
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

 

BACALAUREAT 2009 - INFORMATICĂ, limbajul C/C++  Subiectul III 
Specializarea Matematică-informatică intensiv informatică 

Subiectul III (30 de puncte) - Varianta 094  
 
Pentru itemul 1, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.  

1.  Un elev realizează un program care citeşte o valoare naturală pentru o variabilă 
n şi apoi afişează în fişierul permut.txt, pe prima linie, valoarea lui n, apoi 
toate permutările mulţimii {1,2,...,n}, câte o permutare pe câte o linie a 
fişierului. Rulând programul pentru n=3, fişierul va conţine cele 7 linii alăturate.  
Dacă va rula din nou programul pentru n=5, ce va conţine a 8-a linie din fişier?
  (4p.) 

3 
3 2 1 
3 1 2 
2 3 1 
2 1 3 
1 3 2 
1 2 3 

a. 2134 b. 2143 c. 3421 d. 3412 
 
Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare. 

2. Funcţia recursivă f este astfel definită încât f(1)=8, iar f(n+1)=2*f(n)-4 pentru orice n 
natural nenul.  

a) Ce valoare are f(5) ?  (3p.) 

b) Care este cea mai mare valoare pe care o poate lua x astfel încât f(x) < 1000 ?  (3p.)

 3. Scrieţi definiţia completă a funcţiei f, care primeşte prin intermediul parametrului n un număr 
natural nenul (2≤n≤200), iar prin intermediul parametrului a un tablou unidimensional care 
conţine n valori întregi, fiecare dintre aceste valori întregi având cel mult patru cifre. Funcţia 
returnează valoarea 1 dacă elementele tabloului formează un şir crescător, valoarea 2 dacă 
elementele tabloului formează un şir descrescător, valoarea 0 dacă elementele tabloului 
formează un şir constant şi valoarea -1 în rest.  (10p.) 

4. Fişierul text număr.txt conţine pe prima linie o valoare naturală n cu exact 9 cifre nenule 
distincte. Scrieţi un program eficient din punctul de vedere al timpului de executare care 
citeşte din fişier numărul n şi afişează pe ecran cea mai mică valoare m formată din exact 
aceleaşi cifre ca şi n, astfel încât m>n. În cazul în care nu există o astfel de valoare, 
programul va afişa pe ecran mesajul Nu exista. 

Exemplu: Dacă fişierul număr.txt conţine numărul 257869431, se va afişa pe ecran 
numărul 257891346.  

 a) Descrieţi succint, în limbaj natural, metoda de rezolvare folosită, explicând în ce constă 
eficienţa ei (3 – 4 rânduri).  (4p.) 

b) Scrieţi un program C/C++ care rezolvă problema conform metodei descrise.   (6p.) 
 

 


