
Model teză  - clasa a IX-a F  (2014-2015) 

 

                                                

          2p              – de la Moș Crăciun 

1.  (1p) Care sunt valorile afișate după executarea secvenței: 

 
Răspuns: 14 6 56 

2. (1.5p) Se consideră secvența: 

 
Scrieți câte un set de date de intrare pentru care se afișează fiecare dintre cele trei cuvinte. 

Justificați alegerile făcute. 

             Răspuns: x=1, y=2, z=3  teza 

                              x=4, y=1, z=1  la 

                              x=3, y=2, z=1  informatica 

3. (1.5p) Scrieți algoritmul pseudocod / programul C++ care citește numărul real x și afișează valoarea 

funcției : 
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 Rezolvare C++ 
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4. (1p) Scrieți algoritmul pseudocod / programul C++ care citește două numere reale a și 

b și afișează cel mai mic număr întreg situat în intervalul închis determinat de 

numerele a și b. Dacă nu există numere întregi în acest interval atunci se afișează 

mesajul “Nu exista”; 

Exemplu: 

Pentru a=7.6 și b=2.15 se afișează  3. (Cel mai mic număr din intervalul [2.15, 7.6] este 3.) 

Rezolvare C++ 

 
5. (1.5p) Scrieți algoritmul pseudocod / programul C++ care citește un număr natural n cu exact 4 cifre 

și afișează toate numerele cu cifrele în ordine strict crescătoare (de la stânga la dreapta)  care se 

pot obține prin eliminarea unei cifre din n.  

Exemplu. Pentru n=3756 se afișează 356 (prin eliminarea unei cifre se pot obține numerele 756, 

356, 376 și 375. Dintre aceste numere, doar numărul 356 are cifrele în ordine strict crescătoare.) 

Rezolvare C++ 

 
6. (1.5p) Scrieți algoritmul pseudocod / programul C++ care citește numerele reale XA,YA,XB,YB,XC,YC 

ce reprezintă coordonatele punctelor A,B,C din plan și verifică dacă cele 3 puncte formează un 

triunghi dreptunghic ce are catetele paralele cu axele de coordonate și punctul A se opune 

ipotenuzei. Se afișează mesajul DA/NU. 
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Rezolvare C++ 

 

 

 


