
Numele și prenumele __________________________ 

Anul_________ Grupa_______ 

1p oficiu 

PC - testul 2 

1. (5p) Scrieți în grila alăturată, în ordine, cele 10 valori care se afișează la ieșirea standard, pe rânduri separate, în 
urma execuției programului C de mai jos. Presupuneți că alocarea dinamică de memorie care apare este 
întotdeauna realizată cu succes. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#ifndef ZECIME 
    double x=84.2; 
#else 
    double x=7.8; 
#endif 
 
#define ZECIME(x) x/10 
 
double jumatate(int a) 
{ 
    static double t=100; 
    a=a/2.0; 
    t+=a; 
    return t; 
} 
 
int modifica(int x, int *y) 
{ 
    y=53; 
    x--; 
    y=&x; 
    (*y)--; 
    return x; 
} 
 

int main() 
{ 
    printf("%f\n",x); 
    double x=40.2; 
    double y=24; 
    jumatate(x); 
    printf("%f\n",x); 
    printf("%f\n",ZECIME(x-y)); 
    double z=jumatate(y); 
    printf("%f\n",z); 
 
    int a[] = {20,10,-30}; 
    int *p = (int*)calloc(3,sizeof(int)); 
    printf("%d\n", sizeof(a)>sizeof(p)); 
    int r=modifica(a[0],p+1); 
    printf("%d\n", *a); 
    printf("%d\n", p[1]); 
    printf("%d\n", r); 
    free(p); 
 
    float b[] = {3.5f, 4.5f, 23.5f, 2.5f}; 
    double *s = (double*)b; 
    printf("%s\n", (s+1==b+2)?"DA":"NU"); 
    *s=0; 
    printf("%f\n", b[0]+b[1]+b[2]+b[3]); 
 
    return 0; 
} 

Rezultate afișate 
(câte unul pe 
linie): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. (4p) Scrieți funcțiile genereaza și afiseaza care lipsesc din următorul program C astfel încât acesta să genereze și 
să afișeze la ieșirea standard două tablouri (maxime și nr_pare) de numere naturale astfel: primul tablou va conține 
valorile maxime de pe fiecare linie a unei matrice pătratice iar cel de-ai doilea tablou numărul de numere pare de 
pe fiecare linie a unei matrice pătratice. Funcțiile maxim_linie și respectiv nr_pare_linie calculează si returnează 
valoarea maximă și respectiv numărul de numere pare de pe o linie cu n elemente a unei matrice. Generarea 
tablourilor maxime și nr_pare presupune aplicarea pe rând a funcțiilor maxim_linie și respectiv nr_pare_linie, 
asupra tuturor liniilor din matricea pătratică dată. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
int maxim_linie(int *linie, int n) 
{ 
    int v = linie[0]; 
    for (int i=1; i<n; i++) 
        if (linie[i]>v) 
            v=linie[i]; 
    return v; 
} 
 
int nr_pare_linie(int *linie, int n) 
{ 
    int nr = 0; 
    for (int i=0; i<n; i++) 
        if (linie[i]%2==0) 
            nr++; 
    return nr; 
} 
 

int main() 
{ 
    int t[100][100] = { {10,44,25,68}, 
                        {28,30,24,18}, 
                        {33,9,140,13}, 
                        {8,154,2,845} }; 
    int n=4; 
 
    int* maxime = genereaza(t,n,maxim_linie); 
    int* nr_pare = genereaza(t,n,nr_pare_linie); 
 
    printf("Valorile maxime de pe fiecare linie: "); 
    afiseaza(maxime,n); 
    printf("Numarul de valori pare de pe fiecare 
      linie: "); 
    afiseaza(nr_pare,n); 
    free(maxime); 
    free(nr_pare); 
    return 0; 
} 

 

Rezultate afișate la ieșirea standard: 
Valorile maxime de pe fiecare linie: 68 30 140 845 
Numarul de valori pare de pe fiecare linie: 3 4 1 3 

 


