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1. Se consideră un arbore cu 10 noduri, numerotate de la 1 la 10, şi cu vectorul "de taţi" următor: 

(0,1,1,1,3,3,3,4,7,7). Fii nodului 3 sunt:       (10p.) 

a.    5,6,7 b.    6,7 c.     5,6,8 d.    5,7 

 

2. Fie un graf neorientat cu 6 noduri şi matricea de adiacenţa corespunzătoare lui: 

0 1 0 0 0 1 

1 0 1 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 

0 0 1 0 1 0 

0 1 1 1 0 1 

1 1 1 0 1 0 

a) Reprezentaţi graful printr-un desen.        (5p) 

b) Scrieţi care este gradul fiecarui nod.       (5p) 

 

3. Se consideră un graf orientat cu 6 noduri numerotate de la 1 la 6 şi cu mulţimea arcelor formată 

doar din arcele:          (10p.) 

- de la fiecare nod numerotat cu un număr neprim i (i>1) la toate nodurile numerotate cu numere ce 

aparţin mulţimii divizorilor proprii ai lui i (divizori diferiţi de 1 şi de i) 

- de la nodul numerotat cu 1 la nodul numerotat cu 6 

- de la fiecare nod numerotat cu un număr prim i la nodul numerotat cu i-1 

Pentru graful dat, câte dintre nodurile grafului au gradul exterior egal cu gradul interior? 

 a. 2   b. 3   c. 1   d. 4 

 

4. La generarea numerelor formate cu n cifre cu elementele mulţimii {0,4,7}  se utilizează un algoritm 

backtracking care, pentrun=2, generează, în ordine, numerele  40,  44,  47,  70,  74,  77. Dacă n=4 

şi se utilizează acelaşi algoritm, care este numărul generat imediat după numărul 4007? (10p.) 

a.     7000 b.    4040 c.   7040 d.   7004 

 

5. Fişierul numere.in conţine pe prima linie un număr natural n (n∈[2,109]), iar pe a doua linie un 

şir de cel mult 109 numere naturale din intervalul [1,n]. Numerele din şir sunt ordonate crescător 

şi sunt separate prin câte un spaţiu.  Se cere să se determine valorile naturale distincte din intervalul 

[1,n] care NU se găsesc în şirul menţionat mai sus. Valorile determinate se afişează pe ecran în 

ordine strict crescătoare, separate prin câte un spaţiu. Dacă nu există astfel de valori, se afişează 

pe ecran mesajul Nu exista.  

Pentru determinarea valorilor cerute se utilizează un algoritm eficient din punctul de vedere al 

memoriei şi al timpului de executare. Exemplu: dacă fişierul conţine numerele  

10  

3 4 4 8  

se afişează pe ecran valorile  

1 2 5 6 7 9 10  

a) Descrieţi în limbaj natural algoritmul utilizat, justificând eficienţa acestuia.    (10p.)  

b) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului descris.     (20p.)  

 



6. Să se scrie un program C/C++ care citește de la tastatură n un număr natural nenul cu cel mult 

patru cifre și construiește în memorie și afișează pe ecran o lista liniară simplu înlănțuită ce conține 

primele n numere impare.          (20p.) 

 

Notă: 

 Timp de lucru 60 minute. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 


