Nume și prenume:
Grupa: 31_CC
Timp total: 15 min.
I. Fie următorul specificator de format: %+03.5lf. (~4 min)
1. Completați următoarele propoziții pe baza acestuia:
a) Specificatorul de lungime este: _l_
b) Specificatorul de tip este: _f_
c) Specificatorul de precizie este: _. 5_
2. Indicați corectitudinea fiecărei afirmații încercuind ADEVĂRAT sau FALS, după caz:
a) Specificatorul de lățime este în aces caz, ignorat.
ADEVĂRAT
b) Semnul “+” va fi afișat în fața numerelor pozitive.
ADEVĂRAT

FALS
FALS

3. Indicați ce se va afișa în urma execuției instrucțiunii printf(“%+03.5lf”, 0.12345);
Începeți din marginea stângă, și scrieți câte un singur caracter în fiecare celulă.
_0 |_._|_1_|_2_|_3_|_4_|_5_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
II. Indicați ce se va afișa în urma execuției următoarelor secvențe de instruc țiuni.
Începeți din marginea stângă, și scrieți câte un singur caracter în fiecare celulă.
ATENȚIE! Dacă o instrucțiune este greșită, încercuiți cuvintele GREȘEALĂ DE SINTAXĂ. (~5 min)
1. printf(“%d%5d 12%03u”, 6, 6, 6);
_6_|_ _|_ _|_ _|_ _|_6_|_ _|_1_|_2_|_0_|_0_|_6_|__|__|__|__|__|__|__|

GREȘEALĂ DE SINTAXĂ

2. printf('Media e %+4fd', 12.6);
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

GREȘEALĂ DE SINTAXĂ

3. printf(“Este ora %d:%02d.”, 01, 35);
_E_|_s_|_t_|_e_|_ _|_o_|_r_|_a_|_ _|_1_|_:_|_3_|_5_|_._|__|__|__|__|__|

GREȘEALĂ DE SINTAXĂ

III. Corectați instrucțiunea îngroșată și completați-o pe cea lipsă din următorul program C astfel încât el să realizeze
suma a două numere naturale. (~2 min)
#include <stdio.h>
int main()
1. Varianta corectă:
{
_printf(“A si B sunt: “);__________________
int a, b;
_scanf(“%d%d”, &a, &b);________________
scanf(“A si B sunt: “, a, b);
_______________________________________
printf(“Suma lor este: %d\n“, a + b);
return 0;_________________ // ← 2. Completați instrucțiunea lipsă aici.
}
IV. Fie următoarea secvență de program C: (~2 min)
float a, b, c;
printf(“Rez = %d.”, scanf(“%f%f%f”, &a, &b, &c));
De la tastatură se introduce șirul de caractere 1.0 n 12. Indicați ce se va afișa în urma execuției secvenței, sau
încercuiți GREȘEALĂ DE SINTAXĂ dacă secvența nu este corectă în limbajul C:
_R_|_e_|_z_|_ _|_=_|_ _|_1_|_._|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

GREȘEALĂ DE SINTAXĂ

