Subiectul I (20 de puncte)
1. Care dintre următoarele expresii este adevărată dacă şi numai dacă numerele natural x şi y au ca divizor
comun pe 3.
a) x%3 &&y%3
b) !x%3 && y%3
c) !(x%3||y%3)
d) x%3==0||y%3==0
(4p)
2. Se consideră următoarea funcţie:
int f(int x)
{if(!x) return 0;
if(x%2) return x%10 + f(x/10);
return (x-1)%10 + f(x/10);}
Ce valoare are f(32456)?
b) a)0
b)17
c)18
3.

d)19

(4p)

4.

5. Care este înălţimea maximă a unui arbore cu 11 noduri, ştiind că fiecare nod care nu este rădăcină sau frunză
are mai mulţi fii decât părintele său?
c) a) 2

b) 4

c) 10

d) nu există un astfel de arbore

3)
Subiectul al II-lea (40 de puncte)
1) Algoritmul alăturat este reprezentat în
pseudocod.
S-a notat cu a%b restul împărţirii numărului natural a
la numărul natural nenul b şi cu [c] partea întreagă a
numărului real c.
a) Scrieţi valoarea afişată dacă se citesc, în această
ordine, numerele 62521, 2571, 2,56, 614.
(6p)
b) Daţi exemplu de un set de date de intrare astfel
încât, în urma executării algoritmului, valoarea lui
nr să fie 4.
(6p)
c) Scrieţi programul C/C++ corespunzător
algoritmului dat.
(10p)
d) Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel
dat, înlocuid structura repetă.......până când cu o
structură repetitivă de alt tip.
(6p)

(4p)

a0
k0
nr0
┌repetă
│ citeşte x (număr natural)
│ nrnr+1
│ ┌cât timp x > 99 execută
│ │ x[x/10]
│ └■
│ ┌dacă x > 9 atunci
│ │

aa*100 + x

││

kk+1

│ └■
└până când k = 4
scrie a, nr

struct moment
2) În declarările următoare, câmpurile h, m, s ale înregistrării pot
memora ora, minutul şi secunda unui interval de timp. Scrieţi în limbajul
C/C++ instrucţiunile necesare adunării a două intervale de timp
memorate în variabilele t1 şi t2 în variabila t.
(6p)

{ int h, m, s;
} t1, t2, t;

3) Variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează un tablou bidimensional cu 5 linii
şi 5 coloane, numerotate de la 1 la 5, având iniţial toate elementele nule.
Fără a utiliza alte variabile decât cele menţionate, scrieţi secvenţa de
12340
instrucţiuni de mai jos, înlocuind punctele de suspensie astfel încât, în urma
24130
executării secvenţei obţinute, variabila a să memoreze tabloul alăturat.
31420
for(i=1;i<=5;i++)
43210
for(j=1;j<=5;j++)
00000
………………………………
(6p)
Subiectul al III-lea (30 de puncte)
1) Scrieţi definiţia completă a unui subprogram inserare cu doi parametri:
- v, prin care primeşte un tablou unidimensional cu n elemente, numere întregi;
- n, prin care primeşte un număr natural (1 ≤n≥100);
Subprogramul inserează între oricare două elemente de aceeaşi paritate situate pe poziţii consecutive, media
aritmetică a celor două numere şi furnizează tot prin parametrii v şi n, tabloul modificat.
Exemplu: n=5 şi v=1 21 3 4 8 după modificare vectorul va conţine: 1 11 21 12 3 4 6 8
(10p.)
2)
Un şir cu maximum 255 de caractere conţine cuvinte formate numai din litere mici ale alfabetului
englez. Cuvintele sunt despărţite printr-un spaţiu. Scrieţi un program C/C++ care citeşte un astfel de şir,
construieşte în memorie şi afişează şirul obţinut prin eliminarea cuvintelor de lungime impară care conţin ca
sufix primul cuvânt din şir, ca în exemplu. Un cuvânt a este un sufix pentru cuvântul b dacă există un cuvânt c
de lungime mai mare sau egală cu 0, astfel încât prin alipirea cuvântului a la sfârşitul cuvântului c se obţine
cuvântul b.
Exemplu: Pentru şirul: este un amurg de poveste şi soarele apune peste creste
Se va afişa: este un amurg de şi soarele apune creste
(10p.)

