
 
 
 
 

TESTUL DE SELECȚIE PENTRU CLASA DE  INFORMATICĂ INTENSIV 

MODEL 

 

1. (10 p.)Se consideră următoarea operație de înmulțire: 

 

 

 

unde cifrele numerelor A, B, C pot fi 3, 5 sau 7. Care sunt numerele A, B și C? 
 

2. (20 p.)Sunteți într-o clădire cu parter + 8 de etaje și aveți 3 bile identice. Se știe, din documentația tehnică 

de construire a unei astfel de bile, că ea nu se sparge dacă este aruncată de la parter, dar există un etaj 

X, între 1 și 8 inclusiv, astfel încât ea se sparge dacă este aruncată de la etajul X sau de la oricare dintre 

etajele superioare lui X, dar nu se sparge dacă este aruncată de la oricare dintre etajele inferioare lui X.  

Dacă aruncați o bilă de la un etaj, vă dați seama după sunet dacă ea s-a spart sau nu și nu veți coborî 

pentru a recupera bila aruncată, chiar dacă aceasta nu s-a spart.  

a) Alegeți o metodă prin care putem determina etajul X, indiferent care este acesta. Descrieți cât mai 

sugestiv metoda aleasă,  fără a depăși o jumătate de pagină. (15p.) 

b) De câte bile este nevoie pentru a determina eficient etajul X în cazul unui bloc de 50 de etaje? (5p.) 

 

3. (20 p.)Un joc constă din 3 tije (numerotate 1, 2, 3 ca în figură). Pe tija 3 sunt plasate 5 piese de joc, pe 

fiecare piesă fiind scris o literă (vezi figura 1.) La o mutare poate fi luată o piesă situată în partea de 

sus a unei tije și mutate pe o altă tijă (peste eventualele piese existente). Care este numărul minim de 

mutări necesare pentru ca piesele să fie plasate pe tija 1 astfel încât (citit de sus în jos) să se obțină 

cuvântul ODEON (vezi figura 2). 

4. (10 p.) Primii 12 termeni dintr-un șir sunt, în ordine: 1, 12, 21, 123, 231, 312, 1234, 2341, 3412, 
4123, 12345, 23451,... Deduceţi regula după care sunt generaţi termenii şirului şi scrieţi care este 

termenul al 32-lea. Justificați răspunsul dat. 
 

5. (5 p.)Privește cu atenție desenele de mai jos și scrie ce text trebuie atașat ultimului desen.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
6. (5p.) Adăugați operatorii aritmetici necesari (+, -, *, /, %) astfel încât expresia 6 3 1 3 = 8 să devină 

adevărată. Puteți utiliza, dacă este necesar, și paranteze rotunde.(5%2 =3 (% da restul împărțirii lui 
5 la 2 , * înseamnă înmulțire , / înseamnă împărțire ). 
 

7. (20p.) Angela are 4 pisici, Missy, Otis, Pisi şi Spike pe care le recunoaşte după culoarea blăniţei: 
maro, gri, negru şi alb. Când au fost strigate la mâncare, pisicile au intrat în bucătarie una după 
cealaltă. Determinaţi numele, culoarea blăniţei pisicilor, în ordinea în care au intrat în bucătarie, ştiind 
că : 

 Spike, nu este maro, a intrat in bucătarie prima, urmată de Missy. 
 Cea mai mare pisică a Angelei, Otis, nu este nici maro nici gri. 
 Pisi e albă şi a ajuns ultima. 

        Scrieţi pe foaia de hârtie 4 propoziţii : Prima pisică intrată este ... şi are blăniţa .... A doua pisică 
intrată este ... şi are blăniţa ... etc. 

 

8. (10p.) Să se determine cel mai mare pătrat perfect mai mic decât 2016 care are în descompunerea 

sa în factori primi aceiași factori primi ca și descompunerea în factori primi a numărului 2016. 

Determinați valoarea prin raționament, nu prin încercări. Descrieți raționamentul utilizat. 

 
Se acordă 10p. din oficiu 

            Barem de corectare şi notare 

 

1. Pentru orice rezolvare corectă se acordă 10 puncte: 

A=755, B=5, C=3775. 10 p. 

2. Pentru orice rezolvare corectă se acordă 20 puncte: 

a) Determinare corectă   5 p. 

Determinare eficientă (trei aruncări)  5 p. 

Descriere coerentă și sugestivă  5 p. 

b) 6 bile  5 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pentru orice rezolvare corectă se acordă 20 puncte: 

  9   10 p. 
O soluție posibilă_ ar fi (primul număr indică_ tija de pe care mutăm piesa, iar al doilea tija 
destinație):10 p. 
 

 

 

Arunc bila 1 de la 

etajul 5. Se 

sparge? 

Arunc bila 2 de la 

etajul 3. Se 

sparge? 

Arunc bila 2 de la 

etajul 7. Se 

sparge? 

Arunc bila 3 de la 

etajul 2. Se 

sparge? 

Arunc bila 3 de la 

etajul 4. Se 

sparge? 

Arunc bila 3 de la 

etajul 6. Se 

sparge? 

Arunc bila 3 de la 

etajul 8. Se 

sparge? 

X=1 X=2 X=3 X=4 X=5 X=6 X=7 X=8 

DA 

DA 

DA DA DA DA 

NU 

NU NU 

NU NU NU NU 



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

Pentru orice rezolvare corectă se acordă 10 puncte  

45678123  5 p. 

Justificare (a 4-a permutare circulară a termenului 12345678) 5 p. 

4. Pentru orice rezolvare corectă se acordă 5 puncte: 

PIA   (patru inimi albe)     5 p.  

5. Pentru orice rezolvare corectă se acordă 5 puncte: 

De exemplu, 6*(3+1)/3 = 8   5 p. 

6. Pentru orice rezolvare corectă se acordă 20 puncte: 

7. Fiecare propoziţie are 5 puncte (3p. Numele + 2p. Culoarea blăniţei) 

Prima pisică intrată este Spike şi are blăniţa gri. A doua pisică intrată este Missy şi are blăniţa maro. 

A treia pisică intrată este Otis şi are blăniţa neagră. A patra (ultima) pisică intrată este pisi şi are 

blăniţa albă. 

8. Pentru orice rezolvare corectă se acordă 10 puncte: 

Numărul cerut este 22x32x72                          5 p. 
      (pentru 22x34 se acordă numai 3p.) 

            Descrierea coerentă a raționamentului 5 p 

 

 


