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Problema 2 - Expresie 
 

 Gogu este un elev silitor în clasa a 10-a căruia îi place foarte mult informatica. Profesorul de matematică i-a dat 

tema lui Gogu să rezolve o lista de ecuații de gradul I. Gogu nu se descurcă foarte bine cu matematica, așa că vă 

roagă pe voi să il ajutați cu un program care să ii rezolve tema. 

Problemele lui Gogu sunt ecuații de gradul I de forma: expresie1=expresie2. Expresiile sunt constituite dintr-o 

succesiune de numere naturale, unele dintre ele fiind urmate de litera x (necunoscuta problemei), între care există 

semnul de adunare(+) sau semnul de scadere(-) . (Dacă apare litera x simplu expresia este echivalentă cu 1x) 

 

Cerinţă 
  

Scrieți un program care să îl ajute pe Gogu să își rezolve tema. 

 

Date de intrare 
  

Fișierul de intrare expresie.in conține pe prima linie un număr natural t, reprezentând numărul de ecuații din fișier. 

Pe fiecare dintre următoarele t linii este scrisă câte o ecuație. 

 

Date de ieşire  

În fișierul de ieșire expresie.out vor fi scrise t linii, câte una pentru fiecare ecuație din fișierul de intrare. 

Pe linia i va fi scrisa soluția ecuației de pe linia i+1 din fișierul de intrare. Dacă soluția ecuației este un 

număr real, atunci aceasta se va scrie cu 4 zecimale. Răspunsul este considerat corect dacă diferența în 

valoare absolută dintre soluția corectă și soluția concurentului este < 10
-3

. În cazul în care ecuația admite o 

infinitate de soluții, se va scrie mesajul inf (cu litere mici). Dacă ecuația nu admite soluții, se va scrie 

mesajul imp (de asemenea cu litere mici). 

 

Restricţii şi precizări 
 

1 ≤ N ≤ 20 

Lungimea unei ecuații nu depășește 255 caractere. 

Ecuațiile nu conțin spații sau paranteze, iar necunoscuta este întotdeauna x 

Numerele naturale care intervin în ecuații sunt ≤ 999 

Punctajul pe un test se acordă dacă și numai dacă toate ecuațiile din testul respectiv au fost rezolvate corect. 
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Exemplu 

expresie.in expresie.out 

3 

2x+5=2x+5 

2x=2x+5 

5=4+x 

Inf 

imp 

1.0000 

 

Timp maxim de execuţie/test: 0,1secunde. 

Memorie totală disponibilă:  2 MB 

 


