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Subiectul II (30 de puncte) - Varianta 028  

 

Pentru fiecare dintre itemii 1 şi 2 scrieţi pe foaia de examen litera care corespunde  
răspunsului corect.  

1. Care este numărul minim de muchii ce pot fi eliminate din graful  
alăturat  astfel încât în graful parţial rezultat să existe exact un vârf de 
grad 0? (6p.) 

 
a. 1 b. 3 c. 2 d. 5 

2.  Într-un arbore cu rădăcină nivelul unui nod este egal cu lungimea lanţului format din noduri 
distincte care uneşte rădăcina cu acel nod. Rădăcina se află pe nivelul 0. Dacă toate 
frunzele se află pe nivelul 3 şi oricare nod neterminal aflat pe un nivel k are exact k+1 
descendenţi direcţi (fii), care este numărul de noduri din acest arbore ?  (4p.) 

a. 8 b. 9 c. 10 d. 6 
 
Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare. 

 3. Într-un tablou bidimensional A, cu n linii şi n coloane, notăm cu Aij elementul aflat pe linia i şi 
coloana j (1≤i≤n, 1≤j≤n). Care este valoarea expresiei j-i dacă elementul Aij este situat 
pe diagonala principală a tabloului A?      (4p.) 

 4. O listă liniară simplu înlănţuită, alocată dinamic, reţine în 
câmpul nr al fiecărui element câte un număr natural, iar în 
câmpul urm, adresa elementului următor din listă sau NULL 
dacă nu există un element următor. Lista memorează, în 
acestă ordine, doar numerele: elementele 1, 2, 3, 4, 5. 
Ştiind că variabila prim memorează adresa primului element al 
listei şi că p este o variabilă de acelaşi tip cu prim, care sunt, în 
ordine, numerele memorate în elementele listei după executarea 
secvenţei de program alăturate?  (6p.) 

p=prim; x=p->nr; 
while(p->urm!=NULL) 
 {p->nr = p->urm->nr; 
  p=p->urm; 
 } 
p->nr=x;  

 5. Şirul de caractere s2  este  “clona” şirului de caractere s1 dacă se poate obţine din s1 prin 
eliminarea tuturor apariţiilor unei singure vocale. Se consideră vocală orice literă din 
mulţimea {a,e,i,o,u}.  
Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 litere 
mici ale alfabetului englez şi afişează pe ecran (dacă există), toate “clonele” acestui cuvânt, 
fiecare pe câte o linie a ecranului.  

 Exemplu: pentru cuvântul informatica se afişează, nu neapărat în 
această ordine, “clonele” scrise alăturat.  (10p.) 
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