
 

4 2 3 1 

5 7 6 8 
9 6 1 3  
1 9 5 2 

 
a) { int x; c)  { int x;  

x=a[i][n-1-i]; x=a[i][n-1-i]+a[n-1-i][i]; 
a[i][n-1-i]=a[n-1-i][i]; a[i][n-1-i]=x-a[n-1-i][i];  
a[n-1-i][i]=x; a[n-1-i][i]=x+a[n-1-i][i]; 

} } 
 
b)  { a[i][n-1-i]=a[n+1-i][i]; d)  { int x=a[i][n-1-i];  

a[i][n-1-i]=a[n+1-i][i]; a[i][n-1-i]=a[i][i]; 
} a[i][i]=x; } 

 

3.2.Care dintre următoarele instrucțiuni completează secvența din enun] astfel încât după execuția 
acestora să fie afișați indicii liniei și coloanei primei valori nule din matricea a, dacă ea există? 

 
a) for(j=0;j<n;j++) if(a[i][j]==0){cout<<i<<" "<<j; break;} 

 

b) for(j=0;j<n;j++) if(a[i][j]==0){cout<<i<<" "<<j; i=n-1; break;} 
  
c) for(j=0;j<n;j++) if(a[i][j]==0){cout<<i<<" "<<j; i=n-1;} 

 

d) for(j=0;j<n;j++) if(a[i][j]==0){cout<<i<<" "<<j;} 

 

3.3. Care dintre următoarele instrucțiuni completează secvența din enun] astfel încât după execuția 
acestora să fie afișată valoarea maximă conținută de componentele variabilei a? 

 
a) for(j=0;j<n-1;j++) b)  for(j=0;j<n;j++) 

if(a[i][j]>a[1][1]) if(a[i][j]>a[0][0])  
a[1][1]=a[i][j]; a[0][0]=a[i][j]; 

cout<<a[1][1]; cout<<a[0][0];  
 

c)  for(j=0;j<n;j++) d)  for(j=0;j<n;j++) 
if(a[i][j]>a[0][0]) if(a[i][j]<a[0][0])  

a[i][j]=a[0][0]; a[1][1]=a[i][j]; 
cout<<a[0][0]; cout<<a[0][0]; 
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 Probleme propuse 

 

1. Fie a un tablou bidimensional cu n linii şi m coloane (0<m,n20, n,mN*) în care sunt 
memorate numere reale. Să se construiască un tablou unidimensional b cu n elemente reale care 

 

să  conțină  câte un număr din fiecare linie a matricei a. În plus, se cere ca tabloul b să aibă 
 

proprietatea că  suma elementelor sale este cea mai mare care se poate forma prin modul său de 
 

construcție. Să se afişeze tabloul b şi suma elementelor sale.     
 

Exemplu: Pentru n=3,  m=4 

     
 

şi tabloul Solutia este:     
 

a:     b=(3.5, 17.5, -3)     
 

-1.34 0 3.5 1       
 

13 2 –23.23 17.5  Suma=3.5+17.5-3=18     
 

-11.66 -23 -3 –56       
 

          
  

 

 

2. Se consideră o matrice a cu n linii si m coloane (n,mN*) care conține numere naturale şi 
kN*,0k9. Să se scrie un program pentru a afişa toate numerele din matrice care au cifra de 
control egală cu k. 
 

Exemplu: .Fie n=m=3, k=9 şi tabloul a: 35 63 9 

 1234 33 66 
 19 81 7   
Se vor afişa numerele: 63 9 81       

 

3. Fie a o matrice cu n linii şi n coloane care conține numere reale. Să  se scrie un program 
 

prin care să se înlocuiască fiecare număr de pe diagonala secundară a matricei cu media aritmetică 
 

a celorlalte elemente din coloana care-l conține. Să se afişeze matricea rezultată.  
 

Exemplu: Fie n=3 şi matricea a: 
 

Se va afişa: 
   

 

    
 

 1 4  8  1  4 7   
 

 6 2  4      3  4.5    4   
 

 2 5 10  3.5 5 10   
 

4. Fie a o matrice cu n linii şi n coloane care conține numere întregi. Să se scrie un program 
 

care să  afişeze numărul predominant din matrice, dacă  el există, sau mesajul NU  EXISTA. Un 
 

număr este predominant dacă numărul său de apariții în matrice este mai mare decât n2/2. 
 

Exemplu: Fie n=4 şi matricea a: 
 

Se va afişa: 4 

  
 

   
 

7 4 4  56       
 

12 4 8  4       
 

4 5 4  90       
 

4 6 4  4       
 

             
 

5. Fie a o matrice cu n linii şi n coloane care conține numere naturale. Să se scrie un program  
care să  verifice dacă  fiecare linie p (1pn) din matrice are proprietatea că  numerele 
onțicnute se  divid  succesiv,  adică:  ap1|ap2|…|apn.  Dacă  matricea  are  proprietatea  cerută  
se  va  afişa mesajul DA, altfel se va afişa NU. 
 
 

Exemplu: Fie n=4 şi matricea a: Se va afişa: DA 
 

7 14 28 56 
2 4  8 24 

3 6 18 90 

2 6 12 48 

6. Se consideră o matrice a cu n linii si m coloane (n,mN*), care conține numere reale. 
Alegem numere din matrice şi calculăm suma acestora. Sumele pe care le obținem prin diverse 
alegeri pot fi diferite. Se cere să se găsească o modalitate de alegere a cât mai multor numere din 
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matrice astfel încât suma obținută  să  fie maximă  printre cele care se pot forma. Să  se afişeze 
 

numerele alese şi suma maximă obținută.   
 

Exemplu:  1).  Pentru  n=3, m=4  şi 1). Soluția este: 2 3 2.2 7.8 
 

tabloul a:      Suma=15 
 

 -12 0 2 3     
 

 -2.3 2.2 -17 7.8     
 

 -24 -7.34 0 0     
 

2). Pentru n=m=2 şi tabloul a: 
 2). Soluția este: -1 

 

  Suma=-1  

 
-1 –3      

 

       
 

 -2 –4       
 

           
 

7. Se consideră o matrice pătratică cu n linii, n număr natural nenul impar, care conține numere  
întregi. Diagonala principală  și diagonala  secundară  împart matricea în patru triunghiuri: N, E, S și 

 

V. Numim centrul matricei elementul aflat la intersecția celor două  diagonale. Se cere să  se scrie 
 

un  program  prin  care  să  realizeze permutarea elementelor din triunghiul  N cu  elementele din 
 

triunghiul  V  (inclusiv elementele de pe diagonale), prin simetrie fată  de prima diagonală, restul 
 

elementelor din matrice nemodifcându-se. Să se afișeze matricea rezultată. 

   
 

 

8. Se citește o matrice pătratică  cu n 

 

linii, numere întregi. Fară a se folosi instrucțiunea if se 

 

 
  

cere să se calculeze și să se afișeze: a) suma elementelor de pe diagonala principală; b) suma 
elementelor aflate sub diagonala principală; d) suma elementelor aflate deasupra diagonalei principale; 
e) produsul elementelor de pe diagonala secundară; f) produsul elementelor aflate sub diagonala 
secundară; g) produsul elementelor aflate deasupra diagonalei secundare. 
 

9. Interschimbați coloanele unei matrice pătratice cu n linii astfel încât elementele de pe diagonala 
secundară să fie ordonate descrescător. 
 

10. Se citește o matrice cu n linii și m coloane și valori de tip char. Să se afișeze numărul de 
ordine al liniilor, respectiv coloanelor matricei care au proprietatea de a fi palindroame. 
 

Exemplu: Fie  n=4,  m=3  şi  matricea Se va afişa:  
a: a b d Liniile: 1 2  
 a n a Coloanele: 1 3 

 i n a   

 c b d   
     
11. Se citește o matrice cu n linii și m coloane și valori de tip real. Să se afișeze elementele șa 
(elemente maxime pe linie și minime pe coloană sau minime pe lini și maxime pe coloană) din 
matrice. 
 

12. Se citește o matrice cu n linii și m coloane și valori de tip real. Să se afișeze coordonatele 
valorilor componentelor “puncte de maxim” (o valoare din matrice este punct de maxim dacă în 
toate pozițiile vecine sunt reținute valori strict mai mici). 

 

Exemplu: Pentru n=3, m=4 şi tabloul 
 
Punctele de maxim au pozitiile: (0,3) 

 

 
 

-12 0 2 6  (1, 1) (2,3) 
 

-2.3 2.2 -17 4     
 

-24 -7.34 0 7.8     
 

          


