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11Tabel Punctaje ..........................................................................................................................................................

Teste și Soluții ........................................................................................................................................................... EXERCIȚII CU DIAGRAME ( FLOWCHARTS ) ȘI PSEUDOCOD

INSIGNA “CODE TRAINEE”

Exercițiul 1

Populația unei țări este de 20 de milioane locuitori și se înregistrează o creștere anuală de 3%. Proiectați o 

diagramă și un pseudocod care vor calcula și prezenta populația țării după 20 de ani.

TESTE ȘI SOLUȚIICONȚINUT

STOP

Contor <= 20
FALS ADEVĂRAT

START

Populația ← 20000000

Contor ← 1

Populația ← Populația + Populația  * 0,03Afișează Populația

Contor ← Contor + 1

Soluția:

Diagrama
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INSIGNA 'CODE PADAWAN'

Soluția

Scrieți un program C++ care va afișa numele și nota finală a elevului.

=trunc(2.5)+8

=10

=trunc(-5.5+8)+abs(-8)

Ÿ A treia este pentru Examen și semnifică 60% din nota finală

Un profesor vrea să realizeze un program care să citească numele și prenumele unui elev și trei note.

cout<<trunc(-5.5+ pow(2,3))+ abs(round(-sqrt(68)))<<endl;

Exercițiul 2

Exercițiul 1

Precizați rezultatul următoarei comenzi C++.

3=trunc(-5.5+2 )+abs(round(-8.24)

Rezultat: 10

Ÿ  Prima este nota pe Proiect, și semnifică 10% din nota finală.

=2+8

Ÿ A doua este pentru Quiz si semnifică 30% din nota finală. 

3   using namespace std;

4

6  {

7    nume prenumestring , ;

8   Proiect Chestionar  Examenint , , ;

9    NotaFinalafloat ;

10      cout endl<< << ;“Introduceți numele elevului" 

11   nume;cin>>

1  #include <iostream>

2

Soluția

5   mainint ()

12      cout endl<< << ;“Introduceți prenumele elevului" 

13   prenumecin>> ;

14      cout endl<< << ;“"Introduceți nota pentru Proiect" 

26

21   NotaFinala Proiect Chestionar Examen= * + * + * ;0.10 0.30 0.60

19   Examencin>> ;

24  prenumecout endl<< << << ;"Prenume elev: "

16      cout endl<< << ;“Introduceți nota pentru chestionar" 

25   NotaFinalacout endl<< << << ;”Nota finnală: "

23   numecout endl<< << << ;”Nume elev :"

17   Quizcin>> ;

27    return 0;

18     cout endl << << ;“Introduceți nota pentru Examen " 

20

22

28  }

15   Proiectcin>> ;
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20    arrayNote i nota[ ]= ;

17    numecin>> ;

18    icout endl<< << + << ;”Introduceți nota " 1

19    notacin>> ;

Ÿ Suma și media notelor

INSIGNA 'CODE KNIGHT'

Exercițiul 1: Structuri decizionale, Bucle și Vectori

Scrieți un program în care utilizatorul introduce numele și nota a 5 elevi, si acesta le stochează în două tablouri. 

Programul trebuie să afișeze:

Ÿ Numele și notele elevilor

3   using namespace std;

5   mainint ()

7  {

11    notaint = ;0

6

13    mediafloat = ;0

15     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

16    icout endl<< << + << ;”Introduceți numele " 1

4

2

Ÿ Daca media este mai mare sau egala cu 50% atunci afișează “Totul este OK!” altfel “Este necesară o recapitulare!”.

8    arrayNoteint [ ];5

9    arrayNumestring [ ];5

10    numestring ;

12    totalint = ;0

14

Solution :

1  #include <iostream>

38   }

30   media total= / ;5

33    mediaif ( >= ){50

37    cout endl<< << ;”Este necesară o recapitulare!"

32   mediacout endl<< << << ;”Media notelor este: "

 22   total total nota= + ;

28   }

31   totalcout endl<< << << ;”Suma notelor este: "

23

24   }

25     i i ifor int( = ; < ; ++){0 5

26    arrayNume icout endl<< << [ ]<< ;"Nume elev:"

29

36    else {

21    arrayNume i nume[ ]= ;

35   }

Exercițiul 2: Fișiere

40  }

Scrieți un program care citește două numere dintr-un fișier numit “input.txt” și scrie suma lor într-un alt fișier, 

numit “output.txt”.

27    arrayNota icout endl<< << [ ]<< ;"Nota:"

39

34    cout endl<< << ;”Totul este OK!"
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 1  #include<fstream>

 5   finifstream ( );"input.txt"

 2   using namespace std;

 6

 7   foutofstream ( );"output.txt"

 8   a  b  cint , , ;

 9  fin  a  b>> >> ;

Soluția

 4

 3   mainint (){

 11  fout  c  << << ;endl

 12  fin close. ();

 13  fout close. ();

 14   return 0;

 15    }

 10  c  a  b= + ;

INSIGNA ”CODE MASTER”

Rezolvă toate exercițiile de mai sus.

-    Variabile inițializate corect

-   Bucla care se repetă de 20 de ori

-   Incrementarea contorului în buclă

-   Bucla care se repetă de 20 de ori

-   Blocuri corecte

Diagrama:

-    Variabilele Suma și Contor inițializate corect

Pentru ca elevul să primească insigna, 16 puncte din cele 23 disponibile trebuie obținute în acest exercițiu. 

Fiecare element reprezintă un punct. Nu există punctaj negativ.

-   Citirea în variabila Număr corectă

-   Calcul pentru creșterea populației

-   Incrementarea contorului în buclă

-   Afișați rezultatul final

Exercițiul 2

Exercițiul 1

-   Blocuri corecte pentru bucle și instrucțiuni decizionale

-    Start și Stop, bine definite

-   Blocuri corecte pentru Start și Stop, citire/afișare și proces

Pseudocod:

-   Calcul pentru creșterea populației

-    Afișați rezultatul final

Diagrama:

-   Variabile inițializate corect

INSIGNA “CODE TRAINEE”

BAREM DE NOTARE
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INSIGNA “CODE TRAINEE”
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-   Afișarea sumei și a mediei

Pseudocod:

-   Inițializarea corecta a sumei și a contorului

-   Verificarea dacă un număr pozitiv a fost introdus

-   Calcularea sumei

-   Bucla pentru citire Număr > 0 corectă

-   Incrementarea contorului în buclă

-   Citirea unui număr nou în buclă

-    Calcularea mediei

-   Afișarea mesajului “ Nu au fost adăugate date”

-   Start și Stop, bine definite

-    Bucla pentru citire Număr > 0 corectă

-   Incrementarea contorului în buclă

-    Verificarea dacă un număr pozitiv a fost introdus

-    Calcularea mediei

-   Citirea în variabila Număr corectă

-   Calcularea sumei

-   Afișarea mesajului “ Nu au fost adăugate date”

Mai exact 8 puncte la Exercițiul 1 și 16 puncte la Exercițiul 2

-   Citirea unui număr nou în buclă

70% din punctaj trebuie atins pentru ca elevul să primească insigna “Code Trainee”.

-   Afișarea sumei și a mediei

Exercițiul 1

INSIGNA 'CODE PADAWAN'

Răspunsul corect valorează 2 puncte

Rezultat corect:  10

!

!

-   Definire corectă a variabilelor proiect, chestionar, examen, notaFinala ( sau nume similare)

Pentru ca elevul să primească insigna, 13 puncte din cele 18 disponibile trebuie obținute în acest exercițiu. 

Fiecare element reprezintă un punct. Nu există punctaj negativ.

-   Adăugarea caracterului “punct și virgulă” după fiecare instrucțiune

Exercițiul 2

Pentru ca elevul să primească insigna, 7 puncte din cele 10 disponibile trebuie obținute în acest exercițiu. Fiecare 

element reprezintă un punct. Nu există punctaj negativ.

-   Definire corectă namespace std

-   Funcția int main corectă

-   Citirea corectă a valorilor

-   Afișarea corectă a numelui și a notei finale

-   Afișarea corectă a mesajelor către utilizator

Mai exact 8 puncte din 12 la Exercițiul 1 și 2

-   Calcularea corectă a notei finale

INSIGNA 'CODE KNIGHT'

-    Definire corectă <iostream>

-    Definire corectă a variabilelor nume și prenume ( sau nume similare )

70% din punctaj trebuie atins pentru ca elevul să primească insigna “Code Padawan”.

Exercițiul 1

-   Definire corectă <iostream>

-   Funcția int main corectă

-   Definire corectă namespace std

-   Adăugarea caracterului “punct și virgulă” după fiecare instrucțiune
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INSIGNA 'CODE KNIGHT'

-    Definire corectă <iostream>

-    Definire corectă a variabilelor nume și prenume ( sau nume similare )
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-   Definire corectă a vectorului pentru note, ca integer sau float

-    Definire corectă a vectorului pentru nume, ca string

-   Definire corectă a variabilelor total și media, ca integer sau float

-   Mesaje către utilizator

-   Citirea notelor în vector

-   Citirea numelor în vector

-   Calcularea corectă a totalului

-   Afișarea numelui și a notelor în buclă

-    Calcularea corectă a mediei

-   Afișare medie

-   Blocuri decizionale corecte

-   Afișare total

Exercițiul 2

-  Afișare mesajelor “Totul este OK!” și “Este necesară o recapitulare!”.

-   Buclă for corectă

Pentru ca elevul să primească insigna, 7 puncte din cele 10 disponibile trebuie obținute în acest exercițiu. Fiecare 

element reprezintă un punct. Nu există punctaj negativ.

-   Citirea numerelor din fișier

Mai exact 13 puncte la Exercițiul 1 și 7 puncte la Exercițiul 2

-   Definirea corectă a fișierului de intrare

-   Scrierea rezultatului în fișier

-   Definirea corectă a fișierului de ieșire

-   Adăugarea caracterului “punct și virgulă” după fiecare instrucțiune

-    Definire corectă namespace std

-   Închiderea fișierului

70% din punctaj trebuie atins pentru ca elevul să primească insigna “Code Knight”.

-   Definire corectă <fstream>

-   Funcția int main corectă

-    Adunarea numerelor

!

-   Insigna Code Padawan

-   Insigna Code Trainee

-   Insigna Code Knight

Pentru ca un elev să poată primi insigna de Code Master, trebuie să îndeplinească mai întâi cu succes 

următoarele sarcini:

INSIGNA ”CODE MASTER”
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