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1. Se consideră algoritmul următor reprezentat în pseudocod: 

S-a notat cu x%y restul împărţirii numărului întreg x la numărul întreg nenul y. 

 

 

a. Scrieţi care este valoarea afişată dacă se 

citesc în această ordine valorile: 33, 30, 

10?  (10p.) 

 

b. Dacă n=99 şi a=55, stabiliți cea mai mică 

valoare care se poate citi pentru 

variabila b, astfel încât, după executarea 

algoritmului de mai sus, să se afişeze 

valoarea 0. (10p.) 

 

c. Scrieţi în pseudocod un algoritm, 

echivalent cu cel dat, în care să se 

înlocuiască ultima structură cât 

timp ... execută cu o structură liniară. (10p.) 

 

d. Scrieți programul C/C++ corespunzător 

algoritmului dat. (10p.) 

 

 

2. Fişierul transfer9.in conţine două linii. Pe prima linie este scris un număr natural nenul n, (5<n<30). 

Pe cea de-a două linie a fişierului sunt scrise n numere naturale separate prin câte un spaţiu, 

reprezentând un şir de numere formate fiecare din cel mult 4 cifre. Să se scrie un program, în 

limbajul C/C++, care afişează pe ecran, în linie, separate printr-un spaţiu, suma divizorilor pozitivi  

(proprii și improprii) pentru fiecare număr;     (25p.) 

Exemplu:  

transfer9.in Date de ieşire: 

 7 

139 70 35 27 242 121 23                  

 140 144 48 40 399 133 24                  

 

3. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule m şi n (m≤10, 

n≤10) şi cele m*n elemente (numere naturale mai mici decât 100) ale unui tablou bidimensional 

cu m linii, numerotate de la 1 la m, şi n coloane, numerotate de la 1 la n; programul construieşte 

în memorie şi afişează pe ecran tabloul după eliminarea liniilor de rang impar.   (25p.) 

Exemplu: pentru m=4 şi n=3 şi tabloul:  

21 22 23 

24 25 26 

27 28 29 

30 31 32 



 

Se va afişa tabloul: 

24 25 26 

30 31 32 

 

 

Notă: 

 Timp de lucru 60 minute. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 


