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Lunile preferate 

Un grup de turiști care iubeau să călătorească a hotărât să-și planifice următoarea aventură. Ei erau oameni 

diferiți cu gusturi și preferințe diferite, dar toți împărtășeau aceeași pasiune pentru călătorii și descoperirea de 

noi locuri. Ei au început să exploreze diferite zone ale lumii, ținând cont de temperatura aerului. În timp ce 

căutau locuri interesante, ei au descoperit că anumite fenomene naturale se produc doar în anumite condiții 

climaterice, cum ar fi planctonul bioluminescent în Australia sau florile de ger din Hokkaido. Ei au realizat că 

selectarea locației în funcție de temperatura aerului ar fi cheia pentru a face călătoria cât mai interesantă.  

Cu toate acestea, ei se confruntau cu o problemă. Membrii grupului aveau posibilități de timp diferite, astfel 

încât doar anumite luni puteau călători împreună. Ei au dorit să înceapă călătoria cât mai curând posibil, de 

aceea ordinea calendaristică a lunilor era importantă pentru alegerea lor. 

Sarcină. Să se elaboreze un program care ar ajuta turiștii să selecteze lunile anului în care temperatura este 

strict mai mare sau strict mai mică decât valoarea de filtrare specificată și să le afișeze în ordine calendaristică. 

Date de intrare. Fișierul luni.in conține în primul rând caracterul „<” sau „>” ce reprezintă criteriul filtrării 

și (peste un spațiu) o valoare întreagă T ce reprezintă temperatura în grade Celsius, care a va servi drept valoare 

pentru filtrare. Pe următorul rând este indicat numărul N de luni propuse pentru călătorii. Următoarele N rânduri 

conțin lunile și (peste un spațiu) temperaturile medii T  ale acestora (una pentru fiecare lună). Toate lunile sunt 

introduse cu litere mici. 

Date de ieșire. Fișierul luni.out poate conține N linii. Pe fiecare rând se afișează lunile selectate în 

conformitate cu restricțiile indicate, utilizând exact denumirile specificate ale lunilor cu litere mici. 

Restricții. 1≤ N ≤105. -42<T <+42. Denumirile lunilor sunt: ianuarie, februarie, martie, 

aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie. Timpul de execuție nu va depăși 1 secundă. Programul va folosi cel mult 8 mega octeți de 

memorie operativă. Fișierul sursă va avea denumirea luni.pas, luni.c sau luni.cpp. 
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Explicație. Lunile mai și august sunt corect selectate, căci corespund criteriului indicat: temperatură mai 

mare ca 15. Luna noiembrie, în cazul celui de-al doilea exemplu, este soluția căci criteriul de valoare strict 

mai mică ca și 14 nu permite să fie selectată și luna aprilie. 


