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MODEL DE TEST PENTRU TRANSFER 

CLASA a X-a 

MATEMATICA – INFORMATICA NEINTENSIV 

 

1. Variabila x este de tip întreg şi poate memora un număr întreg cu cel mult o cifră. Valoarea 

minimă pe care o poate avea expresia x%5-1  este:       (10p.) 

a. -5   b. -1   c. 3   d. 4 

2. Pentru care dintre perechile de valori de mai jos expresia C/C++ alăturată are valoarea 1? (10p.) 

(a%100==b%100) && (a>99) || (b>99) 

 

a. a=1003 şi b=3        b. a=35 şi b=35 

 

c. a=1100 şi b=10      d. a=1234 şi b=12 

 

3. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia de mai jos?   (10p.) 

!((a<5)&&(b>7)) 

 

a. (a>=5)&&(b<=7) b. !(a<5) || !(b>7) 

 

c. !(a<5) && !(b>7) d. !(a>=5) && !(b<=7) 

 

4. Să se scrie programul C++ care citește de la tastatură un șir cu n (1 ≤ n ≤ 1000) elemente, numere 

natural cu cel mult 5 cifre. Programul determină diferența în valoare absolută dintre numărul de 

valori pare din șir și numărul de valori impare din șir.      (30p.) 

Exemplu: 

Date de intrare:  5 

                                  15 245 28 33 11 

Date de ieşire:  3 (Sunt 4 numere impare și un număr par în șir, deci diferența este 3). 

 

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

n≤10) şi apoi m*n numere naturale nenule cu cel mult 4 cifre fiecare, reprezentând elementele 

unei matrice cu m linii şi n coloane. Programul determină apoi valorile minime de pe fiecare linie 

a matricei şi le afişează pe o linie a ecranului separate prin câte un spaţiu.    (30p.) 

Exemplu: 

Date de intrare:  m=3, n=5 şi matricea 

5  13  7  2  3 

9  6  12  9 10 

3  6   5  4   7 

Date de ieşire:  3 6 2 (cea mai mică valoare de pe prima linie a matricei este 3, cea mai mică valoare 

de pe linia a doua este 6, cea mai mică valoare de pe linia a treia este 2). 

Notă: 

 Timp de lucru 60 minute. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 


