
 
Test de selecţie – clasa a IX-a, anul şcolar 2019-2020 

I. La un laborator de analize medicale există un dispozitiv programabil care trebuie să agite în mod repetat 

recipientele cu substanţe. Laborantul a scris pentru acest dispozitiv programul următor, în care fiecare linie este 

numerotată. Dispozitivul citeşte programul linie cu linie şi execută imediat instrucţiunea de pe linia citită.  
1. set A to 0 
2. add 1 to A 
3. go to 6 
4. if A equals 60 go to 8 
5. set A to 0 
6. add 1 to A 
7. go to 2 
8. repeat A times to shake the specimens 
9. end 

 De câte ori vor fi agitate recipientele când este rulat acest program? 

a. O singură dată 

b. De 60 de ori 

c. Recipientele vor fi agitate fără oprire 

d. Recipientele nu vor fi agitate deloc. 

II. La o şcoală de balet se pregăteşte un spectacol. La acest spectacol vor participa 6 balerine (Ana, Bogdana, 

Camelia, Dana, Elena şi Florina). Ele vor dansa numai în duet după cum urmează:  

 Ana - Bogdana 

 Elena - Dana 

 Ana - Elena 

 Bogdana - Camelia 

 Dana - Ana 

 Florina - Bogdana 

 Camelia - Elena 

 Bogdana - Dana 

 Dana - Florina 

 Florina - Elena 

Duetele trebuie să fie planificate astfel încât de fiecare dată când un duet se termină, una dintre cele două balerine 

să rămână pe scenă şi niciuna dintre balerine să nu danseze mai mult de două duete la rând (fiindcă ar fi prea 

obositor). Pe scenă un duet va urca o singură dată. De exemplu, dacă începem cu duetul Ana-Elena am putea 

continua cu duetul Camelia-Elena, apoi cu Bogdana-Camelia. Ce balerină nu ar putea fi în primul duet, în nicio 

planificare ce îndeplineşte condiţiile date? 

a. Ana.    b. Bogdana       c. Camelia       d. Dana        e. Elena        f. Florina 

III. Care dintre următoarele expresii sunt adevărate dacă şi numai dacă x(a,b)(c,d) (unde a,b,c,d,x sunt 

variabile întregi, ab, cd). 

a.  !(x>a&&x<b || x>c && x<d) 

b. (x<=a||x>=b) && (x<=c||x>=d) 

c. (x<a||x>b) && (x<c||x>d) 

d.  x<=a||x>=b && x<=c||x>=d 

e.  x<=a&&x>=b && x<=c&&x>=d 

f. (x<=a&&x>=b) || (x<=c&&x>=d) 

IV. Se consideră algoritmul alăturat. 

a. Ce va afişa algoritmul dacă se citeşte n=37? 

Răspuns:  

b. Scrieţi cel mai mare număr natural n de cel mult 3 cifre, astfel încât 

algoritmul să afişeze valoarea 0. Justificaţi răspunsul. 

Răspuns: 

 

 

 

Citeşte n; 

p=0; t=1; 

Cât timp (n != 0) 

         {Dacă (n%2==0) 

               p=p+t; 

          n=n/2; 

          t=t*2; 

         } 

Scrie p; 

V. Scrieţi pe verso un algoritm eficient care citeşte un număr natural n (1<n105) şi care afişează pe o singură linie, separate 

prin spaţiu, cele mai mici n numere prime care se termină cu 7. De exemplu, pentru n=4 algoritmul va afişa 7 17 37 47. 

Barem: Se acordă 1 punct din oficiu. 

Subiect I II III IVa IVb V 

Punctaj 1 1 1.5 1.5 2 2 

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.d. Recipientele nu vor fi agitate deloc. 

II c. Camelia 

III  ab  

Pentru un singur răspuns corect şi niciunul greşit se acordă jumătate din punctaj 

IVa 26 

IVb 511 

Numerele pentru care se afişează valoarea 0 sunt numere care în reprezentare binară conţin 

doar cifra 1, adică numere de forma 2
x
-1. Cel mai mare număr <1000 de această formă 

este 2
9
-1=511. 

Se acordă jumătate din punctaj pentru răspunsul corect, cealaltă jumătate fiind pentru 

justificare. 

V. 

 

int n, i, nr, d, eprim; 

citeşte n; 

scrie 7, '  ',17; 

nr=37; i=2; 

cât timp (i<n) 

         { 

         eprim=1; d=2; 

         cât timp (d*d<=nr && eprim) 

                  dacă (nr%d==0) eprim=0; 

                       altfel d=d+1; 

         dacă (eprim) 

              { 

               scrie ' ',nr; 

               i=i+1; 

              } 

         nr=nr+10; 

         } 

Verificare corectă şi eficientă a primalităţii unui număr natural 1 punct (se acordă 0.5puncte pentru o 

variantă corectă dar ineficientă). 

Verificarea corectă a primalităţii tuturor numerelor care se termină cu 7 (0.25 puncte) 

Parcurgerea numerelor care se termină cu 7 din 10 în 10 (0.5 puncte) 

Afişarea rezultatelor (0.25 puncte) 


