
                         Ministerul Educaţiei 
 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

 

______________________________________________________________________________ 
Probă scrisă la informatică         Varaianta 1 
Limbajul C/C++ 
Filiera teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 

Pagina 1 din 2 
 

Simulare județeană a Examenului național de bacalaureat  2023  
Proba E. d)  

INFORMATICĂ 
Limbajul C/C++  

Varianta 1 
Filiera teoretică, profil real, specializare științe ale naturii 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
 În rezolvările cerute, identificatorii utilizaţi trebuie să respecte precizările din enunţ (bold), 
iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu semnificaţiile asociate 
acestora (eventual în formă prescurtată).
 În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora nefiind 
necesară.

 

SUBIECTUL I (20 de puncte)  
Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare 
răspunsului corect. Fiecare raspuns se noteaza cu 4 puncte. 
 
1. Indicați valoarea expresiei C/C++ alăturate.      51/40*53/3 

a. 0 b. 0.53 c. 17 d. 53  

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 numerele obținute de mai 
jos, în această ordine. 
      for(i=1;i<=5;i++) 

        { for(j=1;j<=5;j++) 

                if(………………..) 

                    cout<<5<<' '; 

                else  

                    cout<<1<<' '; 

            cout<<endl; 

        } 

 
 

5  1  1  1  5 

1  5  1  5  1 

1  1  5  1  1 

1  5  1  5  1 

5  1  1  1  5 

a. i==j || i+j==6 b. i==j && i+j==6 
c. i==j && i+j==5 d. i==j || i+j==5 

3. Tabloul unidimensional A are elementele: A=(3,15,34,39,44), iar în urma interclasării lui 
crescătoare cu tabloul B se obține tabloul cu elementele (1,3,9,10,15,27,34,39,44,50). Indicați 
elementele tabloului B, în ordinea apariției lor în acesta. 

a. (50,39,15,1) b. (50,27,10,9,1) 
c. (-50,-37,-10,-9,-1) d. (50,39,15,10,1) 

4. O expresie C/C++ care are valoarea 1 este: 
a. ceil(18.19)==18 b. ceil(19.18)==18 
c. ceil(18.19)==-18 d. ceil(18.19)==19 

5. 
 

Se consideră o secvență de program, în care i, j, n și s sunt variabile întregi. 
    s=0;i=1; 

    do 

    {  

        if(i+s<=n) 

        {   s=s+i; 

            for(j=1;j<=i;j++) cout<<j<<" "; 

            i++; 

        } 

        else s=n; 

    }  while (s<n); 

Ce valoare are numărul n astfl încât la execuția acestei secvențe de program șirul numerelor 
afișate să conțină 1 de patru ori? 

a. 27 b. 16 c. 11 d. 4 
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SUBIECTUL II (40 de puncte)  
 

1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. 
S-a notat cu x%y restul împărțirii numerelor întregi x și y cu [x] partea întreagă a numărului real 
x. 

 a. Scrieți ce se va afișa dacă se citesc numerele 
12, 36, 3.                                                   (6p.) 

 

 b. Scrieți un set de date de intrare, cu 
proprietatea b-a=2, pentru care se afișează trei 
numere.                                                     (6p.) 

 c. Scrieți programul C/C++ corespunzător 
algoritmului dat.                                        (10p.) 

 d. Scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu 
cel dat în care să se înlocuiască structura 
”pentru” cu alt tip de structură repetitivă.  (6p.) 

 
                 

2. Pentru o carte din bibliotecă se memorează un cod (număr natural cu cel mult cinci cifre) și prețul 
acesteia (număr real). Variabilele cod1 și pret1 memorează codul, respectiv prețul cărții, iar 
variabilele cod2 și pret2 memorează codul, respectiv prețul unei alte cărți. Știind că cele două 
cărți au prețuri diferite, declarați variabilele pret1 și pret2 și scrieți o secvență de instrucțiuni în 
urma executării căreia să se afișeze pe ecran, pe rânduri diferite, codul exponatului cu prețul cel 
mai mare și valoarea medie a celor două cărți.                                                                         (6p.) 

3. Toate variabilele din secvența de mai jos sunt de tip char. 
 Scrieți ce se afișează în 

urma executării secvenței. 
 
 

(6p.)    

         c1='l';c2='u';c3='p';c4='a'; 
    c1=c1+1;   

    c2=c2-1; 

    cout<<c4<<c1<<endl;|printf("%c%c\n",c4,c1); 

    cout<<c3<<c4<<c2;  |printf("%c%c%c",c3,c4,c2); 

 
SUBIECTUL III (30 de puncte)  
 
1. Se citesc două numere naturale, m și y (𝑚 ≥ 2, 𝑦 ≥ 2) și se cere să se scrie în ordine 

crescătoare, separate prin căte un spațiu, primele n numere naturale nenule divizibile cu y. 
Scrieți în pseudocod, algoritmul de rezolvare a problemei enunțate. 
Exemplu: dacă n=4 și x=15 se scriu numerele 15 30 45 60                                                   (10p.) 

2. Se consideră un număr natural n (𝟐 ≤ 𝒏 ≤ 𝟓𝟎) și un tablou unidimensional a, format din n 
numere naturale nenule și distincte, fiecare număr având cel mult 9 cifre. Scrieți un program 
C/C++ care determină și afișează numărul de perechi distincte formate din elemente din tabloul 
a, prime între ele. Două numere naturale sunt prime între ele dacă au un singur divizor comun: 
numărul 1. 
Exemplu: Dacă n=6 și a=(42, 3, 14, 43, 8, 6) atunci se va obține valoarea 7, deoarece vectorul 
are 7 perechi de numere ce verifică proprietatea dată: (42, 43); (3, 14); (3, 43); (3, 8); (14, 43); 
(43,8); (43, 6).                                                                                                                         (10p) 

3. Fișierul BAC.TXT conține un șir cu cel mult 100 000 de numere naturale din intervalul [𝟐, 𝟏𝟎𝟗]. 
Pentru fiecare valoare x din șir se determină numărul de cifre egale cu zero de la sfârșitul lui x! 
(unde x!=1*2*3*...*x). Scrieți un program C/C++ care citește șirul S, obține și afișează pe ecran, 
cu spațiu între ele, numărul de valori x din șir care au un număr maxim de cifre egale cu zero la 
fârșitul lui x! și care este această valoare maximă. 
Exemplu:  
Dacă fișierul conține numerele 102  12  50  100 atunci pe ecran vor fi afișate valorile 2  24. 

a. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia.            (2p.) 
b. Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat.                                  (8p.) 

 

citește a,b,k 

 (numere naturale nenule, 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑘 > 1) 
pentru x ← a, b execută 
  y ← 𝟎 
  t ← 𝒙 
  cât timp t ≠ 0 execută 

     y ← y*10+t%10 

     t ← [t/10] 
  dacă y%k=0 atunci 

              scrie x," " 

 


