
 

Teză- clasa a X-a  

 

 

                                                                   2p  – de la Moș Crăciun 

Nr.1 

1. (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. 

2. (1p) Care care este valoarea  afișată după executarea secvenței dacă pentru x se citește valoarea 2 

și pentru y se citește valoarea 12? 

  
3. (1.5p) Scrieți programul C++ care citește două numere reale a și b și afișează cel mai mare număr 

întreg din intervalul închis determinat de numerele a și b. 

Exemplu: 

Pentru a=7.6 și b=2.15 se afișează  7.  

 

4. (2p) Scrieți programul C++ care citește numerele reale XA,YA,XB,YB,XC,YC, XD,YD ce reprezintă 

coordonatele punctelor A,B,C,D din plan și verifică dacă cele 4 puncte formează un dreptunghi cu 

laturile paralele cu axele. În caz afirmativ se afișează aria dreptunghiului. 

 

5. (2p) Scrieți programul C++ care citește un număr natural, construiește și afișează un număr m 
obținut din n prin înlocuirea celei mai mici cifre cu cea mai mare cifră din n. 
 

 Exemplu. Pentru n=35374 se afișează 75774.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Teză- clasa a X-a  

 

                                                                   2p  – de la Moș Crăciun 

Nr.2 

1. (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. 

2. (1p) Care care este valoarea  afișată după executarea secvenței dacă pentru x se citește valoarea 2 

și pentru y se citește valoarea 5? 

 
3. (1.5p) Scrieți programul C++ care citește două numere reale a și b și afișează cel mai mic număr 

întreg din intervalul închis determinat de numerele a și b. 

Exemplu: 

Pentru a=7.6 și b=2.15 se afișează  3. 

 

4.  (2p) Scrieți programul C++ care citește numerele reale XA,YA,XB,YB,XC,YC, XD,YD ce reprezintă 

coordonatele punctelor A,B,C,D din plan și verifică dacă cele 4 puncte formează un paralelogram în 

care AB||CD||Ox. În caz afirmativ se afișează perimetrul paralelogramului. 

 

5. (2p) Scrieți programul C++ care citește un număr natural, construiește și afișează un număr m 

obținut din n prin ștergerea celei mai mici cifre. 

 

 Exemplu. Pentru n=35374 se afișează 574.  
 

 


