
 

 

 

 

CONCURSUL MATE- INFO 

6 Mai 2017 

INFORMATICĂ 

 

SUBIECTUL I  (30 puncte) Specificaţi răspunsul corect la fiecare dintre următoarele probleme. 

1. Un mesaj format din şiruri de litere A, B, C şi D este codificat ȋnainte de a fi transmis astfel: 

fiecare A este ȋnlocuit cu secvenţa 101 

fiecare B este ȋnlocuit cu secvenţa 1100 

fiecare C este ȋnlocuit cu secvenţa 0110 

fiecare D este ȋnlocuit cu secvenţa 110 

Mesajul transmis este următorul:   11001100110110101110010110111000110110110110110 

Cȃte litere avea mesajul ȋnainte de a fi codificat? 

a) 12 b)  13  c) 14  d) 15  e) 16 

 

2. Sezonul de fotbal s-a ȋncheiat şi s-au totalizat pariurile astfel ca toate datoriile să fie onorate. 

Membrii unui grup de pariuri sunt ȋmprăştiaţi pe continent, deci decid să facă plăţile prin SMS. La 

fiecare plată se reţine o taxă de 1% din suma transferată. De exemplu, dacă se transmit 10$ de la A 

la B, se reţine taxa de 1 cent. Membrii vor să platească taxe cȃt mai mici. De exemplu, dacă A 

trimite 10$ lui B şi B trimite 20$ lui C, taxele vor fi de 3 cenţi, dar dacă A transferă direct 10$ lui C 

taxele vor fi de 1 cent şi datoriile sunt plătite. Membrii grupului ȋşi datorează următoarele sume: 

Ana datorează  10$ lui Bogdan 

Bogdan datorează   10$ lui  Călin   

Călin datorează  5$ lui  Dan 

Dan datorează  8$   Anei  şi  5$  lui Eric 

Eric datorează  4$  Anei  şi 3$  lui Călin 

Care este taxa minimă pe care pariorii o pot plăti astfel ȋncȃt toate datoriile să fie onorate? 

a) 10 cenţi b)  16 cenţi c)  25 cenţi d)  36 cenţi e) 45 cenţi 
 

3. Un computer trimite un şir de ♡ şi ♠ prin internet. La un moment dat ȋn timpul transmisiei are loc 

o eroare şi din acel moment toate ♡ devin ♠ şi toate ♠ devin ♡.  Ȋnainte de a ȋncepe transmisia şirul 

conţinea 12 ♡ şi 12 ♠. După transmisie şirul conţine 10 ♡ şi 14 ♠ astfel: 

 ♠♠♠♡♠♡♡♡♡♠♠♠♡♡♠♠♡♡♠♠♠♠♠♡ 

In cȃte locuri ar fi putut să apară eroarea? 

a)  2  b)  3   c)  4    d)  5  e)  6 

 



 

 

 

 

SUBIECTUL II (25 puncte) 

Un jgheab de apă are montaţi pereţi deflectori  pentru a crea o serie de camere. Apa curge de 

la o cameră la alta, ȋntorcȃndu-se dacă peretele deflector al camerei următoare este mai ȋnalt. Se 

defineşte capacitatea jgheabului ca fiind cantitatea maximă de apă ce se poate găsi ȋn jgheab la un 

moment dat. 

În diagramele de mai jos, primul jgheab are deflectoare de înălțime 3, 2 respectiv 1 metru, în 

timp ce al doilea jgheab are deflectoare de înălțime 3, 1 respectiv 2 metri. Deflectoarele sunt la 

distanţă de 1 metru unul de altul, iar jgheaburile au 1 metru lățime, astfel încât primul jgheab are 

capacitatea trei metri cubi, iar al doilea are capacitatea de patru metri cubi de apă. 

 

 

 

 

 

a) Ce capacitate are fiecare din următoarele jgheaburi? (Numerele reprezintă înălțimile în metri 

ale pereţilor deflectori.) 

a1)  9 3 6 8 4 5 7 4 2 

a2)  9 6 8 4 6 2 3 

a3)  9 5 3 6 4 5 7 3 6 8 

b) Scrieţi un program pentru calculul capacităţii unui jgheab cu pereţi deflectori. 
 

Date intrare: 

N = numărul de pereţi, număr natural, 1< N< 100 

H= vector cu N elemente numere naturale nenule, ce reprezintă ȋnălţimile celor N pereţi. 

Date ieșire:   C= capacitatea  jgheabului 
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SUBIECTUL  III (15 puncte) 

 Alexandrei îi place să- și țină lucrurile în ordine. Jucăriile ei sunt sortate de la cea mai mică 

până la cea mai mare, creioanele îi sunt sortate de la cel mai scurt până la cel mai lung, iar caietele 

de la cel mai vechi până la cel mai nou. Într-o zi realizează că unele numere scrise în baza 10, care 

nu încep cu 0, au cifrele sortate în ordine non-descrescătoare. (Exemple: 8, 123, 555, 224488) 

Aceste numere a decis să le numească numere ordonate. Numerele care nu au această proprietate, 

precum 20, 321, 495, 9999990, NU sunt ordonate. 

 Alexandra tocmai a terminat de numărat toate numerele de la 1 la N. Care a fost ultimul 

număr ordonat? 

Date intrare:  N =  număr natural, 𝟏 ≤ 𝑵 <  𝟏𝟎𝟏𝟎 

Date ieșire:  y= ultimul număr ordonat din mulțimea {1, 2, … , N} 

Exemplu: 
 N= 132  y=129    

 N= 111111110 y= 99999999 

  

 

SUBIECTUL IV (20 puncte) 

Un număr se numeşte bun dacă are un prefix ce este pătratul unui număr prim. De exemplu, 

număru 121340 este număr bun pentru că are ca prefix numărul 121=11
2
, 1234 nu este bun pentru 

că nici unul dintre prefixele sale, 1, 12 respectiv 123, nu este pătratul unui număr prim. 

Să se afişeze numerele bune dintr-un vector dat. 

Date intrare:  n= numărul de elemente din şir, 0< n<1000 

  x= vector de n numere naturale din intervalul [1, 10
9
] 

Date de ieşire: numerele bune din vector 

Exemplu:  n=6    x:  1234  2545  456789  3628  192  7 

 Se afişează  2545  45678   ( prefixele sunt 25 respectiv 4)   

 

 

 

 

NOTĂ: DATELE SE POT CITI DE LA TASTATURĂ SAU DIN FIȘIER 

SE ACORDĂ 10 PUNCTE DIN OFICIU 

TIMP DE LUCRU  3 ORE 

 


