
Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 1 

Se citesc de la tastatură un număr natural n, apoi o succesiune de n numere naturale cu cel mult 9 

cifre fiecare şi o cifră k.  

ScrieŃi un program care afişează pe ecran câte numere prime în scrierea cărora apare cifra k, se 

găsesc în succesiunea de valori citită. 

Exemplu  

Pentru n=4, succesiunea de 4 valori 23 603 122 17 şi cifra k=2 programul va afişa pe ecran 

valoarea 1, deoarece doar numărul prim 23 conŃine cifra 2. 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatului 

2 puncte pentru testarea condiŃiei de număr prim 

1 punct pentru identificarea tuturor numerelor prime 

2 puncte pentru verificarea faptului că cifra k apare într-un număr 

1 punct pentru numărarea corectă a valorilor cerute. 
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Biletul nr. 2 

 

Se citeşte de la tastatură un număr natural n cu cel mult nouă cifre. 

ScrieŃi un program care determină dacă exista un număr natural k cu proprietatea că n=1*2*3*…*k. 

Dacă există un astfel de număr, programul va afişa mesajul DA,  urmat de valoarea lui k; în caz 

contrar va afişa mesajul NU. 

 

Exemple: 

Pentru n=720, programul va afişa DA 6 

Pentru n=125 programul va afişa NU 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatului 

2 puncte pentru structura repetitivă corectă 

1 punct pentru structura alternativă corectă 

2 puncte pentru identificarea corectă a valorii k 
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Biletul nr. 3 

 

Se citeşte de la tastatură un număr natural n, 0<n<1000000.  

ScrieŃi un program care să determine, dacă există, un număr natural care este strict mai mare decât n 

şi care are exact aceleaşi cifre ca şi n.  

Programul va afişa pe ecran mesajul EXISTA, urmat de numărul determinat, dacă un astfel de număr 

există; în caz contrar va afişa pe ecran mesajul NU EXISTA 

 

Exemple 

Pentru n=16, se va afişa EXISTA 61 

Pentru n=50 se va afişa NU EXISTA 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

1 punct pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatului 

2 puncte pentru extragerea cifrelor din n 

2 puncte pentru construirea unui număr de tipul cerut, dacă există 

2 puncte pentru identificarea corectă a existenŃei numărului 

1 punct pentru eficienŃa rezolvării 
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Biletul nr. 4 

 

Se citeşte de la tastatură numărul natural a, a>10000.  

ScrieŃi un program care, folosind descompunerea în factori primi a lui a, decide dacă acesta poate fi 

exprimat ca produs de două numere prime. 

Programul va afişa pe ecran mesajul DA urmat de cele două numere prime identificate, separate prin 

spaŃiu (dacă aceste numere există); în caz contrar programul va afişa mesajul NU. 

 

Exemple 

Pentru n=15, programul va afişa pe ecran DA 3 5 

Pentru n=16, programul va afişa pe ecran NU 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

1 punct pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatului 

3 puncte pentru descompunerea în factori primi a lui n 

2 puncte pentru determinarea celor două numere prime (dacă există) 

2 puncte pentru identificarea corectă a existenŃei numerelor 
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Biletul nr. 5 

 

Fişierul de intrare valori.txt conŃine cel mult 1000 de valori întregi de maxim 9 cifre, aflate pe 

aceeaşi linie, despărŃite prin câte-un spaŃiu. 

ScrieŃi un program care să determine şi să afişeze pe ecran valoarea maximă şi valoarea minimă, 

împreună cu numărul de apariŃii ale maximului, respectiv ale minimului în fişierul de intrare.  

FolosiŃi o metodă eficientă din punct de vedere al memoriei utilizate şi al numărului de operaŃii 

efectuate. 

 

Exemplu 

Dacă  fişierul  valori.txt  conŃine 

24 3 89 24 1 3 1 1 89 

Se vor afişa rezultatele: 

min=1  nr_aparitii=3 

max=89  nr_aparitii=2 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatelor 

1 punct pentru determinare minim 

1 punct pentru determinarea numărului de apariŃii ale minimului 

1 punct pentru determinare maxim 

1 punct pentru determinarea numărului de apariŃii ale maximului 

1 punct pentru eficienŃă timp 

1 punct pentru eficienŃă spaŃiu de memorare 
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Biletul nr. 6 

 

Fişierul unu.in conŃine pe prima linie valoarea n (2 ≤ n ≤ 1 000 000), iar pe a doua linie n 

numere întregi formate din cel mult 9 cifre, separate prin spaŃii.  

Ştiind că fişierul conŃine cel puŃin două numere distincte printre cele n de pe a doua linie, scrieŃi un 

program care să scrie în fişierul unu.out pe o singură linie şi separate printr-un spaŃiu, în ordine 

descrescătoare, cele mai mari două valori distincte din fişierul de intrare.  

AlegeŃi o metodă eficientă de rezolvare atât ca  timp de executare, cât şi ca gestionare a memoriei. 

 

Exemplu 

unu.in            unu.out 

10                                         15 14 

-8 14 8 14 15 9 -7 1 4 10                  

 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru determinare maximului 

2 puncte pentru determinarea celui de al doilea maxim 

1 punct pentru eficienŃă timp 

1 punct pentru eficienŃă spaŃiu de memorare 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 7 

 

ScrieŃi programul C, C++ sau Pascal, care citeşte de la tastatură un şir s de cel mult 30 de caractere 

şi un caracter c. Programul determină triplarea fiecărei apariŃii a caracterului c în s şi scrie noul şir 

obŃinut în fişierul text final.out. 

 

Exemplu 

Dacă se citeşte şirul ciocarlie şi caracterul c atunci fişierul final.out va conŃine şirul: 

ccciocccarlie 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

3 puncte pentru triplarea unei apariŃii a lui c în s 

1 punct pentru triplarea tuturor apariŃiilor 

1 punct pentru declaraŃii corecte. 
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Biletul nr. 8 

 

Fişierele unu.txt şi doi.txt conŃin pe prima linie numere întregi de cel mult 9 cifre ordonate strict 

crescător, separate prin spaŃii.  

ScrieŃi un program care creează fişierul trei.txt care va conŃine valorile distincte din cele două 

fişiere, în ordine strict crescătoare, câte o valoare pe o linie. 

RealizaŃi un program eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate şi al timpului de execuŃie. 

 

Exemplu 

Dacă fişierele conŃin: 

unu.txt      doi.txt    

2 4 7 8 42 100 145 200   3 7 11 40 290 

Atunci trei.txt va conŃine valorile: 

2 

3 

4 

7 

7 

8 

11 

40 

42 

145 

200 

290 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru afişarea valorilor în ordine crescătoare 

1 punct pentru valori distincte 

1 punct pentru eficienŃă timp 

1 punct pentru eficienŃă spaŃiu de memorare 
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Biletul nr. 9 

 

Se dă şirul recurent definit prin relaŃiile:  

x(1)=1  

x(2)=2 

x(n)=2*x(n-2) – x(n-1), pentru n>2.  

ScrieŃi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n (0<n<10000) şi care afişează în 

fişierul de ieşire sir.out primii n termeni ai şirului recurent dat, în ordine crescătoare, fiecare 

termen pe o linie. 

 

Exemplu 

Pentru n=5 primii 5 termeni ai şirului sunt  

1 2 0 4 -4 

Fişierul sir.out va conŃine 

-4 

0 

1 

2 

4 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

1 punct pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

3 puncte pentru generarea temenilor şirului 

3 puncte pentru afişarea valorilor în ordine crescătoare 
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Biletul nr. 10 

 

ScrieŃi un program care citeşte din fişierul sir.in un şir de caractere format din cel mult 50 de 

litere din  alfabetul englez şi care afişează pe ecran mesajul DA dacă şirul este format din număr egal 

de vocale şi consoane, respective mesajul NU  în caz contrar. 

 

Exemplu 

Dacă fişierul sir.in conŃine şirul 

aaAbbBccee 

Atunci pe ecran va fi afişat mesajul DA  

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru declaraŃii corecte 

1 punct pentru afişarea rezultatelor 

3 puncte pentru identificarea vocalelor/consoanelor 

2 puncte pentru numărare corectă 
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Biletul nr. 11 

 

ScrieŃi un program care citeşte din fişierul siruri.in două şiruri de caractere, fiecare şir fiind 

format din cel mult 100 de litere mici din alfabetul englez, şi care afişează mesajul DA dacă toate 

literele din primul şir se găsesc în cel de-al doilea şir, nu neapărat în aceeaşi ordine şi de acelaşi 

număr de ori, sau mesajul NU în caz contrar.  

Şirurile se află în fişierul de intrare pe linii diferite. 

 

Exemplu 

Dacă primul şir este ”exemplu”, iar al doilea şir este ”pzyeaxqeemtluss”, programul trebuie să 

afişeze mesajul DA deoarece toate literele primului şir apar în cel de-al doilea şir.  

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru căutarea unei litere într-un şir 

2 puncte pentru căutarea tuturor literelor primului şir 

1 punct pentru identificarea situaŃiei (DA/NU) 

1 punct pentru declaraŃii 
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Biletul nr. 12 

 

În fişierul numere.txt, se află memorate, pe prima linie, două numere naturale n şi m despărŃite de 

un spaŃiu (1≤n≤10000 şi m≤n), iar pe următoarea linie a fişierului, n numere reale despărŃite prin câte 

un spaŃiu.  

ScrieŃi programul C/C++/Pascal, care citeşte din fişier datele existente şi afişează pe ecran, suma 

obŃinută din cele mai mari m elemente negative citite din fişier.  

În cazul în care fişierul nu conŃine cel puŃin m numere negative, se va afişa valoarea 0. 

 

Exemplu 

Dacă fişierul numere.txt conŃine şirul de valori:  

10 2 

-8 5 1 -3 5 23 7.5 -81 46 -120  

Pe ecran va fi afişată valoarea -11 deoarece cele mai mari două valori negative sunt  -3  -8.  

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte identificarea valorilor negative  

2 puncte pentru identificarea celor mai mari m valori negative 

1 punct pentru însumarea celor m valori 

1 punct pentru identificarea situaŃiei în care nu există m valori 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 13 

 

ScrieŃi programul C/C++/Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (n≤100) şi un şir cu n 

numere întregi din intervalul [100,999]; programul construieşte în mod eficient din punctul de 

vedere al spaŃiului de memorie folosit, un şir de numere rezultat prin înlocuirea fiecărui număr din 

şirul citit cu numărul obŃinut prin interschimbarea cifrei unităŃilor cu cifra sutelor. Numerele din 

noul şir se vor afişa în fişierul numere.out, pe prima linie, separate prin câte-un singur spaŃiu. 

 

Exemplu 

Pentru n=3 şi şirul  123 904 500, se afişează în fişierul numere.out 

321 409 5 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru modificarea unui număr 

2 puncte pentru modificarea tuturor numerelor 

1 punct pentru eficienŃă spaŃiu de memorare 
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Biletul nr. 14 

 

ScrieŃi programul C/C++/Pascal care citeşte două numere naturale a şi b (a≤b) cu cel mult 4 cifre  

fiecare şi afişează în fişierul prime.out pe prima linie toate numerele prime de maxim 3 cifre din 

intervalul [a, b]. Numerele afişate vor fi separate prin spaŃii. 

RealizaŃi un program eficient din punctul de vedere al timpului de execuŃie 

 

Exemplu 

Pentru a=20 b=45,  se afişează  

23 29 31 37 41 

 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

1 punct pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru testarea primalităŃii 

2 puncte pentru verificarea condiŃiei de maxim 3 cifre 

1 punct pentru identificarea tuturor numerelor cu proprietăŃile cerute 

1 punct pentru eficienŃa algoritmului 
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Biletul nr. 15 

 

Fişierul matrice.txt conŃine pe primul rând două valori naturale m şi n (1≤n≤100, 1≤m≤100), 

reprezentând numărul de linii şi respectiv de coloane ale unei matrice a, iar pe următoarele m linii 

câte n valori întregi cu maximum 4 cifre fiecare, separate prin câte un spaŃiu, reprezentând 

elementele matricei a.  

AfişaŃi pe ecran un şir de 2*(n+m)–4 numere ordonate crescător, şir format din elementele aflate pe 

chenarul exterior al matricei a. Valorile se vor afişa pe aceeaşi linie, separate prin spaŃii. 

Chenarul exterior este format din prima şi ultima linie, respectiv prima şi ultima coloană din 

matrice. 

 

Exemplu  

Dacă fişierul de intrare matrice.txt conŃine 

3  4 

1  2  3  4 

5  6  7  8  

9  1  2  3 

se va afişa pe ecran şirul:  

1 1 2 2 3 3 4 5 8 9  

 

RealizaŃi un program eficient din punctul de vedere al timpului de execuŃie şi al spaŃiului de 

memorie folosit (criteriile de eficienŃă vor fi considerate în această ordine). 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru identificarea valorilor de pe chenarul exterior 

2 puncte pentru ordonarea crescătoare a valorilor de pe chenarul exterior 

1 punct pentru eficienŃa timp 

1 punct pentru eficienŃa spaŃiu de memorare 
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Biletul nr. 16 

 

Se citeşte de la tastatură o valoare naturală m (2≤m≤100).  

ScrieŃi programul C/C++/Pascal care construieşte în memorie şi apoi afişează în fişierul 

matrice.out matricea a cu m linii şi m coloane de numere întregi, construită după următoarea 

regulă: elementul de pe linia i şi coloana j a matricii (1≤i, j≤m) este  

� 1 dacă i*i+j*j este pătrat perfect 

� 2 dacă i*i+j*j nu este pătrat perfect, dar este număr prim mai mare decât 2 

� 3 în rest. 

 

Exemplu  

Pentru m = 2, se va afişa matricea: 

3  2 

2  3 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

1 punct pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru testarea condiŃiei de număr perfect 

2 puncte pentru testarea condiŃiei de număr prim 

2 puncte pentru construirea corectă a matricei 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 17 

 

Fişierul text numere.in conŃine pe prima linie un număr natural n (0≤n≤5000), iar pe a doua linie n 

numere naturale de cel mult 9 cifre fiecare, separate prin câte un spaŃiu.  

Să se scrie un program care citeşte n, apoi cele n numere naturale din fişierul numere.in şi scrie în 

fişierul numere.out, pe câte o linie fiecare, numerele de pe a doua linie a fişierului numere.in care 

sunt palindromuri cu exact patru cifre (un număr este palindrom dacă este egal cu inversul său). 

RealizaŃi un algoritm eficient din punctul de vedere al spaŃiului de memorie utilizat. 

 

Exemplu 

Dacă fişierul numere.in are următorul conŃinut : 

5 

1441  5  14   2552  78 

 Atunci fişierul numere.out va conŃine: 

1441   

2552  

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru testarea condiŃiei de număr palindrom 

1 punct pentru testarea condiŃiei de număr cu exact 4 cifre 

1 punct pentru identificarea tuturor palindromurilor de exact 4 cire. 

1 punct pentru eficienŃa algoritmului 
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Biletul nr. 18 

 

Se citeşte din fişierul de intrare intervale.in un număr natural n, apoi n perechi de câte două 

numere întregi a şi  b cu  (a<0<b), numere ce reprezintă capetele unor intervale închise.  

Afişati în fişierul intervale.out două numere x şi y (x≤y) ce reprezintă capetele intervalului 

intersecŃie al celor n intervale date. 

Dacă intersecŃia celor n intervale date este vidă se vor afişa două valori nule (0 0) 

RealizaŃi un algoritm eficient din punctul de vedere al spaŃiului de memorare şi al timpului de 

execuŃie. 

 

Exemplu 

Pentru fişierul de intrare: 

3  

-1 20 

-4 9 

-7 12 

 Se va afişa soluŃia 

-1 9 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

1 punct pentru identificarea cazului în care intersecŃia este vidă 

2 puncte pentru determinarea corectă a intervalului intersecŃie 

1 punct pentru eficienŃa timp a algoritmului 

1 punct pentru eficienŃa spaŃiu a algoritmului 
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Biletul nr. 19 

 

Se citesc de la tastatură două numere naturale n şi p (1<n<1000, 1<p<10).  

Să se afişeze pe prima linie în fişierul nr.out, cu spaŃii între ele, acele numere naturale mai mici 

sau egale cu n, care au toate cifrele mai mici sau egale cu p. 

RealizaŃi un program eficient din punctul de vedere al timpului de execuŃie. 

 

Exemplu 

Pentru n=20 şi p=5 fişierul de ieşire va conŃine 

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 

 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

1 punct pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru verificarea condiŃiei ca toate cifrele să fie ≤ p 

2 puncte pentru determinarea corectă a tuturor numerelor 

2 puncte pentru eficienŃa timp a algoritmului 
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Biletul nr. 20 

 

Din fişierul de intrare valori.in se citeşte un număr natural n (1≤n≤1000), o succesiune de n 

valori naturale de maxim 4 cifre şi apoi două valori întregi a b, care reprezintă extremităŃile 

intervalului [a,b].  

ScrieŃi un program care să afişeze pe ecran numărul de valori din succesiunea de n valori citită care 

sunt prime şi nu se găsesc în intervalul [a,b]. 

RealizaŃi un program eficient din punctul de vedere al timpului de execuŃie. 

 

Exemplu 

Pentru fişierul de intrare 

10 

1 4 7 23 90 200 440 500 997 502 

10 420 

Programul va afişa 3 deoarece numerele prime care nu se află în intervalul [10,420] sunt 7 23  

997 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru verificarea condiŃiei de număr prim 

1 punct pentru verificarea apartenenŃei la interval 

2 punct numărarea corectă a tuturor valorilor cu proprietăŃile din enunŃ 

1 punct pentru eficienŃa timp a algoritmului 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 21 

 

Fişierul text cuvinte.in conŃine mai multe linii nevide de text, fiecare linie de cel mult 255 de 

caractere. Orice linie este compusă din unul sau mai multe cuvinte separate prin câte un spaŃiu. 

Cuvintele conŃin numai litere din alfabetul englez. 

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural L şi scrie în fişierul 

cuvinte.out toate cuvintele palindromice de lungime cel mult L din fişierul de intrare, în ordinea 

în care apar ele în text. Cuvintele vor fi scrise pe aceleaşi linii pe care se găsesc în fişierul de 

intrare; dacă există mai multe cuvinte pe aceeaşi linie acestea vor fi separate prin spaŃii. 

Un cuvânt este palindromic dacă este simetric faŃă de jumătatea cuvântului (exemplu cuvântul     

apa).  

Se va face distincŃie între literele mici şi literele mari. 

 

Exemplu 

Pentru L=10 şi pentru fişierul de intrare 

Ana are apa cu capac 

eu nu am 

tu esti un mim simpatic mmmmmmmmmmmmmm 

dar nu ai nici apa nici capac nici radar 

Fişierul de ieşire va fi  

apa capac 

 

mim 

apa capac radar 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru verificarea condiŃiei de cuvânt palindrom 

1 punct pentru verificarea condiŃiei asupra lungimii 

2 puncte pentru identificarea cuvintelor 

 

 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 22 

 

Pentru două puncte A şi B din plan, puncte date prin coordonatele lor întregi (xa,ya), (xb,yb) se 

cere să se verifice dacă punctele A şi B sunt egal depărtate de originea axelor de coordonate.  

În fişierul de intrare puncte.in se găseşte pe prima linie un număr natural n, apoi se află n linii, 

fiecare conŃinând câte 4 numere întregi xa ya xb yb, cu semnificaŃia de mai sus. 

ScrieŃi un program care citeşte perechile de puncte specificate în fişierul de intrare şi afişează în 

fişierul puncte.out pentru fiecare pereche citită mesajul DA în cazul în care A şi B se află la aceeaşi 

distanŃă faŃă de punctul O (originea) şi respectiv mesajul NU în caz contrar. 

Mesajele vor fi scrise pe linii distincte, respectând ordinea din fişierul de intrare. 

RealizaŃi un program eficient din punctul de vedere al spaŃiului de memorie folosit. 
 
Exemplu 
Pentru fişierul de intrare 
3 

24 5 -5 -24 

1 1 4 4 

1 0 -1 0 

fişierulde ieşire va conŃine 
DA 

NU 

DA 

 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

3 puncte pentru verificarea condiŃiei ca două puncte să se afle la egală distanŃă de origine 

1 punct pentru identificarea tuturor perechilor de puncte care îndeplinesc această condiŃie 

1 punct pentru eficienŃa spaŃiu a algoritmului 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 23 

 

ScrieŃi un program care citeşte de la tastatură o propoziŃie de cel mult 80 de caractere (litere şi 

spaŃii), elimină spaŃiile redundante din propoziŃie şi afişează pe ecran propoziŃia obŃinută.  

Numim spaŃii redundante pe cele situate la începutul propoziŃiei, la sfârşitul acesteia, precum şi 

spaŃiile multiple dintre cuvintele propoziŃiei. 

 

Exemplu 

Dacă se citeşte propoziŃia 

    Afara      ninge      cu  fulgi mari 

Rezultatul afişat va fi: 

Afara ninge cu fulgi mari 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

1 punct pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru eliminarea spaŃiilor de la începutul propoziŃiei 

2 puncte pentru eliminarea spaŃiilor de la sfârşitul propoziŃiei 

2 puncte pentru eliminarea spaŃiilor multiple dintre cuvinte 

1 punct pentru declaraŃii 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 24 

 

ScrieŃi un program care citeşte din fişierul text date.in cel mult 100 de numere naturale nenule 

aflate pe o singură linie, formate din cel mult patru cifre fiecare, separate prin spaŃii. 

Programul va afişa răsturnatul valorilor citite în fişierul text date.out, scrise în ordine inversă faŃă 

de cea în care au fost citite, pe o singură linie, separate prin spaŃii. 

 

Exemplu 

Dacă fişierul date.in are următorul conŃinut : 

1002   2004  1001  1243  5896 

atunci fişierul date.out va conŃine în ordine valorile: 

6985  3421  1001  4002  2001 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

2 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru determinarea răsturnatului unui număr 

2 puncte pentru parcurgerea numerelor în ordine inversă 

1 punct pentru declaraŃii 

 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 25 

 

ScrieŃi un program care citeşte din fişierul nr.in un număr natural n (0≤n≤25) şi un şir de n numere 

naturale cu cel mult patru cifre fiecare.  

Programul va determina şi va afişa pe ecran numărul maxim de factori primi care apar în 

descompunerea în factori primi a unuia dintre numerele din şirul citit. 

RealizaŃi un algoritm eficient din punctul de vedere al spaŃiului de memorie utilizat. 

 

Exemplu  

Dacă fişierul de intrare conŃine: 

6 

24 15 3 720 29 1024 

Atunci rezultatul afişat este 3, deoarece 720 are 3 factori primi (2, 3, 5). 

 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru descompunerea unui număr în factori primi 

1 punct pentru numărarea corectă a factorilor primi 

2 puncte pentru determinarea numărului maxim de factori primi. 

1 punct pentru eficienŃa algoritmului 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 26 

 

ScrieŃi un program care citeşte de la tastatură un cuvânt şi care scrie în fişierul cuvant.out 

cuvântul citit sub forma unei clepsidre ca în modelul următor, în care cuvântul citit este exemplu: 

exemplu 

 xempl 

  emp 

   m 

  emp 

 xempl 

exemplu 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

5 puncte pentru afişarea corectă a rezultatelor 

2 puncte pentru declaraŃii 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 27 

 

Din fişierul matrice.in se citeşte un număr natural n (1≤n≤100) şi un număr natural k (1≤k≤n). 

Apoi se citesc cele n*n elemente numere întregi de maxim 4 cifre, reprezentând elementele unei 

matrice cu n linii şi n coloane. 

ScrieŃi un program care realizează mutarea primelor k coloane ale matricei citite pe ultimele poziŃii, 

în aceeaşi ordine. Matricea obŃinută se va afişa pe ecran. 

RealizaŃi un program eficient din punctul de vedere al spaŃiului de memorie utilizat. 

 

Exemplu 

Pentru fişierul de intrare 

4 2 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 0 1 2 

3 4 5 6 

Se va afişa matricea 
3 4 1 2 

7 8 5 6 

1 2 9 0 

5 6 3 4 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 punct pentru afişarea corectă a rezultatelor 

2 puncte pentru mutarea corectă a unei coloane 

2 puncte pentru mutarea corectă a tuturor celor k coloane 

1 punct pentru declaraŃii 

1 punct pentru eficienŃă 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 28 

 

Se citesc din fişierul de intrare matrice.in două numere naturale n şi m (1≤n≤10, 1≤m≤10) şi o 

matrice a cu n linii şi m coloane. Elementele matricei sunt numere întregi de maxim 4 cifre. 

AfişaŃi pe ecran o matrice cu n linii şi m coloane cu elemente ale matricei date, obŃinută astfel încât 

parcurgând matricea în ordinea crescătoare a liniilor, iar pe fiecare linie în ordinea crescătoare a 

coloanelor să se obŃină elementele în ordine crescătoare. 

 

Exemplu 

Dacă fişierul de intrare conŃine 

2 3 

1 4 7 

2 6 9  

Matricea afişată va fi 

1 2 4 

6 7 9 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

3 puncte pentru afişarea corectă a rezultatelor 

3 puncte pentru ordonarea valorilor 

1 punct pentru declaraŃii 

 



Examen pentru obŃinerea atestatului profesional în informatică 

Tema: Programare – matematică-informatică neintensiv 
 

Preşedinte, 

prof. Paula Gavrilescu 

 
Biletul nr. 29 

 

Fişierul de intrare numere.in conŃine pe prima linie un număr natural n (0 ≤ n ≤ 1000000), iar pe 

a doua linie n numere reale separate prin câte un spaŃiu. 

Fiecare număr real este format din cel mult 10 cifre, inclusiv partea zecimală.  

ScrieŃi un program care determină şi afişează pe ecran cifrele care nu apar în scrierea nici unui 

număr real din fişierul de intrare. Aceste cifre se vor afişa pe ecran în ordine crescătoare, separate 

prin câte un spaŃiu. În cazul în care toate cifrele sunt utilizate în scrierea numerelor din fişier, se va 

afişa mesajul NICIO CIFRA 

 

Exemple 

Dacă fişierul numere.in are următorul conŃinut : 

5 

123.47   25.0   -3.69  7.49  -8.42 

atunci rezultatul afişat va fi 

NICIO CIFRA 

Dacă fişierul numere.in are următorul conŃinut : 

5 

123.2   25.0   -3.69  2.9  -8.2 

atunci rezultatul afişat va fi 

4 7 

 

Barem de evaluare: 

Se acordă 1 punct din oficiu 

2 puncte pentru citirea datelor de intrare 

1 puncte pentru afişarea rezultatelor 

2 puncte pentru extragerea  cifrelor dintr-un număr real 

2 puncte pentru identificarea cifrelor care nu apar în niciun număr citit 

1 punct pentru ordonarea cifrelor care nu apar 

1 punct pentru identificarea cazului în care toate cifrele sunt utilizate 

 


