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Observaţii: Toate întrebările sunt obligatorii. Întrebările 1-5  si 6a-6e sunt notate cu câte 2 puncte. Se acordă 

8 puncte din oficiu.  

 

1. Ce reprezinta [T] in Haskell? 

a. Tipul tablou de dimensiune 1 cu elemente de tip T 

b. Tipul lista de elemente de tip T 

c. Tipul functiilor cu valori de tip T 

d. Indice de tablou  

2. Care este raspunsul sistemului la comanda:  :type ["True", "True"] 

a. [Char] 

b. [Bool] 

c. [[Char]] 

d. [String, String] 

3. Daca f este de tip Int -> Int -> Int-> Int  atunci f a b c inseamna: 
a. ((f a) b) c 

b. f(a, b, c) 

c. f(a (b(c)) 

d. f(a b c) 

4. Care este rezultatul executiei foldl (\xs x -> x:xs) [] [1,2,3,4] 
a. 24 

b. [4, 3, 2, 1] 

c. [1, 2, 3, 4] 

d. 10 

5. In declaratia data Tree a = Atom a | List [Tree a] : 
a. Atom si List sunt constructori de data pentru tipul Tree a 

b. Atom si List sunt nume ale unor tipuri declarate anterior 

c. Numele Tree nu poate apare in partea dreapta a semnului = 

d. Tree a este un nume nou pentru tipul Atom a 
 

6. Să se precizeze dacă următoarele expresii sunt corecte și să se determine valoare lor în caz 

afirmativ: 

a. head [ 1, (2,3) ] /= head [ (2,3), 1 ] 

b. unzip [ ( 'b', 'd' ), ( 'a', 'o' ), ( 'd', 'g' ) ] 

c. minimum [ ( 'b', 1 ), ( 'a', 2 ), ( 'd', 3 ) ] 

d. null ( [ "", "1", "11", "111" ] !! 1 ) 

e. filter null ( map tail [ "a", "ab", "abc" ] ) 

 

7. Să se definească tipul Figura care sa aibă constructorii Triunghi, Patrat, Cerc, Poligon 

corespunzator respectiv triunghiului dat prin lungimile celor 3 laturi, patrat dat prin lungimea 

laturii, cerc dat prin lungimea razei si poligon(convex) dat prin lista coordonatelor punctelor sale. 

Sa se definească apoi funcția  

   aria::Figura -> Float  

       ce calculeaza aria unei figuri 

 


