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INTRODUCERE
Scopul acestei broșuri
Prezenta broșură a materialului de instruire completează cartea cu materialul didactic pentru programare,
deoarece se referă la conținutul și la subiectele teoretice ale capitolelor speciﬁce conținute în acestea. Acesta
include exerciții cu privire la modul în care elevii ar trebui să abordeze conceptele și caracteristicile de bază ale
programării, precum și tehnicile și metodele utilizate pentru predarea materiilor speciﬁce.
Această broșură este destinată să ﬁe un ajutor de însoțire atât pentru studenți, cât și pentru profesorii care
predau teoria, pentru a spori atingerea obiectivelor didactice ale părții teoretice.
Activitățile conținute în broșura de instruire urmează cadrul proiectului.

LEÇON 1
Introducere în programare – Activități practice:
Ÿ Accesați și jucați un joc de la următoarele adrese web:

https://www.allcancode.com/hourofcode
https://codecombat.com/
Ÿ Scrieți și discutați între voi primele impresii.

Introducere în C++ - Activități practice:
Ÿ Scrieți avantaje și dezavantaje ale altor limbaje de programare pe care le cunoașteți.
Ÿ Încercați să le comparați cu C++.
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Introducere în Pseudocod și Construcții de bază în programare - Activități practice:
Ÿ Scrieți în pseudocod următoarele ecuații (ax+b=0 și ax2+bx+c=0).
Ÿ Scrieți în pseudocod una dintre ecuațiile de bază ale Fizicii e=mc2. Puteți scrie pseudocod și pentru alte

ecuații din Fizică cunoscute?
Ÿ 3 candidați participă la alegeri. Știind numărul de voturi, puteți scrie în pseudocod care este procentul

ﬁecăruia și cine a câștigat alegerile?
Ÿ Discutați primele impresii.

Diagrame - Activități practice:
Ÿ Creați o diagramă pentru următoarea problemă: O școală ar dori să veriﬁce dacă elevii ei și-au trecut

cursurile. Nota de trecere este de 10 din 20. Sistemul trebuie să anunțe utilizatorul în funcție de rezultatele
ﬁecărui student. De asemenea, școala ar dori să cunoască nota medie a unui elev.
Ÿ Puteți transforma pseudocodul creat în capitolul precedent într-o diagramă?

Primul nostru proiect în Eclipse - Activități practice:
Ÿ Descărcați și instalați Eclipse.
Ÿ Discutați la clasă dacă întâmpinați probleme.

Familiarizarea cu editorul Eclipse - Zone și secțiuni ale editorului - Activități practice:
Ÿ Urmând pașii descriși în materialul de formare, creați primul proiect.
Ÿ Sunteți familiari cu un alt mediu de programare? Găsiți unele diferențe?
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LECȚIA 2
BAZELE C++ - Activități practice:
1.

Scrieți un program care aﬁșează pe ecran:
“Hello, world!
This my ﬁrst program”
Soluția:

2.

Scrieți un program care primește două intrări de la tastatură. Unul dintre ele ar trebui să ﬁe un nume care
trebuie stocat într-o variabilă string, iar celălalt ar trebui să ﬁe un număr întreg care să însemne o notă (de
la 0 la 10). Programul tipărește un mesaj amuzant în funcție de notă:
Ÿ Dacă nota < 5 aﬁșează “Cheer up” apoi numele, și “!Life is great“.
Ÿ Dacă nota este >= 5 și < 7 apoi aﬁșează numele și “it is okey”.
Ÿ Dacă nota este >=7 și <10 apoi aﬁșează numele și “you're really super”.
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Soluția:

3.

Scrieți un program care efectuează o numărătoare inversă de la un număr pe care îl introduceți, la 0,
descrescând din 2 în 2, folosind o buclă while:
Soluția:
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4.

Scrieți un program care efectuează o numărătoare inversă de la un număr pe care îl introduceți, la 0,
descrescând din 2 în 2, folosind o buclă for:
Soluția:

5.

Scrieți un program care acceptă doar numere întregi, iar când utilizatorul introduce 0, se oprește.
Soluția:
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6.

Scrieți un program care aﬁșează suma numerelor pare între 1 și 100. Atenție: programul trebuie să
folosească instrucțiunea 'continue' și bucla 'for (i=2; i<=100; i++){}'.
Soluția:

7.

Scrieți un program care efectuează o numărătoare inversă de la un număr pe care îl introduceți, la 0,
descrescând din 2 în 2, folosind bucla goto:
Soluția:
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8.

Scrieți un program care acceptă numere zecimale la ﬁecare iterație a unei bucle inﬁnite, până când
utilizatorul introduce 3.14. La ﬁecare iterație, programul aﬁșează numărul introdus și pătratul acestuia.
Atenție: Dacă este mai mare ca 99.99 programul este întrerupt cu instrucțiunea exit.
Soluția:

9.

Scrieți un program care acceptă un număr întreg și aﬁșează cubul acestuia, doar dacă numărul este egal
cu 1, 2 sau 3. În caz contrar, programul aﬁșează “Numărul nu este 1, 2 sau 3”.
Soluția:
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10.

Funcții:
Ÿ Scrieți o funcție numită cub care acceptă un număr întreg ca parametru de intrare și returnează
cubul acestuia. În funcția int main () {}, funcția trebuie să ﬁe apelată cu un argument transmis
prin valoare.
Ÿ Scrieți o funcție numită bineAiVenit care acceptă un nume ca parametru de intrare și aﬁșează
“Bine ai venit “ apoi numele. În funcția int main() {}, funcția trebuie să ﬁe apelată cu un argument
transmis prin valoare.
Soluția:

11.

Argumente transmise prin referință: Scrieți o funcție numită schimba cu doi parametrii de intrare, care le
schimbă valorile. În funcția int main() {}, funcția trebuie să ﬁe apelată cu un argument transmis prin
referință.
Soluția:
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12.

Parametrii cu valori prestabilite: Scrieți o funcție numită imparteLa2 cu doi parametrii de intrare (a,b)
transmiși prin valoare. Această funcție returnează a/b. Dacă parametrul al doilea nu este transmis,
funcția îl va seta automat la “2”, rezultatul ﬁind a/2.
Soluția:

13.

Folosind conceptul de supraîncărcare a funcțiilor: Scrieți un program care deﬁnește două funcții cu
același nume, pentru a calcula aria unui pătrat și aria unui triunghi.

Soluția:
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14.

Scrieți o funcție numită factorial care calculează factorialul unui număr întreg.
Soluția:

15.

Scrieți un program care include prototipul unei funcții estePar cu un parametru transmis prin valoare.
Dacă acesta este par, returnează adevărat, dacă nu, fals.
Soluția:
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LECȚIA 3
NOȚIUNI AVANSATE DE C++ - Activități practice
1.

Vom folosi următoarele concepte:
Ÿ Matrici
Ÿ Pointeri
Ÿ Alocarea dinamică a memoriei
Ÿ Structuri de date
Ÿ Pointeri la structuri
Ÿ Programarea Orientată pe Obiecte

Compania de calculatoare “Golden computer” trebuie să își înregistreze toți angajații. Clasa pe care o
vom proiecta trebuie să aibă următoarele speciﬁcații:

Employee (Clasa de baz)
Proprietăți
protected char * name;
protected char * surname;
protected char * id;
protectedint age;
protected long minSalary;
Metode
// constructor
Employee (char * name, char * surname, char* id, int age, long minSalary);
// destructor
~Employee(){
cout<< "\nDestroying...";
delete name; delete surname; delete id;}
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// // Scrieți ﬁecare metodă si interpretați care este funcționalitatea ei.
public char * getName();
public char * getSurname();
public char * getId();
publicintgetAge();
public long getMinSalary();
public virtual long calculateSalary()=0;
public virtual void visualiza() {};

Programmer este o clasă derivată din clasa Employee.

Class Programmer (Clasă derivată)
Proprietăți
privateintanalysisByHour;
Metode
// Scrieți constructorul
// Scrieți destructorul
//Scrieți o metodă care returnează numărul de linii scrise de programator într-o oră.
intgetCodeLinesByHour();
//Scrieți o metodă care returnează limbajul de programare al programatorului.
char * getProgrammingLanguage();
// Scrieți o metodă care returnează suma a minSalary și a banilor câștigați în funcție de numărul
de linii scrise într-o oră. Costul pe oră este 10 €.
longcalculateSalary();
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Analyst este o clasă derivată din clasa Employee.
Class Analyst (Clasă derivată)
Proprietăți
privateintanalysisByHour;
Metode
// Scrieți constructorul
// Scrieți destructorul
//Scrieți o metodă care returnează numărul de ore lucrate de programator.
intgetAnalysisHours();
//Scrieți o metodă care returnează limbajul de programare al programatorului.
char * getProgrammingLanguage();

După ce ați proiectat ﬁecare clasa, realizați un program simplu -intmain() { return 0;} pentru a testa
exercițiul. Pași:
Ÿ Declarați un tablou care conține două poziții ocupate de referințe (pointeri) la două obiecte

instanțiate din clasa Employee. După aceea, tipărește informațiile ﬁecărei poziții din tabloul
respectiv. Vă reamintim, valoarea ﬁecărei poziții este o referință a unui obiect instanțiat de la
Employee.
Ÿ Testați destructorul clasei Employee.

Soluția:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
class Employee {
protected:
char *name, *surname, *id;
int age;
longminSalary;

15

public:
Employee (char * name, char * surname, char* id, int age, long minSalary) {
this->name = new char[30];
this->name = name;
this->surname = surname;
this->id = id;
this->age = age;
this->minSalary = minSalary;
};
~Employee(){
cout<< "\nDestroying...";
delete name; delete surname; delete id;}
char * getName() { return this->name; }
char * getSurname() { return this->surname ;};
char * getId() { return this->id; };
intgetAge() { return this->age; };
longgetMinSalary() { return this->minSalary; };
virtual long calculateSalary()=0;
virtual void visualiza() {};
};
classProgrammer:public Employee {
private:
intcodeLinesByHour;
char * programmingLanguage;
public:
Programmer(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,
intcodeLinesByHour, char * programmingLanguage):Employee(
name, surname,id , age, minSalary) {
this->codeLinesByHour = codeLinesByHour;
this->programmingLanguage = programmingLanguage;
};
intgetCodeLinesByHour() { return this->codeLinesByHour; };
char * getProgrammingLanguage() { return this->programmingLanguage; };
longcalculateSalary() { return minSalary + (this->codeLinesByHour * 10); };

16

voidvisualiza() {
cout<< "\n\n\n------------------------------------------------------";
cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname
<< "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age
<< "\nMinimun salary: "<< this->minSalary
<< "\nLanguage Programming: " << this->programmingLanguage
<< "\nNumber of lines of code written: "<< this->codeLinesByHour
<< "\n------------------------------------------------------\n";
};
};
classAnalyst:public Employee {
private:
intanalysisHours;
public:
Analyst(char * name, char * surname, char * id, int age, long minSalary,
intanalysisHours):Employee(name, surname,id,age, minSalary) {
this->analysisHours = analysisHours;
};
intgetAnalysisHours() { return this->analysisHours; };
longcalculateSalary() { return minSalary + (this->analysisHours * 30); };
voidvisualiza() {
cout<< "\n\n\n-------------------------------------------------";
cout<< "\nName: " << this->name << "\nSurname: " << this->surname
<< "\nId: "<< this->id << " Age: " << this->age
<< "\nMinimun salary: "<< this->minSalary
<< "\nNumber of hours used in analysis: "<< this->analysisHours
<< "\n------------------------------------------------------\n";
};
};
int main() {
Employee *people[2];
intopcion;
int age;
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longminSalary;
for (register inti=0; i<2; i++) {
char * name = new char[30];
char * surname = new char[50];
char * id = new char[8];
cout<< "\n\nEnter programmer o analyst: Programmer (1) - Analyst (2)" << "\n";
cin>>opcion;
cout<< "name?: (without white spaces) ";
cin>> name;
cout<< "surname?: (without white spaces) ";
cin>> surname;
cout<< "id?: (without white spaces) ";
cin>> id;
cout<< "age?: ";
cin>> age;
cout<< "min salary?: ";
cin>>minSalary;
if (opcion==1) {
intcodeLinesByHour;
char * programmingLanguage = new char[20];
cout<< "How lines of code you write by hour?: ";
cin>>codeLinesByHour;
cout<< "What's your programming language?: ";
cin>>programmingLanguage;
people[i]=new Programmer(name,surname,id,age,minSalary,
codeLinesByHour,programmingLanguage);
}
else {
intanalysisHours;
cout<< "How many hours do you use for the analysis of an application?: ";
cin>>analysisHours;
people[i]=new Analyst(name,surname,id,age,minSalary,analysisHours);
}
}
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// Prints people
for (register inti=0; i<2; i++) {
people[i]->visualiza();
cout<< "Total salary: " << people[i]->calculateSalary();
cout<< "\n\n";
}
delete people[0];
delete people[1];
cout<< "\n\nPress any key to continue...";
getche();
return 0;
}

Rularea:
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2.

Scrieți o funcție template care returnează cel mai mic dintre două obiecte: Folosiți funcția getMin în
interiorul funcției int main() {return 0; }:
Ÿ int

Ÿ long

Ÿ char

Ÿ double

Ÿ enumerated

Soluția:

// function template
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
template<class myType>
myTypegetMin (myType a, myType b) {
myType result;
result = (a<b)? a : b;
return (result);
}
typedefenum { january=1, february, march, april,
may, june, july, august,
september, october, november, december} months_t;
int main () {
int result_1;
long result_2;
char result_3;
double result_4;
months_t result_5;
result_1=getMin<int>(5,8);
result_2=getMin<long>(123,34);
result_3=getMin<char>('a','z');
result_4=getMin<double>(125.6,23.99);
result_5=getMin<months_t>(january,december);
cout<< result_1 <<endl;
cout<< result_2 <<endl;
cout<< result_3 <<endl;
cout<< result_4 <<endl;
cout<< result_5 <<endl;
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cout<< "Press any key to continue...";
getch();
return 0;
}

Rulare:
5
34
a
23.99
1
Press any key to continue...

3.

Clasa template: Scrieți o Clasa template numită myTrio cu trei proprietăți (a, b, c) de tipul myType iar
metodele sunt:
Ÿ Un constructor (prototype) :myTrio(myType one, myType two, myType three){}
Ÿ O metodă care returnează cea mai mică dintre proprietăți (prototype): myTypegetMin() {}:
Gândiți-vă la un posibil rezultat.

Soluția::

// class templates
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
template<class myType>
classmyTrio {
myType a, b, c;
public:
myTrio(myType one, myType two, myType three){a = one; b = two; c = three;}
myTypegetMin() {
myType result;
if (a < b && a < c) result = a;
else if (b < a && b < c) result = b;
else result = c;
return result;
}
;
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};
int main () {
myTrio<int> trio_1(100, 75, 23);
cout<< trio_1.getMin();
cout<< "\nPress any key to continue...";
getch();
return 0;
}

Rulare:
23
Press any key to continue...

4.

Scrieți un program care declară o variabila într-un namespace numit namespace1 și aceiași variabilă
într-un alt namespace numit namespace2. Demonstrați de ce nu sunt erori de redeﬁnire:

Soluția:

// namespaces
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
namespace namespace1
{
intmyVariable = 25;
}
namespace namespace2
{
double myVariable= 80;
}
int main () {
cout<< namespace1::myVariable<<endl;
cout<< namespace2::myVariable<<endl;
cout<< "Press any key to continue...";
getch();
return 0;
}
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Rulare:
25
80
Press any key to continue...

5.

Scrieți un program care genereazî o excepție bad_alloc și o tratează aﬁșând un mesaj. Puteți încerca prin
a aloca un vector de 3000000000 valori întregi. Aceasta va crea o excepție bad_alloc.

Soluția:

// bad_alloc standard exception
#include <iostream>
#include <exception>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main () {
try {
int* myarray= new int[3000000000];
} catch (bad_alloc& e)
{
cout<< "\nError allocating memory";
cout<< "Standard exception: " <<e.what() <<endl;
}

}

cout<< "Press any key to continue...";
getch();
return 0;

Exécution :
Error allocating memoryStandard exception: std::bad_alloc
Press any key to continue...
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6.

Scrieți un program care face conversia numărului zecimal 315.398 la tipul întreg.
Soluția:

//Type casting
#include <iostream>
#include <exception>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main () {
ﬂoat f=315.398;
cout<< "Float number: " << f;
cout<< "\nConverting a ﬂoat number to int (Type Casting- Implicit conversion)";
int c=f;
cout<< "\nFloat number converted to int: " << c;
cout<< "\nPress any key to continue...";
getche();
return 0;
}

Rulare:
Float number: 315.398
Converting a ﬂoat number to int (Type Casting- Implicit conversion)
Float number converted to int: 315
Press any key to continue...

7.

Scrieți un program care aﬁșează rezultatul real al expresiei 9/5 (conversie cast).
Soluția:

//Type casting
#include <iostream>
#include <exception>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main () {
cout<< (ﬂoat) 9/5;
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}

cout<< "\nPress any key to continue...";
getch();
return 0;

Rulare:
1.8
Press any key to continue...

8.

Scrieți un macro care deﬁnește o funcție numită getMin cu doi parametrii transmiși prin valoare. Această
funcție returnează cel mai mic dintre aceștia. Testați acest macro.

Soluția:

// function macro
#include <iostream>
#include <exception>
#include <conio.h>
using namespace std;
#deﬁne getMin(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
int main() {
int one, two;
cout<< "integer number 1?: ";
cin>> one;
cout<< "integer number 2?: ";
cin>> two;
cout<<getMin(one,two) <<endl;
cout<< "\nPress any key to continue...";
getch();
return 0;
}
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Rulare:
integer number 1?: 67
integer number 2?: 5
5
Press any key to continue...

9.

Scrieți un program care scrie într-un ﬁșier următorul mesaj: “Robots are amusing”.
Soluția:

// basic ﬁle operations
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main () {
ofstreammyﬁle;
myﬁle.open ("robots.txt");
myﬁle<< "Robots are amusing.\n";
myﬁle.close();
cout<< "Press any key to continue...";
getch();
return 0;
}

Rulare:
Press any key to continue...
A ﬁle called "robots. txt " has been created. Its ﬁrst line contains:
“Robots are amusing”.
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