
Din oficiu 10p. Sunt 15 itemi corecti. Pentru fiecare varianta corecta se acorda 6p. 

TEST DE EVALUARE  
NR 1  
 
1. Care din următoarele declaraţii sunt corecte? (2variante) 
a) int ab=25;  b) int a+b;  c) float s1;   d) char 1ab;   e) int d.p; 
R: a,c 
 
2.Fie variabilele întregi a=1, b=2, c=3, d=4. Care dintre construcţiile de mai jos au valoarea zero ? (2variante) 
a) !d  b) a+b<d  c) a*b+c  d) a==b<c  e) (a<b) != (b<c)  
R:a,e 
 
3. Care din următoarele expresii logice au valoarea 1 stiind ca a=5; b=3; c=1; d=3? (3variante) 
a) (a<b)||c b) ((b==d)&&c) || (a>=b) c) c && (d>b) d) (a>b) || !(d<a) e) (a==b) && c 
R: a,b,d 
 
4. Ce valori vor avea variabilele a, b si c în urma rularii urmatoarei secvente de instructiuni? 
int a, b, c, y=5, x=1; 
x=y; 
y=x++; 
x=y; 
a=++x; 
b=y++; 

c=x+y; 
a) 6  2  4; 
b) –1  1  1; 
c) 5  7  12;  
d) 5  4  2;  
e) 6  5  0;

R: e 
 
5.Pentru care dintre seturile de valori ale variabilelor x,y,z de mai jos expresia  
(x<y) < ((z!=x) < ((z-y)<x)) are valoarea 1 ? (2variante) 
a) x=3, y=5, z=4     b) x=4, y=3, z=4     c) x=3, y=4, z=3      d) x=5, y=4, z=3     e) x=5, y=5, z=5  
R: b,e 
 
6.Care expresie este adevărata dacă şi numai dacă valorile variabilelor x şi y sunt numere naturale consecutive ?  
a) x‐y==1  b) (x==1)&&(y==2)  c) (x‐y==1)&&(y‐x==1)      d) y==x ± 1      e) (x‐y==1) || (y‐x==1)  
R:e 
 
7.Fie variabilele x, y, z de tipul int, fiind cunoscute valorile iniţiale x=3, y=5. Care dintre instrucţiunile de mai jos trebuie 
executată astfel încât, după execuţie, valoarea variabilei z să fie 21 ? (2variante) 
a) z=2*x+3*y‐‐     b) z=2*x+3*‐‐y  c) z=2*x‐‐ +3*y       d) z=2* ‐‐x+3*y         
R: a,c 
 
8. Fie atribuirile, unde x şi y sunt variabile reale initializate astfel: x=3; y=2; 
x=x*y+x+y; 
y=x*x-21; 
x=sqrt(y); 
y=y/10; 
În final, x şi y vor avea valorile: 

a) x=11; y=100; 
b) x=10; y=10; 
c) x=10; y=11; 
d) x=100; y=11; 
e) x=11;y=10;

R:b 
 
9. Stiind ca y=-1 si x=0 sunt variabile întregi, care dintre urmatoarele expresii returneaza valoarea 0? (2variante) 
a) !y b) ++x+y++ c) x||y  d) abs(y+3)%2+x 
R:a,b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Din oficiu 10p. Sunt 15 itemi corecti. Pentru fiecare varianta corecta se acorda 6p. 

TEST DE EVALUARE  
NR 2  
 
1. Stiind ca valorile variabilelor x si y sunt consecutive, alegeti expresia  adevarata pentru orice x si y apartinând multimii 
numerelor naturale. 
a) (x==0)&&(y==1); b) (x-y==1)&&(y-x==1); c) (x-y==1)||(y-x==1);  d) x==y+1; 
R: c 
 
2. Fiind date variabilele întregi a şi b, cum se scrie corect condiţia "a mai mic decât b şi b mai mic decât c”?  
a) (a<b)&&(b<c)      b) (a<b)&(b<c)      c) a<b && b<c      d) (a<b) || (b<c)       e) a<b | b<c  
R:a 
 
3. Ce valori vor avea variabilele x, y si z în urma rularii urmatoarei secvente de instructiuni? 
int x=y=5, z=-2; 
x++;  
z+=5; 
--y;  
x-=sqrt(y); 
R:a 

a) 4 3 4;   
b) 4 4 3;   
c) 3 4 4;   
d) 4 -3 3;   
e)  3 -4 3; 

 
4.Care dintre următoarele expresii au valoarea 1 dacă şi numai dacă valorile variabilelor întregi x şi y sunt numere pare? 
(3variante) 
a) x‐y ==2      b) x*y%4==0      c) (x+y)%2==0        d) y%x==2          e) (x%2==0)&&(y%2==0)  
R:b,c,e 
 
5.Fie variabilele x,y şi u de tipul int. Care dintre instrucţiunile de mai jos măreşte valoarea variabilei u cu câtul întreg al 
împarţirii lui x la y ? (2variante) 

a) u+=x%y    b) u=x%y+u         c) u=x/y           d) u+=x/y          e) u=x/y+u  
R:d,e 
 
6. Fie variabilele întregi x, y si z, ce au valorile initiale x=3, y=2. Care dintre urmatoarele instructiuni 
determina afisarea valorii 7 ? 
a) z= ++x*3-y  b) z= --x*3+y-- c) z= 3*x--+--y d) z= 3*x++-y++ 
R:d 
 
7. Fie atribuirile, unde x şi y sunt variabile reale cu valorile x=4; y=5; 
x+=y;  
y=sqrt(x);  
x+=y; 
y=y*2+8;  
x=y/2; 
În final, x şi y vor avea valorile: 

a) x=12; y=14;  
b) x=9; y=7;  
c) x=7; y=14; 
d) x=30; y=60; 
e) x=14; y=28; 

R:c 
 
8.Ce valoare putem introduce la citirea variabilei y astfel încât programul de mai jos să tipărească 1 ?  
#include<iostream.h> (3 variante)
void main()  
{int x=2, y, z;  
cin>>y;  
z=y+3*x++;  
cout<<((z%2==0 && x>=1) ? 1 : 0 ); }  

a) 2      
b) 3  
c) 4 
d) orice valoare pară 
e) orice valoare impară  

R:a,c,d 
 
9. Pentru care dintre valorile variabilelor x, y si z de mai jos, expresia (x>=y)==((y<z) !=x) are valoarea 0 ? (2variante) 
a) x=0, y=1, z=1 ; b) x=0, y=1, z=2 ; c) x=-1, y=1, z=1 ; 
R:b,c 


