
 
Test de selecţie – clasa a IX-a 

Anul şcolar 2017-2018  
I. În figura alăturată este ilustrat un calculator capabil să execute două operaţii: 

dublează numărul afişat pe ecran sau adaugă 1 la numărul afişat pe ecran. Care este 

numărul minim de operaţii ce trebuie să fie executate cu acest calculator pentru a 

obţine valoarea 19 plecând de la valoarea 4? Specificaţi operaţiile efectuate. 

Răspuns: 

 

 

II. 1/2 din 2/3 din 3/4 din 4/5 din 5/6 din 6/7 din 7/8 din 8/9 din 9/10 din 1000 = ________  

 

III. Fie A şi B două numere naturale. Perechea formată din numerele A şi B (în această ordine) o vom nota (AB). 

Vom defini următoarele două funcţii: 
stânga(xy)=x 

dreapta(xy)=y, unde x şi y pot fi numere naturale sau perechi de numere naturale. 

Ce rezultat are următoarea expresie? 
dreapta(dreapta(stânga(1 2) (3 4)) dreapta((5 6) stânga(stânga((7 8) 9) (2 3)))) 

a. Expresia este incorectă                                   b. 1 
c. (3 4)                                                             d.  (7 8) 

IV. Fie x un număr natural de 5 cifre. Scrieţi o expresie care să aibă ca valoare numărul obţinut din x prin 

interschimbarea primelor două cifre ale lui x cu ultimele două cifre ale lui x (de exemplu, dacă x=12345, expresia 

trebuie să aibă ca valoare 45312). 

Răspuns: 

V. Care dintre următoarele expresii este are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul întreg memorat în variabila x 

nu este divizibil cu d (d număr natural nenul) și nu depășește (în valoare absolută) 1000. 
a. x%d==1 &&x<=1000 && x>=-1000 

b. !x%d==0 &&x<=1000 && x>=-1000 

c. x%d && x<=1000 && x>=-1000 

d. !(x%d==0 || x<-1000 || x>1000) 

e. x%d!=0 && !(x<-1000||x>1000) 

f. x%d!=0 && x>-1000&&x<1000 

VI. Se consideră algoritmul alăturat. 

a. Ce va afişa algoritmul dacă se citesc valorile   

1034 şi 1234? 

Răspuns:  

 

b. Scrieţi toate perechile distincte de valori având câte două cifre care pot 

fi citite astfel încât algoritmul să afişeze valoarea 86. 

Răspuns: 

 

 

c. Pe verso, scrieţi în pseudocod un algoritm echivalent, care să nu 

utilizeze structuri repetitive. 

int n, m; 

Citeşte n, m; 

Dacă (n<m)  

     {x=n; n=m; m=x;} 

P=1; 

Cât timp (m>0)  

         {c=m%10;  

          m=m/10; 

          n=n-p*c;  

          p=p*10;  

         } 

Scrie n; 

VII. Scrieţi pe verso un algoritm care să citească un număr natural n (n≤1000). Algoritmul trebuie să verifice dacă 

n este un termen al şirului următor: 

0, 2, 6, 12, 20, 30,... 
Barem: Se acordă 1 punct din oficiu. 

Subiect I II III IV V VIa VIb VIc VII 

Punctaj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Timp de lucru: 1 oră. 
Notă:  Rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul Centrului de Excelenţă Iaşi (http://ler.is.edu.ro/~cex_is/) în secţiunea 

corespunzătoare disciplinei Informatică, subsecţiunea Elevi, iar testul şi baremul de evaluare în secţiunea Activitatea de 

pregătire.



 

Barem detaliat de rezolvare 

I. 4 operaţii: 4*2=8+1=9*2=18+1=19  

II. 100 

III. d 

IV. (x%100)*1000+(x/100%10)*100+x/1000 
Orice altă variantă corectă va fi punctată. 

V.  
c. x%d && x<=1000 && x>=-1000 

d. !(x%d==0 || x<-1000 || x>1000) 

e. x%d!=0 && !(x<-1000||x>1000) 

Pentru un singur răspuns corect şi niciunul greşit se acord 0.25p 

Pentru două răspunsuri corecte şi niciunul greşit se acord 0. 5p 

Pentru trei răspunsuri corect şi niciunul greşit se acord 1p 
 

VI. a. 200 

b. Perechi de numere de două cifre pentru care diferenţa în modul este 86 

99 13; 13 99; 98 14; 14 98; 97 11; 11 97; 96 10; 10 96   

Se acordă 50% din punctaj dacă au fost scrise doar 4 perechi de valori. 

c. 
int n, m; 

Citeşte n, m; 

Dacă (n<m)  

     scrie m-n; 

     altfel 

     scrie n-m; 

VII.  
0, 2, 6, 12, 20, 30,... 

Considerăm termenii şirului numerotaţi de la 0 

Al i-lea termen din şir este i*(i+1) 

Un alt mod de a construi şirul este să observăm că diferenţa dintre oricare doi termeni consecutivi creşte 

cu 2 la fiecare pas. 

O modalitate (nu cea mai eficientă) de a verifica este: 
Citeşte n; 

i=0; 

Cât timp i*(i+1)<n execută i=i+1; 

Dacă (n==i*(i+1)) atunci  

     Scrie „DA”; 

     altfel  

     Scrie „NU”; 

 


