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Subiectul II (30 de puncte) - Varianta 019  
 
Pentru fiecare dintre itemii următori, scrieţi pe foaia de examen litera care corespunde 
răspunsului corect.  

1.  Un graf neorientat este complet dacă oricare două noduri distincte ale sale sunt adiacente. 
Care este numărul de muchii care trebuie eliminate dintr-un graf neorientat, complet, cu 7 
noduri, astfel încât graful parţial obţinut să fie arbore? (4p.) 

a. 15 b. 1 c. 6 d. 21 

2.  Fiecare element al unei liste liniare, simplu înlănţuite, alocată dinamic, reţine în câmpul  nr 
un număr întreg, iar în câmpul adr adresa elementului următor din listă sau NULL dacă nu 
există un element următor. Dacă p reţine adresa primului element, iar lista are cel puţin 
două elemente, care dintre următoarele secvenţe de instrucţiuni copiază în câmpul nr al 
celui de-al doilea element al listei, conţinutul câmpului nr  al primului element din listă?(4p.) 

a. p->nr=p->adr->nr; b. p->adr=p->nr; 

c. p->adr->nr=p->nr; d. p->adr->adr->nr=p->nr; 
 
Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare. 

3. Ce se va afişa în urma executării 
secvenţei de program alăturate, ştiind 
că variabila x memorează un şir cu cel 
mult 100 de caractere, iar variabila i 
este de tip întreg ? (6p.) 

strcpy(x,”bac2009”); 
cout<<x<<endl; | printf(“%s\n”,x); 
for(i=0;i<strlen(x);i++) 
  if (strchr(“0123456789”,x[i])==0) 
    cout<<x[i]; | printf(“%c”,x[i]); 

Fiecare dintre variabilele a şi b, declarate alăturat, 
memorează simultan coordonatele reale ale câte unui 
punct în planul xOy. 

 struct punct{ 
           float x,y;}a,b; 

4. 

Completaţi punctele de suspensie din secvenţa următoare de program, astfel încât, în urma 
executării ei, să se afişeze cuvântul DA dacă dreapta, determinată de punctele cu 
coordonatele memorate în variabilele a şi b, este paralelă cu axa Ox, respectiv cuvântul NU 
în caz contrar. 

if(…) cout<<”DA”; | printf(“DA”); 
   else  cout<<”NU”  | printf(“NU”); (6p.) 

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<20), 
construieşte în memorie şi afişează pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate 
de la 1 la n, în care fiecare element aflat pe o linie impară este egal cu suma dintre indicii 
liniei şi coloanei pe care se află şi fiecare element aflat pe o linie pară este egal cu cel mai 
mic dintre elementele aflate pe linia anterioară şi pe aceeaşi coloană cu el sau pe linia 
anterioară şi pe una dintre coloanele vecine cu cea pe care se află el. 

5. 

Elementele matricei vor fi afişate pe ecran, câte o linie a matricei pe 
câte o linie a ecranului cu câte un spaţiu între elementele fiecărei linii. 
Exemplu: pentru n=5 se va afişa matricea alăturată. (10p.) 

2 3 4 5 6 
2 2 3 4 5 
4 5 6 7 8 
4 4 5 6 7 
6 7 8 9 10 

 


