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Examenul național de bacalaureat 2023 

Simulare la nivel județean 

Proba E. d) 

Informatică Limbajul C/C++ 

Varianta 2 

 

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 

  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.  

• Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa unor precizări 

explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele 

de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.  

• În grafurile din cerințe oricare arc/muchie are extremități distincte și oricare două arce/muchii diferă prin cel puțin 

una dintre extremități. 

 

SUBIECTUL I                                         (20 de puncte)  

Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare 

răspuns corect se notează cu 4 puncte. 

 

1. Care din următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă x nu aparține intervalului închis          

[-2023, 2023] ?     

a) x < -2023 && x > 2023    b) x <= -2023 || x >= 2023    

c) ! (x >= -2023 || x <= 2023)  d) x < -2023 || !(x <= 2023) 

 

2. Variabilele i și j sunt de tip întreg. Indicați expresia care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma 

executării secvenței obținute, să se afișeze pe ecran valorile alăturate, în această ordine. 
for(i=1;i<=11;i++)  

{ if(i%2==1) cout<<.....<<" "; | printf("%d ",.....); 

  else cout<<.....<<" ";       | printf("%d ",.....); 

} 
 

a) i+i/2    b) 3*i%2    c) 3*i/2    d) i+(i%2) 

  2*i        i*(i+1)     i/2*(i/2+1)      i+i 

 

3. Tabloul unidimensional A are valorile A=(5,3,7,9,1,10,18,2). Folosind algoritmul de ordonare crescătoare prin 

metoda bulelor, indicați după a câta parcurgere a tabloului valoarea 7 va fi plasată pe poziția ei finală. 
a) 3  b) 4   c) 5    d) 6 

 

4.  Variabila x este de tip real. Ce valoare poate avea x, astfel încât expresia C/C++ 

alăturată să aibă valoarea 5? 

a) 24.3  b) 25.8  c) 24   d) 5 

 

5. În secvenţa alăturată toate variabilele sunt de tip întreg (n>1). Indi-

cați cu ce poate fi înlocuită expresia A astfel încât, în urma executării 

secvenţei obţinute, algoritmul să afișeze DA dacă n este pătratul per-

fect al unui număr prim și NU în caz contrar. 

 

a) x == 0  b) x == 1  c) x == 2  d) x == 3 

  

1 4 4 8 7 12 10 16 13 20 16 

sqrt(ceil(x)) 

 

x=0; 

for(d=2;d<=n/2;d++) 

 if(n%d==0)x=x+1; 

if (A) cout<<"DA";|printf("DA"); 

else cout<<"NU";  |printf("NU"); 
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SUBIECTUL al II-lea                             (40 de puncte)   

1. Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în 

pseudocod. S-a notat cu x%y restul împărţirii numărului 

natural x la numărul natural nenul y și cu [x] partea 

întreagă a numărului real x. 

a ) Scrieţi valoarea afişată dacă se citesc, în această 

ordine, numerele 3 și 7. (6p.)  

b) Scrieţi un set de valori pentru a și b astfel încât 

rezultatul afișat să fie k=8 și q=4. (6p.)  
c) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului 

dat. (10p.)   
d) Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, 

în care să se înlocuiască prima structură pentru...execută 

cu alt tip de structură repetitivă . (6p.) 

citeşte a,b  (numere naturale nenule)  

k←0  

q←0  

┌pentru x←1,a execută  

|     ┌ pentru y←1,b execută 

│     │      ┌dacă y%x=0 

│     │      │  atunci k←k+y 

│     │      │ altfel q←q+y 

│     │      └ ■  

|     └ ■ 

└■ 

 scrie k, ” ”, q 
 

2.  Se consideră declaraţiile de mai jos, prin care se memorează date despre 10 filme difuzate la un cinematograf 

pentru o singură zi. 

int suma[11], suma_totala, suma_prec[11]; 

Pentru fiecare film se memorează: suma ce reprezintă suma totală încasată din vânzarea biletelor la data difuzării, 

şi suma_prec ce reprezintă suma totală încasată din vânzarea biletelor în ziua precedentă. Codul fiecărui film este 

egal cu numărul său de ordine din tabloul suma. Astfel suma[1] reprezintă suma încasată pentru filmul care are 

codul egal cu 1 şi pentru care s-a încasat suma_prec[1] în ziua precedentă etc. Scrieţi o secvenţă de instrucţiuni 

C++ care să determine şi să afişeze pe ecran, pe linii separate, codurile filmelor care au avut încasări mai mari faţă 

de ziua precedentă şi suma totală încasată de cinematograf, pentru toate filmele difuzate în ziua respectivă prin 

variabila suma_totala.                              (6p.)  

3. În secvența de instrucțiuni de mai jos variabilele i și j sunt de tip întreg. Fără a utiliza alte variabile, scrieți una 

sau mai multe instrucțiuni care pot înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenței 

obținute, să se afișeze numerele de mai jos, în această ordine.(6p ) 
for (i=0;i<5;i++)  

 for(j=0;j<5;j++) 

    { ………………. 

  cout<<endl;  | printf("\n"); 

      } 

0 1 2 3 4 

2 3 4 5 6 

0 1 2 3 4 

6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 

SUBIECTUL al III-lea                                 (30 de puncte)  

1. Se citește un număr natural nenul n cu maxim 8 cifre și se cere să se scrie prima cifră a lui n dacă n are cifrele 

în ordine strict descrescătoare sau valoarea 0 în caz contrar. Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare a 

problemei enunțate.  

Exemplu: dacă n = 864321 se afișează valoarea 8, iar dacă n = 8612 se afișează valoarea 0.             (10p.)  

2. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural n din intervalul [2, 102] și care 

construiește în memorie un tablou unidimensional cu 2∙n elemente care memorează toate numerele întregi din 

intervalul [1, 2∙n] astfel încât, în acesta, șirul elementelor impare să fie plasat la început crescător, apoi, în 

continuare șirul elementelor pare descrescător. Programul afișează pe ecran elementele tabloului obținut, separate 

prin câte un spațiu.  

Exemplu: dacă n=5 se obține tabloul (1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2).       (10p.) 

3. Fișierul bac.txt conține numere naturale din intervalul [0, 106] separate prin câte un spațiu. Cel puțin două 

numere din șir sunt egale cu 0. Se cere să se afișeze pe ecran, lungimea maximă a unei secvențe a șirului care începe 

și se încheie cu câte un zero.  

O secvență este formată din termeni aflați pe poziții consecutive în șir, iar lungimea secvenței este egală cu 

numărul de termeni ai acesteia. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate și al 

timpului de executare.  

Exemplu: dacă fișierul are conținutul alăturat, se afișează pe ecran 10 

( corespunzător secvenței 0 22 67 0 89 0 3 69 34 0 ) 

4 5 1 0 22 67 0 89 0 3 69 34 0 67 

a. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.            (2p.)  

b. Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat.               (8p.) 


