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

Informatică/ Limbajul C++  
Varianta 1 

Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică 

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică 

 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. Care este rezultatul evaluării expresiei:   2*2-5.0/2 + 3/2? 

 a. 0.5  b. 1   c. 2.5  d. 3 

 

2. Subprogramul f este definit alăturat. 

Indicați  ce se va afișa în urma apelului f(77,2). 

 

int f(int x, int y){ 

    if (!(x%y)) return y;     

              else  return f(x, y+1); }

         a. 2   b. 7   c. 11  d. 77 

3. Avem o mulțime cu 5 copii, dintre care 3 sunt băieți și 2 fete. Determinați numărul de soluții de 

aranjare a celor 5 copii astfel încât să nu existe 3 băieți pe poziții consecutive. 

 a. 3  b. 36  c. 84  d. 120  

  

4. Un graf neorientat cu 7 noduri, numerotate de la 1  la 

7, este   reprezentat alăturat prin listele de adiacență. 

Indicați lungimea maximă a unui ciclu elementar.  

 

 

 
 

1: 2, 4 

2: 1, 3, 5, 7 

3: 2, 4 

4: 1, 3, 5, 6 

5: 2, 4, 6 

6: 4, 5, 7 

7: 2, 6

 a. 5  b. 4  c. 3  d. 6 

5. Un arbore cu 9 noduri, numerotate de la 1 la 9, este reprezentat prin vectorul de tați 

(5,3,0,5,3,3,9,5,2). Indicați numărul minim de muchii care trebuie adăugate astfel încât graful 

obținut să nu mai aibă niciun nod terminal (nod cu gradul 1). 

 a. 0 b. 3 c. 4 d. 5 

SUBIECTUL II         (40 de puncte)  
1. Se consideră algoritmul alăturat, reprezentat în pseudocod. S-a notat cu cu x%y restul împărţirii 

numărului natural x la y. 

a. Scrieți ce se afișează în urma executării algoritmului dacă 

se citește valoarea 15. (6p.) 

b. Scrieți cel mai mic număr de 3 cifre care se poate citi 

pentru x astfel încât, în urma executării algoritmului să 

avem ciclare infinită. (6p.)                                            

c. Scrieți programul C/C++ corespunzător  algoritmului dat. 

(10p.)  

d. Scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, 

înlocuind structura cat timp...execută cu o altă  structură 

repetitivă. (6p.) 

citeşte x (număr natural nenul) 

d2 

┌cat timp x>1 execută 

│ ┌daca x%d=0 atunci 

│ │  cx 

│ │  x [x/d] 

│ └■ 

│ dd+1 

└■ 

scrie c
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2. Pentru un cerc se memorează următoarele informații 

specifice: culoarea cercului, raza și coordonatele centrului 

cercului. Variabila c memorează informațiile specifice unui 

cerc. Scrieți o secvență de instrucțiuni în urma executării căreia 

să se afișeze pe ecran mesajul ”DA” sau mesajul ” NU” în 

sensul că cercul este sau nu este tangent simultan la cele două 

axe de coordonate Ox și Oy. Nu se vor utiliza variabile 

suplimentare   (6p.) 

 

 

 

struct centru{ 

float x, y; }; 

struct cerc{ 

char culoare[30];      

float r;  

centru O; }c; 
 

 

3. Variabilele i, j sunt  de tip întreg, iar variabila a este un tablou bidimensional 

pătratic care permite memorarea primelor 36 de valori naturale nenule exact ca în 

exemplu. Scrieți instrucțiunile care realizează acest lucru. Nu este permisă 

utilizarea unor variabile suplimentare. (6p.) 

                           

 

SUBIECTUL III (30 de puncte)  
1. Subprogramul prim are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr natural, nϵ[0,109]. 

Subprogramul returnează cel mai mic număr prim mai mare sau egal cu n care are cifrele în ordine 

strict crescătoare. Scrieţi definiţia completă a subprogramului. 

Exemplu: dacă n=17, subprogramul returnează numărul 17, iar dacă n=98 subprogramul returnează 

127.                                                        (10p.) 

2.  Se numește vocală prietenă a unei consoane, vocala cea mai apropiată din alfabetul limbii engleze, 

iar dacă există 2 vocale situate la distanțe egale de consoana dată, atunci se va alege vocala cea mai 

mică în sens lexicografic. De exemplu, dacă avem consoana D, vocala prietenă este E, iar dacă avem 

consoana L, atunci vocala prietenă este I. 

Se citește un șir de caractere litere mari ale alfabetului limbii engleze, șirul conținând minim un 

caracter și maxim 100 de caractere. Să se afișeze șirul obținut după modificarea acestuia în memorie, 

adăugând după fiecare consoană din șir vocala prietenă. În cazul în care șirul citit nu s-a modificat, 

se va afișa mesajul ”NU AM CONSOANE”.  

 Exemple: pentru șirul OI se va afișa mesajul  NU AM CONSOANE 

                  pentru șirul CASANT se va afișa șirul CAASUANOTU                 (10p.) 

3. Fișierul bac.in conține cel puțin două numere naturale din intervalul [0,109], ordonate strict 

crescător. Numerele aflate pe aceeași linie a fișierului sunt separate prin câte un spațiu. Se cere să se 

scrie în fișierul bac.out, în ordine strict crescătoare, numerele care apar de cel puțin k ori, valoarea 

k fiind citită de la tastatură. Numerele scrise în fișierul de iesire sunt separate prin câte un spațiu, iar 

dacă nu există niciun astfel de număr, se scrie mesajul Nu exista. Pentru determinarea numerelor 

cerute se va proiecta un algoritm eficient atât din punctul de vedere al memoriei cât și din punctul de 

vedere al timpului de executare. 

Exemplu: Dacă fișierul bac.in conține numerele  2 2 3 3 3 3 3 3 7 12 12 12 23 34 34, iar k=3, fișierul 

bac.out  va conține numerele   3 12  

Exemplu: Dacă fișierul bac.in conține numerele  2 2 3 3 3 3 3 3 7 12 12 12 23 34 34, iar k=8, fișierul 

bac.out va conține mesajul Nu exista  

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

b) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului descris. (8p) 

 

 1   2   3   34  35  36 

 4   5   6   31  32  33 

 7   8   9   28  29  30 

10 11 12  25  26  27 

13 14 15  22  23  24 

16 17 18  19  20  21 


