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Test de selecţie 

Numele elevului:_________________ Şcoala: ____________________ 

1. Indicaţi care dintre expresiile C++ de mai jos este adevărată (are valoare diferită de 0) dacă şi numai dacă suma 

de bani S poate fi împărţită în mod egal între doi fraţi şi fiecare frate poate să-şi cumpere apoi o îngheţată de P lei. 

A. S%2 && S/2>=P C. !(S%2 || S/2<P) 

B. !S%2 && S/2>=P D. S/2==0 && S%2>=P 

 

2. Ana şi Bogdan au aliniat 4 popice ca în figura alăturată. La o lovitură ei pot 

răsturna un singur popic sau două popice alăturate. Câştigă jucătorul care răstoarnă 

ultimul popic. Ana loveşte prima. Care dintre popice ar trebui să fie lovite de Ana la 

prima ei mutare, astfel încât ea să îşi asigure victoria? În imagine un cerc reprezintă 

un popic răsturnat. 

 
3. Vasile a construit 9 turnuleţe, ca în figura alăturată. 

Observaţi că fiecare turn este construit din cărămizi de 

aceeaşi lăţime şi că turnurile au înălţimi, respectiv 

lăţimi nu neapărat egale. Sub fiecare turn este scrisă 

lăţimea cărămizilor din care este format. Vasile doreşte 

ca toate turnurile să aibă aceeaşi înălţime. Pentru 

aceasta el poate efectua două tipuri de operaţii: 

1. ia o cărămidă dintr-un turn 

2. pune o cărămidă într-un turn. 

Efortul de a lua/pune o cărămidă este egal cu lăţimea 

acesteia. 

Care este efortul total minim pe care îl depune Vasile pentru a obţine turnuri de aceeaşi înălţime şi care va fi 

înălţimea finală a turnurilor? 

Răspuns:  

efortul minim= 

înălţimea finală= 

4. Se consideră următorul algoritm descris în pseudocod, unde s-a notat cu x % y restul împărțirii numerelor 

întregi x şi y şi cu [x] partea întreagă a numărului real x. 

 

a. Scrieţi valoarea afişată dacă se citesc, în această 

ordine, numerele 5, 19 și 4.  

Răspuns: 

 

b. Dacă pentru variabila b se citeşte numărul 2019, 

iar pentru variabila k se citeşte numărul 5, scrieţi 

cea mai mică şi cea mai mare valoare care pot fi 

citite pentru variabila a astfel încât, în urma 

executării algoritmului, pentru fiecare dintre 

acestea, valoarea afişată să fie 0. 

Răspuns: 
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5. Completaţi spaţiile lacunare astfel încât următoarea secvenţă de instrucţiuni să calculeze în variabila p pe an. 

(unde a, n, p sunt variabile întregi). 
for (p=1; n>0; ) 

     if (n%2==0) 

         {a =...  ;  

          n=...   ;} 

         else 

         {p=p*a;  

          n=...  ; } 

6. Ce se va afişa pe ecran după execuţia următorului program? 
#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int n, f, p, k, x, c; 

cin>>n; 

f=0; p=0; 

for (c=0; c<10; c++) 

     {x=n; k=0; 

      while (x) 

            {if (x%10==c) k++; 

             x=x/10;} 

      if (k>f) {p=c; f=k;} 

     } 

cout<<p; return 0; } 

A. numǎrul de cifre din reprezentarea zecimală a numǎrului n.  

B. frecvenţa cifrei maxime din reprezentarea zecimală a 

numǎrului n.  

C. una dintre cifrele cu frecvența maximǎ din reprezentarea 

zecimală a numǎrului n.  

D. numărul de cifre egale cu c din reprezentarea zecimală a 

numărului n. 
 

7. Cinci şcoli din Iaşi au decis să organizeze un concurs. Să numerotăm, pentru simplitate, şcolile de la 1 la 5. Din 

şcoala i vor participa la concurs 2*(6-i)+1 elevi (aceştia vor purta tricouri numerotate de la 1 la 2*(6-i)+1). 

La fiecare probă de concurs va participa câte un elev din fiecare şcoală. Pentru selectarea elevilor participanţi la 

probă s-a decis următorul algoritm. 

Se construiesc toate combinaţiile de elevi posibile, astfel încât să existe exact un elev din fiecare şcoală, apoi se 

ordonează aceste combinaţii în ordine lexicografică. 

Primele 4 combinaţii vor fi 

1 1 1 1 1 (adică participă elevii cu numărul de pe tricou 1 din fiecare şcoală) 

1 1 1 1 2 (din primele 4 şcoli participă elevul cu numărul de pe tricou 1, iar din a cincea şcoală participă elevul 

cu numărul de pe tricou 2)  

1 1 1 1 3 (din primele 4 şcoli participă elevul cu numărul de pe tricou 1, iar din a cincea şcoală participă elevul 

cu numărul de pe tricou 3)  

1 1 1 2 1 (din primele 3 şcoli participă elevul cu numărul de pe tricou 1, din a patra şcoală participă elevul cu 

numărul de pe tricou 2, iar din a cincea şcoală participă elevul cu numărul de pe tricou 1). Ş.a.m.d. 

După ordonare, combinaţiile sunt numerotate începând cu 1. 

Juriul anunţă numărul de ordine al unei combinaţii, apoi elevii din combinaţia respectivă se prezintă la probă. 

De exemplu, dacă juriul anunţă numărul 4, atunci la probă se prezintă elevii din combinaţia  1 1 1 2 1 

a. Scrieţi numerele de pe tricourile elevilor care se vor prezenta la probă (în ordinea şcolilor) dacă juriul anunţă 

numărul 21.    Răspuns: 

 

b. Scrieţi numerele de pe tricourile elevilor care se vor prezenta la probă (în ordinea şcolilor) dacă juriul anunţă 

numărul  5894    Răspuns: 

 

Barem (1 punct se acordă din oficiu) 

Subiect 1 2 3 4a 4b 5 6 7a 7b 

Punctaj 1 1 1 1 1 1.5 1 0.5 1 

Notă: Baremul detaliat de evaluare şi rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul Centrului de Excelenţă, 

disciplina Informatică la adresa ler.is.edu.ro/~cex_is 
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Barem detaliat de evaluare 

 
Subiect Punc-

taj 

Soluţie Observaţii 

1 1 C  

2 1 D În cazul A. Bogdan loveşte popicul 3 şi Ana pierde. 

În cazul B. Bogdan câştigă imediat răsturnând ambele 

popice. 

În cazul C Bogdan loveşte al treilea popoc şi Ana va 

pierde. 

În cazul D. oricum ar alege Bogdan popicul pe care să-l 

răstoarne, Anei îi mai rămâne un popic şi câştigă. 

3 1 Efort minim = 39 

Înălţime finală=3 

 
Cu minus sunt marcate cărămizile eliminate, iar cu plus 

cele adăugate. 

4a 1 12  

4b 1 2016, 2019 Se acordă 0.5 p pentru fiecare valoare scrisă corect. 

5 1.5 for (p=1; n>0; ) 

     if (n%2==0) 

         {a =a*a;  

          n=n/2;} 

         else 

         {p=p*a;  

          n=n-1; } 

Se acordă 0.5 pentru fiecare spaţiu lacunar completat 

corect. 

 

 

6 1 C  

7a 0.5 1 1 2 2 3 Această soluţie poate fi obţinută şi generând succesiv 

combinaţiile în ordine lexicografică 

7b 1 7 3 1 5 2 Această soluţie poate fi obţinută doar prin numărare: 
6*945+2*105+4*3+2=5894 

 


