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În prezent - Programator Java - Misys International Financial Systems
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Cursul de programare

Bazele informaticii



Cunostinte necesare pentru cursant

Limba engleza: nivel mediu

- cunoștintele de limbă engleză sunt necesare atât la curs, cât și pentru parcurgerea materialelor 

didactice.

Matematica:  nivel mediu

- este preferabil ca elevul să aibă cunoștințe de: mulțimi, divizibilitate, numere prime, 

descompunerea în factori primi și Teorema Împărțirii cu Rest. Aceste noțiuni vor fi prezentate și 

la curs.

Organizarea cursului

Durata curs: 8 sedinte (săptămânal, sâmbătă de la ora 11)

Durata sedinta: 3 ore +/- 30 min

Numar participanti: maxim 12 elevi



Cuprins

Lecția 1

Elemente introductive (Matematica)

- Multimi de numere

- Divizibilitate

- Cel Mai Mare Divizor Comun - CMMDC

- Cel Mai Mic Multiplu Comun - CMMMC

- Numere prime

- Teorema Impartirii cu Rest

- Baze de numeratie (binar, decimal, hexadecimal -

optional)

Lecția 2

Scheme Logice

- Propozitii. Locica Propozitiilor

- Scheme logice

a. START/STOP

b. Citire / Scriere (Intrare/Iesire)

c. Atribuire (Intructiuni)

d. Blocul de decizie

e. Structura repetitiva cu test initial/final

- Debugging



Lecția 3

Introducere in limbajul C++

- Structura generala a unui program (preprocesare)

- Tipuri de date

- Variabile 

- Citirea/Scrierea datelor

- Operatori

a. aritmetici

b. incrementare/decrementare

c. relationali

d. egalitate

e. atribuire

f. logici globali

g. virgula

- Prioritatea operatiilor

Lecția 4

Instructiuni in limbajul C++

- simple/compuse

- if

- switch (optional)

- break/continue

- while

- do-while (optional)

- for



Lecția 5

Tipuri structurate de date

- Tablouri unidimensionale (vectori)

a. citire

b. afisare

c. copiere

d. min/max

e. media elementelor

f. inversarea ordinii elementelor

g. verificarea unei proprietati

h. cautarea unui element

i. sortare (bubblesort)

Lecția 6

Tipuri structurate de date (continuare)

- Tablouri bidimensionale (matrice)

a. citire

b. afisare

c. parcurgere pe linii

d. parcurgere pe coloane

e. parcurgerea diagonalelor

f. parcurgerea elementelor de sub/de deasupra 

diagonala principala/secundara



Lecția 7

Functii

- definire

- declarare

- apel

- variabile globale/locale

- pointeri

- utilizarea pointerilor ca parametri

- transferul parametrilor prin referinta

Lecția 8

Tipul de date "struct"

- declarare

- referirea la un camp al structurii

- initilizarea unei structuri

- citire/afisare

- operatii cu structuri



Aptitudini dobândite de cursant după absolvire:

- va deține cunoștințe ce-i permit aprofundarea pe cont propriu 

- va înțelege funcționarea unui algoritm

- va putea face debugging (urmează instrucțiuni pas cu pas)

- va putea diviza o problemă complexă în subprobleme

- va avea o gândire logică, structurată, asupra problemelor

- va deține o parte însemnată din cunoștințele de informatică pentru clasa          

a IX-a, ceea ce îi va permite să opteze pentru clase intensive de informatică


