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1. În declararea alăturată, câmpurile x şi y ale înregistrării pot memora numărătorul, respectiv 

numitorul unei fracţii. Scrieţi secvenţa de instrucţiuni prin executarea căreia se construieşte în 

variabila f o fracţie obţinută prin însumarea fracţiilor memorate în variabilele f1 şi f2.            (15 p) 

  struct fractie 
{ 

int x,y; 
}f,f1,f2; 

 

2. Pentru definiţia de mai jos a subprogramului f, ce se afişează ca urmare a apelului f(121,1);?  

void f(long n, int i)           (15 p) 
{           if(n!=0) 

if(n%3>0){  
cout<<i;  
f(n/3,i+1); } 

} 
 

3. Se consideră subprogramul alăturat:        (15 p) 

int f(int a, int b) 
{ if (b<1)  return -1; 
else 

if (a%b==0) return 1+f(a/b,b); 
else return 0;  

} 
Ce valoare are f(15,2)? Dar f(128,2)? 

 

4. Un şir cu maximum 255 de caractere conţine cuvinte separate prin câte un spaţiu. Cuvintele sunt 

formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la 

tastatură un astfel de şir şi îl afişează pe ecran modificat, inversând prin oglindire doar cuvintele 

care încep cu vocală, ca în exemplu. Se consideră ca fiind vocale următoarele litere: a, e, i, o, u. 

Exemplu: pentru şirul: maine este proba la informatica se va afişa:     (15 p) 

maine etse proba la acitamrofni 

 

5. Subprogramul cif, cu doi parametri, primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural cu 

cel mult 8 cifre şi prin intermediul parametrului b o cifră; subprogramul returnează numărul de 

apariţii ale cifrei b în scrierea numărului a. 

Exemplu: pentru a=125854 şi b=5, subprogramul va returna valoarea 2.  

a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului cif.        (15 p) 

b) Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n cu cel mult 8 cifre, dintre care 

cel puţin una impară, şi care determină şi afişează pe ecran, folosind apeluri utile ale subprogramului cif, 

cel mai mic număr natural care poate fi obţinut utilizând toate cifrele impare ale numărului n.  (15 p) 

Exemplu: dacă n=2152331 atunci se va afişa pe ecran numărul 11335. 

 

 



Notă: 

 Timp de lucru 60 minute. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 


