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Limbajul C/C++ 
TEST 4 

Filieră teoretică, profil real, specializare ştiinţele naturii 

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

· Identificatorii utilizaţi în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, 

notaţile trebuie să corespundă cu semnificaţile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se 

consideră corecte, validarea lor nefiind necesară. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                                                   (20 de puncte) 

Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţ pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns 

corect se notează cu 4 puncte. 

1. Dacă expresia (x>-2)&&(!(x>2))||(x>=5) are valoarea 1, atunci: 

a) x (-2,2]∩[5,∞) c) x (-2,2)∩(5,∞) 

b) x (-2,2)U[5,∞) d) x (-2,2]U[5,∞) 

 

2. Numărul  vectorilor cu 10 elemente cu valori de 0 şi 1 care au pe poziţiile 1, 6 şi 10 valoarea 1 este: 

a) 19 b) 128 c) 77 d) 84 

  

3. Pentru expresia   
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y +1

 x
 − 5 

x−1

x.
  .

1

ab
       scrierea ei în unul din limbajele C/C++ este: 

a) ((x+1)/(y+1)/sqrt(x)-5*sqrt(x-1/x))*(1/(a*b)) b) ((x+1)/(y+1))/sqrt(x)-5*sqrt((x-1)/x))*(1/(a*b)) 

c) ((x+1)/(y+1)/sqrt(x)-5*sqrt(x-1)/sqrt(x))*(1/a)*(1/b) d) ((x+1)/(y+1)/sqrt(x)-5*sqrt((x-1)/x)))*1/a*b 

 

4. Se consideră următoarea secvenţă repetitivă: 

i=0; 

while( i+j<=10 ) { 

  i=i+1; 

  j=j-2; 

} 

 

Valoarea minimă posibilă pentru variabila j astfel încât instrucţiunea repetitivă de mai sus să nu se execute la infinit este: 

a) 1 b) 10 c) 6 d) 17 
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5. Care din secvenţele de mai jos conduce la memorarea în variabila max a celei mai mari dintre cele n valori întregi 

reţinute în tabloul unidimensional a( în care a[0] este primul element)? 

 

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

            if(a[i]>a[i+1]) 

               max=a[i]; 

 

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

     if(a[i]>a[i+1]){ 

        max=a[i]; a[i]=a[i+1];a[i+1]=max; 

     } 

             max=a[n-1]; 

c) max=a[0]; 

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

    if(a[i]<max)  

        max=a[i]; 

d) max=0; 

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

      if(a[i]>max)  

         a[i]=max; 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                                         (40 de puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. În variabilele Ax, Ay şi respectiv Bx, By se memorează coordonatele reale (abscisa si ordonata) corespunzătoare 

punctelor A şi B din reperul cartezian xOy. Scrieţi o secvenţă de instrucţiuni  în urma căreia să se afişeze pe ecran 

distanţa minimă de la originea O a planului xOy  la unul din aceste puncte.                                                     (6p.) 

3. Cu ce expresie trebuie  înlocuite punctele de suspensie astfel încât în urma executării secvenţei de mai jos, să se 

deplaseze elementele v[q],v[q+1],….v[k] ale unui tablou unidimensional v, cu p-1 poziţii spre dreapta?        (6p.) 

 

 

 

1. 1. Se consideră programul pseudocod alăturat: 

S-a notat cu x%y restul împărţirii numărului natural 

x la numărul natural z, iar cu [x] partea întreagă a 

numărului real x. 

citeşte a(a număr natural, a>1) 

n 0 

d2 

┌cât timp d<=a execută 

|  i 0 

|┌cât timp a%d=0 execută 

|| a[a/d] 

|| i1 

|└■ 

| nn+i 

| dd+1 

└■ 

scrie n 

 

 

1. Ce se afişează dacă numărul citit este 6?     

                                                      (6p.) 

2. Care este cel mai mic număr care trebuie 

citit astfel încât sa se afişeze valoarea 3?  

                                                      (6p.) 

3. Scrieţi programul C/C++  corespunzător 

algoritmului dat.                                 (10p.) 

4. Scrieţi un program pseudocod echivalent 

cu cel dat în care fiecare structură cât 

timp…execută să fie înlocuită cu un test 

final.                                                        

(6p.) 

for(j=k;j>=q;j--) v[…] =v[j] 
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SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                                                       (40 de puncte) 

1. Se citesc n ( 0<n<10000) numere reale. Fiecare număr real este format din cel mult 10 cifre, inclusiv partea zecimală. 

Scrieţi un  algoritm pseudocod care determină cifrele ce nu apar în scrierea nici unui număr real citit. Cifrele se vor 

afişa pe ecran în ordine crescătoare, separate prin câte un spaţiu. În cazul în care toate cifrele sunt utilizate în scrierea 

numerelor citite, se va afişa mesajul NICI UNA. 

(10p.) 

2. Pentru două valori a şi b (numere naturale mai mici decât 1000, cu a<b) citite de la tastatură, se cere să se afişeze  

valorile întregi din intervalul închis [a,b] ce au cifra de control  egală cu cifra de control  a numărului a. Cifra de 

control a unui număr se obţine astfel: se calculează suma cifrelor numărului, apoi se calculează suma cifrelor 

rezultatului obţinut etc. până se obţine un număr format dintr-o singură cifră.În cazul în care nu există astfel de 

numere se va afişa mesajul NU EXISTĂ. 

      Exemplu:  cifra de control a numărului 39 este 3 pentru că 3+9=12, iar 1+2=3. 

(10p.) 

3. Se consideră şirul crescător format din toate numerele naturale nenule, în care fiecare număr apare de  

        exact k ori. De exemplu, pentru k=3 termenii şirului sunt: 1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5…. 

a) Scrieţi un program C/C++ care citeşte două numere naturale, k şi n (1<=k<=100, 1<=n<=1000000000) şi utilizând un 

algoritm eficient din punct de vedere al spaţiului de memorare şi al timpului de executare, scrie în fişierul BAC.TXT 

primii n termeni ai şirului, separaţi prin câte un spaţiu, în ordine decrescătoare. 

Exemplu: pentru k=3 şi n=10 în fişier se scriu în ordine,  numerele: 4,3,3,3,2,2,2,1,1 (deoarece primii 10 termeni ai 

şirului sunt 1,1,1,2,2,2,3,3,3,4)                                                                                                                              (8p.)       

b) Descrieţi în limbaj natural metoda utilizată şi explicaţi în ce constă eficienţa ei.                                                      (2p.) 


