Subiectul I.1
Definitie. Se numeşte graf orientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, U), unde: V
este o multime, finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri sau vârfuri; U : este o
multime, de perechi ordonate de elemente distincte din V, ale cărei elemente se numesc arce.
Exemplu de graf orientat: G=(V, U) unde: V={ 1,2,3,4}, U={{1,2}, {2,3},{1,4}}.
Submultimea {x,y}, care reprezintă un arc, se noteaza cu ( x,y) (într-un graf orientat arcul (x,y)
este diferit de arcul ( y,x)).
• fiind dat arcul u=(x,y), se numesc extremităti ale sale nodurile x şi y; x se numeşte extremitate
initială; y se numeşte extremitate finală.
• dacă într-un graf există arcul u=(x,y) (sau u=(y,x), sau amândouă), se spune despre nodurile x şi y
că sunt adiacente;
• dacă ul şi u2 sunt două arce ale aceluiaşi graf, se numesc incidente dacă au o extremitate comună.
Exemplu. u1=(x,y) şi u2=(y,z) sunt incidente; • dacă u1=(x,y) este un arc într-un graf, se spune despre
el şi nodul x, sau nodul y, că sunt incidente.
Definitie Fie G=(V, U) un graf orientat. Se numeşte drum, în graful G, o succesiune de
noduri, notată D=( xi1, xi2,...., xik) , cu proprietatea (xi1, xi2 ),..., (xik-1, xik) U (altfel spus (xi1, xi2 ),...,
(xik-1, xik) sunt arce).
• fiind dat drumul D=( xi1, xi2,...., xik) se numesc extremităti ale sale nodurile xi1 şi xik (xi1 extremitate
initială şi xik extremitate finală) - lungimea drumului
• fiind dat drumul D=( xi1, xi2,...., xik), prin lungimea sa se întelege numărul de arce care apar în cadrul
sau
Exemplu de drum: Fie graful G=(V, U) unde:
V={ 1,2,3,4,5 } U={(1,3), (4,1), (3,2), (2,4), (5,2)} cu
reprezentarea grafică astfel:
D1=(1, 3, 2) este, în graful G, drum cu lungimea 2 şi
extremitătile 1 şi 2.
D2=(4, 1, 3, 2) este, în graful G, drum cu lungimea 3 şi
extremitătile 4 şi 2.
Graful ponderat
Consideram graful G=(V, U) si o functie f:U R+
care asociaza fiecarei muchii(arc) u un numar real pozitiv numita general costul muchiei. Functia f
se numeste functia cost. Un graf G=(V, U) pentru care s-a definit o functie cost se numeste graf
ponderat
Se defineste costul unui drum de la nodul x la nodul y ca find suma costurilor
muchiilor(arcelor) care formeaza acel drum. Metoda cea mai adecvata pentru reprezentarea unui
graf ponderat este matricea costurilor.
Matricea costurilor unui graf este o matrice patratica de dimensiune n (Anxn), ale carei
elemente ai,j sunt definite astfel incat sa puna in evidenta costul asociat fiecarei muchii. In functie
de cerinta, exista doua forme de reprezentare a matricei costurilor
matricea costurilor maxime – pentru a determina valoarea maxime a functiei cost
matricea costurilor minime – pentru a determina valoarea minime a functiei cost
Matricea costurilor minime – elementele ai,j sunt definite astfel:

Algoritmul pentru crearea matricei costurilor prin citirea valorilor c din fisier
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int a[100][100],n;
fstream f("cost.txt",ios::in);
int const MAX=50000;
void init(){int i,j;
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
if(i!=j) a[i][j]=MAX;
}
void citire(){
int i,j,c;
while(f>>i>>j>>c)
a[i][j]=c;
f.close();
}
int main(){...prelucrari }
Algoritmi pentru determinarea costului minim(maxim)
Pentru determinarea costului minim(maxim) intre doua noduri ale unui graf se poate folosi
Algoritmul Roy-Floyd
 Algoritmul Dijkstra
Ambii algoritmi folosesc principiul enuntat prin teorema lui Bellman: drumul optim (cu costul
minim, respectiv maxim) intre doua noduri oarecare i si j contine numai drumuri partiale optime
care trec prin alte noduri ale grafului. Asadar, daca drumul optim dintre doua noduri oarecare i si j
trece printr-un nod k, atunci drumurile de la i la k si de la k la j sunt optime. Cei doi algoritmi difera
prin modul in care se identifica nodurile intermediare k.
Algoritmul Dijkstra
Acest algoritm se aplică în cazul problemelor în care se dă un graf G=(V, U), care are matricea
costurilor C, şi se cere să se determine lungimea drumurilor minime de la un nod dat x până la fiecare
nod din graf. Algoritmul selecteaza nodurile grafului, unul cate unul, in ordinea crescatoare a costului
drumului de la nodul x la ele. Algoritmul se incadreaza in strategia generala Greedy
Algortimul retine în multimea S, numita si vector caracteristic, nodurile care au fost deja
selectate(s[i]=1) şi nodurile care nu au fost selectate(s[i]=0). Se realizeaza doua multimi disjuncte
astfel: - un nod y este selectat atunci când s-a determinat costul final al drumului cu costul minim de
la nodul sursa x la el (s[y]=1).
Pentru selectarea nodurilor urmatoare (din cele cu s[i]=0), prioritatea cea mai mare o are
nodul pentru care costul drumului are valoarea cea mai mică dintre toate costurile de drumuri care
pornesc de la nodul x la celelalte noduri neselectate încă. Pentru calcularea drumurilor de lungime

minimă se întretine o multime D în care se memorează costul drumurilor de la nodul x la nodurile
neselectate, costuri care se recalculează(sunt imbunatatite sau se relaxeaza succesiv, pentru a retine
pana la sfarsit costul cel mai mic dintre x si oricare alt nod i) la fiecare extragere de nod.
Vectorul p memoreaza drumurile gasite intre nodul x si celelalte noduri i ale grafului.
Memorarea drumului se face prin legatura cu predecesorul(legaturi de tip tata), in care pentru nodul
i se retine nodul precedent pe unde trece drumul de la x la i. pentru x se retine 0, p[x]=0.
Descriere algoritmul implementat(solutie algoritm de baza):
Pas 1. Se initializează multimea S cu multimea vidă, se citeşte nodul initial x şi se atribuie multimii S
prin opesratia S[x]=1
Pas 2. Se initiază multimea D cu costurile drumurilor de la nodul x la toate celelalte noduri ale
grafului, adica cu valorile de pe linia x din matricea costurilor. D[i]=a[x][i]. Pentru fiecare voaloare i
(i1,n) pentru care exista muchie de la x la i se initializeaza si vectorul P[i]=x;
Pas 3. Cât timp exista noduri neselectate execută(se executa de n-1 ori secventa):
Pas 4. se caută printre nodurile neselectate nodul y cu cel mai mic cost al drumului (determinare min
in vectorul D)
Pas 5. se adaugă nodul y la multimea S (se declară ca nod selectat)
Pas 6. Pentru fiecare nod neselectat j execută:
Pas 7. Se recalculează costul drumului de la nodul x la acest nod folosind ca nod intermediar nodul
extras j D[y]+a[y][j]
Pas 8. Dacă acest cost este mai mic decât cel din multimea D, D[y]+a[y][j]<D[j] atunci el va fi noul cost
al lui D[j]. iar in vectorul P, noul predecesor al nodului j este y.
EXEMPLU
Matricea costurilor
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Valori initiale pentru nodul de plecare 1
S
1
0
0
0
0
D
0
1
9
3
P
0
1
1
0
1

Cel mai apropiat nod de 1 este nodul 2: - acesta va fi considerat selectat si se imbunatatesc, in ordine
valorile d[j] pentru nodurile j, neselectate inca.
nodul 3 – D[3]>D[2]+a[2][3]?  9>1+7  DA D[3]=8; P[3]=2
nodul 4 – D[4]>D[2]+a[2][4] ?∞ >1+3  DA D[4]=4; P[4]=2
nodul 5 - D[5]>D[2]+a[2][5] ? 3>∞  NU ------- nicio imbunatatire--Valorile dupa prima imbunatatire
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Cel mai apropiat nod de 1 este acum nodul 5: - acesta va fi considerat selectat si se imbunatatesc, in
ordine valorile d[j] pentru nodurile j, neselectate inca.
nodul 3 – D[3]>D[5]+a[5][3]?  8>3+∞  NU ------- nicio imbunatatire--nodul 4 – D[4]>D[5]+a[5][4] ?4 >3+2  NU ------- nicio imbunatatire--Valorile dupa a doua imbunatatire
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1
Cel mai apropiat nod de 1 este acum nodul 4: - acesta va fi considerat selectat si se imbunatatesc, in
ordine valorile d[j] pentru nodurile j, neselectate inca.
nodul 3 – D[3]>D[4]+a[4][3]?  8>4+2? DA D[3]=6; P[3]=4;
Valorile dupa a treia imbunatatire
S
1
1
0
1
1
D
0
1
6
4
3
P
0
1
4
2
1

Se selecteaza nodul 3 pentru care nu se mai pot face imbunatatiri, pentru ca multimea nodurilor
neselectate este vida.
Valorile dupa a treia imbunatatire
S
1
1
1
1
1
D
0
1
6
4
3
P
0
1
4
2
1
Interpretarea rezultatelor:
Spre exemplu distanta de la nodul 1 la nodul 3 este D[3]=6. Drumul se identifica din vectorul
P astfel: P[3]=4, P[4]=2, P[2]=1, P[1]=0. Traseul este 1,2,4,3.
Pentru a determinat lungimea drumului de la un varf la toate celelalte, algoritmul are complexitate
O(n2)
Pentru a determinat lungimea drumului de la orice varf la toate celelalte, algoritmul are
complexitate O(n3)
Daca nu se cunoaste costul muchiei algoritmul va considera lungimea drumului alcatuit din
numarul de arce care il compun.
Implementare algoritm de baza. Fie un graf G=(V,U) memorat prin matricea costurilor, se
cere sa se determine pentru un nod x V fiaxat, lungimea minima a drumului de la x la oricare y V.
-

Pentru implementare se folosesc subprogramele:
functia procedurala init car initializeaza matricea costurilor
functia procedurala citire actualizeaza matricea costurilor dinf isier

-

functia procedurala generare_drum transforma vectorii d si p conform algoritmului pentru a
obtine drumurile de cost minim de la nodul x la alt nod y din graf
functia procedurala drum care determina nodurile drumurilui cu cost minim de la nodul x
pana la nodul i din graf – folosind informatiile din vectorul P
functia procedurala afisare afiseaza lungimea drumurilor minime care pornesc din nodul x
pana la fiecare nod i din graf si nodurile care formeaza drumul

#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int a[100][100], s[100], d[100],p[100],n;
fstream f("cost.txt",ios::in);
int const MAX=50000;
void init(){int i,j;
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
if(i!=j) a[i][j]=MAX;
}
void citire(){
int i,j,c;
while(f>>i>>j>>c)
a[i][j]=c;
f.close();
}
void generare_drum(int x){
int i,j,y,min;
s[x]=1;
for(i=1;i<=n;i++)
{d[i]=a[x][i];
if(i!=x && d[i]<MAX)
p[i]=x;}
for(i=1;i<=n-1;i++)
{ min=MAX;
for(j=1;j<=n;j++)
if(s[j]==0&&min>d[j])
{min=d[j];y=j;}
s[y]=1;
for(j=1;j<=n;j++)
if(s[j]==0&&d[j]>d[y]+a[y][j])
{d[j]=d[y]+a[y][j];p[j]=y;}
}}
void drum(int i){if (p[i]!=0) drum(p[i]); cout<<i<<" ";}
//rezolvare recursiva, se poate si iterativ, cu memorarea nodurilor
//la care se ajunge intr-un vector
void afisare(int x){int i;
for(i=1;i<=n;i++)
if (i!=x)

if(p[i]!=0)//if(d[i]<max)
{cout<<"distanta minima dintre "<<x<<" si "<<i<<" este :"<<d[i]<<" ";
cout<<"este alcatuit din nodurile ";
drum(i);
cout<<endl;}
else cout<<" nu exista drum intre "<<x<<" si "<<i<<endl;}
int main()
{int x; cout<<" nodul de pornire este: "; cin>>x;
init(); citire();generare_drum(x); afisare(x);
return 0;
}

Aplicatii practice:
1. O firma are mai multe puncte de lucru intr-o zona geografica. O retea de sosele leaga
direct unele dintre aceste puncte de lucru si intre oricare doua puncte exista o sosea care are o
anumita distanta exprimata in kilometri. Firma trebuie sa-si stabileasca intr-unul din aceste puncte de
lucru sediul central. Criteriul de alegere este ca suma distantelor la celelalte puncte de lucru sa fie
minima. Scrieti un program care sa stabileasca punctul de lucru in care va fi ales sediul. Datele se
citesc din fisier astfel: de pe primul rand numarul de puncte de lucru, iar de pe urmatoarele randuri
triplete de numere x,y,d care semnifica faptul ca punctele de lucru x si y sunt legate direct printr-o
sosea de lungimea d.
Indicatie: Pentru fiecare punct de lucru se determina suma distantelor minime la toate celelalte
puncte de lucru, dupa care se determina suma minima. (Am colorat modificarile alg de baza)
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int a[100][100], s[100], d[100],p[100],n, distmin=50000, centru;
fstream f("cost.txt",ios::in);
int const MAX=50000;
void init(){int i,j;
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
if(i!=j) a[i][j]=MAX;}
void citire(){
int i,j,c;
while(f>>i>>j>>c)
a[i][j]=c;
f.close();
}
void generare_drum(int x){
int i,j,y,min;
s[x]=1;
for(i=1;i<=n;i++)

{d[i]=a[x][i];
if(i!=x && d[i]<MAX)
p[i]=x;}
for(i=1;i<=n-1;i++)
{ min=MAX;
for(j=1;j<=n;j++)
if(s[j]==0&&min>d[j])
{min=d[j];y=j;}
s[y]=1;
for(j=1;j<=n;j++)
if(s[j]==0&&d[j]>d[y]+a[y][j])
{d[j]=d[y]+a[y][j];p[j]=y;}
}}
void calcul(int x){int i,s=0;
for(i=1;i<=n;i++)
if (i!=x)//enuntul specifica faptul ca exista drum intre oricare 2 puncte.
s+=d[i];
if (s<distmin) {distmin=s; centru=x;}}
int main()
{init(); citire();
for (int x=1;x<=n;x++){//pentru orice nod se calculeaza suma distantei
catre celelalte puncte
generare_drum(x); calcul(x);}
cout<<"punctul de lucru ales ca sediu central este "<<centru;
return 0;
}

2. Domnul

Ionescu are una dintre cele mai mari companii de transport aerian pentru mărfuri
din lume. În multe oraşe ale lumii are şi aeroporturi proprii. Zilnic, din oraşul în care se află sediul
central pleacă avioane cu marfă în toată lumea. Pentru a reduce din cheltuieli, el angajează un expert
(pe tine) care să găsească cele mai economice rute din oraşul în care se află sediul central către
fiecare dintre celelalte oraşe. Ţi se pune la dispoziţie o hartă pe care sunt marcate aeroporturile din
oraşe. De asemenea pe hartă sunt marcate prin săgeţi cursele aeriene existente între oraşe. Sensul
săgeţii indică sensul de zbor, iar numărul specificat pe săgeată reprezintă costul zborului.
Scrie un algoritm care să determine pentru fiecare oraş x care este costul minim pentru a transporta
mărfuri de la sediul central la oraşul x, precum şi o rută de transport pentru care se obţine costul
minim
Indicatie: Plecand de la algoritmul de baza, se construiesc drumurile optime dintre x si oricare alt
nod. La sfarsit se prelucreaza un anumit nod y introdus de la tastatura. Se va afisa distanta si traseul.
Optional, se poate crea o variabila care sa retina si numele unor tari.

cost.txt
5
121
153
139
243
237
315
432
411
524
542

tari.txt
Irlanda
Croatia
Germania
Italia
Romania

#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int a[100][100], s[100], d[100],p[100],n;
char orase[100][50];
fstream f("cost.txt",ios::in);
fstream g("tari.txt",ios::in);
int const MAX=50000;
void init(){int i,j;
f>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
if(i!=j) a[i][j]=MAX;
for(i=1;i<=n;i++)
{g.get(orase[i],25);
g.get();}
g.close();}
void citire(){
int i,j,c;
while(f>>i>>j>>c)
a[i][j]=c;
f.close();
cout<<"matricea costurilor"<<endl;
for(i=1;i<=n;i++)
{for(j=1;j<=n;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
cout<<endl;
}}
void generare_drum(int x){

Date de iesire
x=1 si y=3
distanta minima dintre 1 si 3
este :6 traseul:
1 Irlanda
2 Croatia
4 Italia
3 Germania
x=5 si y=1
distanta minima dintre 5 si 1
este :3 traseul:
5 Romania
4 Italia
1 Irlanda

int i,j,y,min;
s[x]=1;
for(i=1;i<=n;i++)
{d[i]=a[x][i];
if(i!=x && d[i]<MAX)
p[i]=x;}
for(i=1;i<=n-1;i++)
{ min=MAX;
for(j=1;j<=n;j++)
if(s[j]==0&&min>d[j])
{min=d[j];y=j;}
s[y]=1;
for(j=1;j<=n;j++)
if(s[j]==0&&d[j]>d[y]+a[y][j])
{d[j]=d[y]+a[y][j];p[j]=y;}
}}
void drum(int i){if (p[i]!=0) drum(p[i]); cout<<i<<" "<<orase[i]<<endl;}
void afisare(int x, int y)
{
cout<<"distanta minima dintre "<<x<<" si "<<y<<" este :"<<d[y]<<" ";
cout<<"traseul:
"<<endl;
drum(y);
}
int main()
{int x,y;
init(); citire();
cout<<"orasele disponibile sunt"<<endl;
for(int i=1;i<=n;i++)
cout<<i<<" "<<orase[i]<<endl;
cout<<endl;
cout<<" numarul orasului sursa "; cin>>x;
generare_drum(x);
cout<<" orasul destinatie are numarul: "; cin>>y;
afisare(x,y);
return 0;
}

Subiectul I.2 - Procesoare
UCP (Central Processing Unit)– “creierul calculatorului” este implementat cu ajutorul unui
microprocesor. Are rolul de a prelucra informaţiile şi de a controla activitate celorlalte
echipamente.
Componentele UCP sunt:
UCC – Unitatea de Comandă şi Control care are rolul de a controla activitateatuturor dispozitivelor
fizice ale calculatorului de a decodifica şi de a executa instrucţiuni;
UAL – Unitatea Aritmetico - Logică care execută operaţiile elementare aritmetice şi logice;

Coprocesorul matematic – care execută operaţiile de calcul complexe (ex.:radicali, funcţii
trigonometrice etc.); Conţine circuite electronice care execută toate operaţiile aritmetice şi
logice.UAL poate efectua calcule aritmetice: adunare, scădere, înmulţire şi împărţire, dar şi
operaţii logice sau comparaţii.
Regiştri – sunt zone de stocare temporară a informaţiei încorporate în microprocesor, o memorie
mică, foarte rapidă, folosită pentru depozitarea rezultatelor temporare şi a anumitor informaţii de
control.
Cel mai important registru este contorul de program (PC, Program Counter), care indică
instrucţiunea următoare care va fi extrasă pentru execuţie. Numele "contor de program" poate fi
întrucâtva înşelător, pentru că nu are nici o legătură cu numărarea, dar termenul este folosit
universal. De asemenea important este şi registrul de instrucţiuni(IR, Instruction Register), în el
se păstrează instrucţiunea în curs de execuţie. Majoritatea calculatoarelor dispun de multe alte
registre, unele de uz general şi altele pentru scopuri bine determinate.
Modul în care UCP, împreună cu memoria, execută o instrucţiune dintr-un
program. extrage – decodifică – execută - memorează (fetch – decode – execute - store). Acest
ciclu este esenţial în funcţionarea oricărui calculator.
Ceasul intern – este un cristal de cuartz( circuit integrat) care
vibrează la aplicarea unei tensiuni electrice; frecvenţa ceasului este
exprimată în cicluri/secundă = Hertz (Hz) şi este o măsură a performanţei
procesorului. Vibraţiile mai poartă denumirea de semnal de ceas sau tact.
Calculatoarele actuale au frecvenţe de ordinul sutelor de milioane de cicluri
pe secundă (200, 300, 500, 1000 MHz).
- Exemplu de microprocesor din generatia actuala
Intel Core i5, caracteristici: frecventa 2500MHz, Memorie Cache 3072 Kb,
Model Dual-core,numar nuclee 2, procesor grafic integrat, etc....

Subiectul II.1
Se utilizeaza algoritmul de extragere a cifrelor unui numar pentru prelucrarea fiecarei cifre.
Cu ajutorul a doua variabile initializate global cu 0, nrp pentru numarul de cifre pare si nri pentru
numarul de cifre impare, se vor contoriza aceste cifre.
citeste n
nrp0
nri0
cat timp (n<>0) executa
uc n mod 10
daca( uc mod 2 ==0) atunci
nrpnrp+1
altfel
nrinri+1
sfarsit daca
sfarsit cat timp
scrie nrp,” ”, nri
b)
#include <iostream>
using namespace std;

void NrCifre(unsigned n, int &nrp, int &nri){
//variabile transferate prin referinta pentru
//retinerea valorii lor dupa apel, pentru a respecta cerinta(returnarea
prin intermediul variabilelor)
while(n){
if(n%10%2==0) nrp++;
else nri++;
n=n/10;
}}
int main()
{int exista=0, nri,nrp;
unsigned x,y,i;//numere lungi pozitive, respecta restrictiile din enunt.
cout<<"x="; cin>>x;
cout<<"y="; cin>>y;
for(i=x;i<=y;i++){
nrp=0;nri=0;
NrCifre(i,nrp,nri);//parametri actuali pot fi in cazul transf prin
referinta doar variabile de memorie
if(nri==0||nrp==0)
{cout<<i<<" ";
exista=1;}}
if(!exista)
cout<<"Nu exista";
return 0;}
Subiectul II.2
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <limits.h>
using namespace std;
int a[500][500], Smax=INT_MIN,n;
Valoarea afisata: 40
fstream f("tablou.txt",ios::in);
int maxim(int a,int b,int c){
if(a>b && a>c) return a;
if(b>a && b>c) return b;
if(c>a && c>b) return c;}
int suma_max_linie(int a[500][500],int n, int l){
int s=a[l][1], j;//primul element ales de pe prima
coloana
for(j=2;j<=n;j++)
{if (l==1) s+= maxim(a[l][j],a[l+1][j],-100);
else if (l==n) s+=maxim(a[l][j],-100,a[l-1][j]);
else s+=maxim(a[l][j],a[l+1][j],a[l-1][j]);}
return s; }
int main()
{ int i,j,SL;
f>>n;

for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=n;j++)
f>>a[i][j];
for(i=1;i<=n;i++)
{ SL=suma_max_linie(a,n,i);
cout<<SL<<" ";//toate sumele maxime obtinute pe linii
if(SL>Smax)
Smax=SL;//suma maxima dintre cele obtinute pe linii reprezinta valoarea
ceruta
}
cout<<endl<<Smax;
return 0;
}
Algoritmul parcurge matricea data linie cu linie, realizand sumele maxime corespunzatoare
fiecarei linii in parte. Pe parcursul calcularii acestor valori maxime se retine cea mai mare valoare
dintre ele, in final fiind afisata. Eficienta metodei consta in faptul ca pentru determinarea valorii
cerute se parcurge matricei o singura data. De asemenea sunt utilizate un numar minim de variabile.

Subiectul III.1

Întrebările structurate solicită, printr-un sistem de subîntrebări relative la o temă comună,
răspunsuri de tip obiectiv, răspunsuri scurte sau de completare prin care se pot evalua
cunoştinţele complexe referitoare la tema respectivă fără a solicta elaborarea unui răspuns
deschis(eseu).
Se pot verifica prin intermediul întrebărilor structurate:
= capacitatea de a urmări, recunoaşte, adapta şi construi un algoritm pe o temă dată sau un
program într-un limbaj de programare;
= capacitatea de a realiza, din aproape în aproape, o prelucrare complexă utilizând un mediu
de lucru informatic.
O întrebare structurată poate să conţină materiale suport şi informaţii suplimentare
ce se adaugă treptat, conferind procesului de evaluare varietate, complexitate şi
gradualitate. Se pot verifica totodată cunoştinţe, dar şi priceperi şi deprinderi sporind gradul
de obiectivitate în raport cu itemii cu răspuns deschis.
Pentru proiectarea corectă a întrebărilor structurate este necesară respectarea următoarelor
cerinţe:
= redactarea subîntrebărilor astfel încât acestea să solicite răspunsuri simple la început
crescând pe parcurs dificultatea acestora;
= formularea unor subîntrebări autoconţinute (al căror răspuns corect să nu depindă de
răspunsul corect la una dintre întrebările precedente ).
= realizarea concordanţei dintre enunţul general şi subîntrebările formulate.

Elaborare itemi:
Se da urmatorul algoritm scris in C++
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
char a[21], b[21], *x;
int nr=0;
cin>>a>>b;
x=strstr(a,b);
while(x){nr++;
x=strstr(x+1,b);}
cout<<nr<<" aparitii";
return 0;
}

1. Descrieti tipul variabilei char *x si precizati rolul acesteia in programul de mai sus.
Raspuns: x este o variabila de tipul pointer de tipul char.
Pointerii reprezinta adrese ale unei zone de memorie (continutul unei variabile de memorie de tip
pointer este o adresa de memorie. In cazul algoritmului de mai sus variabila x memoreaza rezultatul
functiei strstr() care returneaza pozitia(o adresa) la care se gaseste subsirul b in sirul de caractere a,
in felul acesta se prelucreaza mai usor tipul structurat char, pentru ca nu mai folosim algoritmii
secventiali de cautare utilizati la vectori.
2. Modificati programul de mai sus astfel incat sa se steaga subsirul b din sirul a ori de cate ori
acesta se gaseste. Daca nu se gaseste, atunci sa se afiseze „nu exista”
Raspuns
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
char a[21], b[21], *x;
int nr=0;
cin>>a>>b;
x=strstr(a,b);
while(x){nr++;
strcpy(x,x+strlen(b));
x=strstr(a,b);}
if(nr)
cout<<"sirul modificat al"<<a;
else cout<<"nu exista";
return 0;}

III.2
- Dintre formele pe care le îmbracă expunerea sistematică a cunoştinţelor (povestirea,

prelegerea, descrierea, explicaţia, conversaţia etc.), opinăm că informatica utilizează cu
precădere explicaţia.
Avantaje
1. Metoda este operativa mai ales daca se realizeaza alternarea expunerii cu
demonstraţia practică, elevii fiind astfel scoşi din pasivitatea posturii de simpli receptori.
Exemplu: prezentarea meniurilor şi funcţiilor fiecărei opţiuni simultan cu exersarea
acestora în cadrul orelor de aplicaţii practice de laborator.
2. Se poate realiza expunere cu prezentarea funcţiilor fiecărei opţiuni, urmând ca
elevul (prin aplicaţiile de laborator) să exerseze fiecare funcţie în parte, individual sau în
grupe mici de lucru, elevul urmăreşte şi nota (neavând alte preocupări care să-i distragă
atenţia) modul în care profesorul execută (corect) şi explică simultan. Este o manieră de
expunere ce înlătură formarea unor deprinderi greşite, mărind randamentul la predare şi
asimilarea noilor cunoştinţe.
3. Profesorul are posilitatea să reproiecteze lecţia prin prisma posibilităţilor elevilor
şi cu mijloacele lor de gândire, controland permanent gradul de receptivitate al clasei,
4. (bonus) In informatică recurgem neapărat la metoda expunerii (explicaţiei) atunci
când tema este complet nouă şi printr-o metodă activă nu se poate descoperi noutatea,
sau metoda activă este ineficientă din punctul de vedere al operativităţii.

Limite
Unii elevi îşi formează mai repede deprinderea utilizării, iar alţii mai greu, primii fiind
tentaţi să încerce între timp alte opţiuni (chiar neprezentate încă de către profesor), ceea
ce creează disfuncţio-nalităţi în desfăşurarea lecţiei
Atenţia elevului este îndreptată spre realizarea practică (simultan cu comunicarea
modului de realizare a funcţiilor opţiunilor din meniuri). Astfel, o parte dintre funcţii sunt
abordate prea repede sau sunt chiar omise, iar altele sunt exersate prea mult.
[Bonus..La acest dezavantaj se adaugă şi reducerea randamentului prin faptul că
profesorul trebuie să urmărească modul în care fiecare elev sau grupă aplică funcţia
prezentată şi să intervină ori de câte ori un elev sau o grupă este în impas..]
Secventa de lectie
Activitatea profesorului
Profesorul prezinta meniul „Animatii” si
optiunile acestuia, pe rand, exemplificand elevilor
rolul fiecaruia.
Profesorul urmareste activitatea fiecarui elev in
parte, gradul de receptivitate al clasei, urmărind
mimica elevilor, satisfacţia înţelegerii lecţiei sau
îngrijorarea şi neliniştea în cazul în care elevul a
pierdut firul explicaţiei, ii incurajeaza sa
colaboreze si sa discute ceea ce le este neclar.

Activitatea elevilor

Elevii, urmaresc explicatiile profesorului, testeaza
fiecare optiune, exersand toate modalitatile de
adaugare a unui efect de animatie, descoperind
singuri efectul fiecarui grup de efecte:
Efecte din grupul Intrare (Entrance) pentru

Aplicarea unui efect de animaţie particularizat
unui obiect:
1.
Selectaţi
textul
sau
obiectul
pe
care doriţi să îl
animaţi
2.
Fila
Animaţii
→
grupul Animaţii buton Animaţie particularizată
(Fila Animations grupul Animations Custom
Animation), se deschide panoul cu acelaşi nume
în partea dreapta a ferestrei.
3. În panoul de activităţi deschis, faceţi clic pe
Adăugare efect (Add Effect), apoi alegeţi una sau
mai multe dintre variantele următoare:

intrarea cu efect a textului sau obiectului dorit
Efecte din grupul Accent (Emphasis) pentru
adăugarea unui efect de mărire/micşorare, rotire
unui text sau unui obiect Efecte din grupul Ieşire
(Exit) pentru a adăuga unui text sau unui obiect
un efect de ieşire din diapozitiv Efecte din grupul
Căi de mişcare (Motion Paths) pentru a adăuga un
efect care face ca textul sau obiectul să se
deplaseze în diapozitiv pe anumite direcţii, căi.
De asemenea, la solicitarea profesorului, elevii
verifica modul in care se poate realiza
modificarea parametrilor unui efect de intrare,
durata, intarziere, mod de animatie (Exemplu
pentru text: dupa litera, dupa cuvant, paragraf),
analizand efectul final.

-Noteaza notiunile noi, solicita exlicatii
Eliminarea
efect
de
animaţie suplimentare profesorului cand este cazul.
1. În modul de vizualizare Normal, selectaţi
obiectul căruia vreţi să-i eliminaţi un efect ataşat
2. Fila Animaţii → grupul Animaţii buton
Animaţie particularizată (Fila Animations grupul
Animations Custom Animation), se deschide
panoul
de
activităţi
corespunzător
3. Clic pe butonul Eliminare (Remove )
-

La finalul expunerii cunostintelor,
profesorul propune o aplicatie practica
si explica modul de realizare a acesteia:
Sa se realizeze cu ajutorul obiectelor(forme
automate) si a efectelor de animatie de tip
„Accentuare”, o aplicatie semafor. Pentru efectul
de „semafor” se vor face modificari in panoul
proprietati (timp, pornire, etc)

-

-

insereaza forme automate in asa fel incat
sa arate ca un semafor, aplica fiecarui
cerc cate o culoare specifica, adauga
animatii de tip accentuare (doua culori).
Efectele de animatie vor fi modificate
astfel incat culoarea rosie sa fie vizibila 5
secunde apoi 2 secunde portocaliu, 5
secunde verde. Animatia se reia.

argumentarea .... ceva intre definitiile de mai jos si importanta sociala a calculatorului, power
point... bla bla.
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