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Problema 1 – palindrom 100 puncte 
 

Ana a aflat la școală că un număr natural cu proprietatea că citit de la stânga la dreapta coincide cu numărul 

citit de la dreapta la stânga se numește palindrom. Fratele ei, Bogdan elev în clasa a VI-a, i-a explicat că ar 

putea sa transforme orice număr în palindrom prin adăugare la sfârșit a unui număr minim de cifre. De 

exemplu 12 se poate transforma în 121, prin adăugarea cifrei 1, 345 se transformă în 34543, șamd. Bogdan 

scrie pe o foaie de hârtie mai multe numere naturale și Ana trebuie să le transforme în palindrom, după 

regula explicată de Bogdan, timp în care el se poate juca liniștit pe calculator. 

 

Cerinţă 
Cunoscănd N, numărul de numere și a1, a2, a3, ……, aN,numerele scrise de Bogdan, scrieți un 

program care determină  și afișează numerele palindrom construite de Ana, conform regulii prezentate. 

 

Date de intrare 
Fișierul de intrare palindrom.in conține pe prima linie N un număr natural, reprezentând numărul de 

numere, pe a doua linie conține N numere naturale, reprezentând numerele scrise de Bogdan.  

 

Date de ieşire  
Fişierul de ieşire palindrom.out va conţine pe prima linie N numere naturale, reprezentând numerele 

palindrom construite de Ana.  

 

Restricţii și precizări 

 
 1 < N < 10001; 

 10 ≤ ai ≤ 9999999, 1 ≤ i ≤ N; 

 Pentru 50% din teste 10 ≤ ai ≤ 9999, 1 ≤ i ≤ N; 

 

Exemple 

 

palindrom.in palindrom.out Explicaţie 

5 

23 456 789 1234 121 

232 45654 78987 1234321 121 La sfârșitul fiecărui nimăr 

se adaugă numărul minim de 

cifre, astfel încât numărul 

nou obținut să fie palindrom 

 

Timp maxim de execuţie/test: 0.1 secunde 

Memorie totală disponibilă 2 MB din care 1 MB pentru stivă. 

Dimensiunea maximă a sursei: 5KB. 


