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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. Se consideră declarările următoare în care variabila x memorează informaţiile referitoare la nume, 

prenume si la cele 2 note ale unui elev. Care dintre instrucţiuni calculează în variabila reală med, media 

aritmetică a notelor elevului ale cărui informaţii sunt memorate in variabilax?    (10p.) 

 

a. med =(x.nota1+x.nota2)/2.0; 

b. med =(nota1+nota2)/2.0; 

c. x.med=(x.nota1+x.nota2)/2.0; 

d. med =(x,nota1+x,nota2)/2.0; 

 

3. 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 numărul minim de muchii ce trebuiesc adăugate astfel încat graful să fie eulerian. (5p) 

4. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n (n<100) si apoi n cuvinte, câte unul pe 

linie. Cuvintele sunt formate fiecare din minimum două litere şi maximum 20, doar litere mici ale alfabetului 

englez. Programul va afişa pe ecran numărul de cuvinte care rimează cu primul cuvânt citit. Spunem 

că două cuvinte rimează dacă au ultimele două caractere identice.     (20p.) 

Exemplu. Pentru cuvintele: 

care 
masa 
mare 
casa 
test 
lucrare 

se va afişa: 2 deoarece cuvântul care rimează cu cuvintele mare si lucrare. (10p.) 

5. 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 

6. Funcţia f are definiţia următoare: 



  

Scrieţi valoarea care se obţine în urma apelului f(5427).       (10p.) 

 

7. Scrieţi definiţia completă a unui subprogram sub, cu patru parametri: 

- v, un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente numere întregi cu cel mult 5 cifre fiecare; 

- n, un număr natural nenul mai mic sau egal cu 100 ce reprezintă numărul decomponente ale tabloului primit prin 

intermediul parametrului v; 

- a şi b, numere naturale intre 1 si 100. 

Subprogramul caută primul element divizibil cu 3 in secvenţa v[a], v[a+1], ..., v[b] şi returnează poziţia 

acestuia, dacă există un astfel de element sau valoarea -1 în caz contrar.     (20p.) 

 

Notă: 

 Timp de lucru 60 minute. 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 


