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Disciplina: Informatică și TIC
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Profesor: Jurubescu Mihaela
Clasa: a V-a
An școlar: 2017-2018

Avizat

Proiectul unității de învățare
Unitatea de învățare: Algoritmi
Număr ore alocate: 7
Conținuturi
Noțiunea de algoritm. Proprietăți.

Clasificarea datelor cu care lucrează
algoritmii. Constante. Variabile.

Descompunerea unui algoritm in pași.
Expresii.
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Competențe
specifice
1.3, 2.1, 2.2,
2.3

Activități

Resurse

Evaluare

Prezentarea unor algoritmi întâlniți în viața
cotidiană bazați pe o secvență de operații.
Analizarea unor formulări în scopul
identificării proprietăților algoritmilor și
respectării acestora.
Analizarea unor situații cunoscute în scopul
identificării datelor de intrare și a datelor de
ieșire, cu diferențierea variabilelor de
constante.
Analizarea unei probleme simple în scopul
identificării unei secvențe de pași și a
deciziilor necesare pentru rezolvarea acesteia
(planificarea unei excursii, realizarea temelor,
deplasarea unui personaj grafic într-un
labirint, traversarea străzii etc.)
Urmărirea pas cu pas a algoritmilor descriși
pentru diferite seturi de date de intrare,
selectate astfel încât fiecare caz posibil să fie
executat (secvențe de operații).

Manual, auxiliare,
tutoriale, filme
didactice.

Aplicații practice
Observare sistematică
și notare
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PROIECT DIDACTIC
DATA:
CLASA: a V-a
PROFESOR: Jurubescu Mihaela
DISCIPLINA: Informatica si TIC
UNITATATEA DE INVATARE: Algoritmi
SUBIECTUL: Clasificarea datelor cu care lucreaza algoritmii
TIPUL LECTIEI: Comunicare de noi cunostinte
COMPETENTE GENERALE SI SPECIFICE:
1. Utilizarea responsabila si eficienta a tehnologiei informatiei si comunicatiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informatiei
1.2 Utilizarea eficienta a unor componente software
2.2 Identificarea datelor cu care lucreaza algoritmii in scopul utilizarii
acestora in prelucrari
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul lectiei ,elevii trebuie :
Sa analizeze unele situatii cunoscute in scopul identificarii datelor de
intrare si a datelor de iesire ,cu diferentierea vatiabilelor de constante
OBIECTIVE AFECTIVE:
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Sub raport afectiv ,elevii trebuie:

Sa reactineze pozitiv ,dorind sa lucreze si sa fie apreciati
Sa manifeste spirit de ordine si disciplina
Sa stimuleze curiozitatea si inaginatia
Sa dezvolte simntul critic si estetic
Sa dezvolte atentia ,concentrarea si stilul de observatie
STRATEGIA DIDACTICA:
METODE SI PROCEDEE: conversatia euristica,explicatia,problematizarea
MATERIAL DIDACTIC: caietul de notite ,markere
TIPUL DE ACTIVITATE: frontala,activitati individuale
RESURSE: continuturi conform programei,capacitatea de invatare ale elevilor,
timp:50min
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CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI

ETAPELE Mihaela
Jurubescu
NR.

LECŢIEI

CR
T

COM
P

STRATEGIA DIDACTICǍ
METODE

ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATE
A ELEVILOR

ŞI
PROCEDEE

1.

Momentul
organizatoric(
1 rninut)

• Se consemnează absenţele.
• Verifică existenţa resurselor materiale.

• Se
pregătesc
pentru
lecţie.

FORME
DE
ORGANIZAR
E

conversaţia

frontal /
colectiv

• Scriu pe
caiete titlul
lecţiei

conversaţia

frontal /
colectiv

• Urmăresc
explicaţiile
profesorului
şi participă
la
conversaţie

conversaţia

frontal /
colectiv

RESURSE
MATERIALE

• Răspund la
întrebări.
Anunţarea
subiectului şi
obiectivelor
operaţionale
2.

(2 minute)

3.

Prezentarea
noului
conţinut

• Anunţă titlul, obiectivele operaţionale şi modul de
desfăşurare al lecţiei

C1

Obiectele cu care lucrează algoritmii

(38 minute)

Date

5’
C2

Orice algoritm lucreaza cu date, dupa cum urmeaza:

▪
▪
▪
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Date de intrare: datele pe care trebuie sa le
primeasca un algoritm
Date de manevra: date temporare, necesare
algoritmului pentru a obtine datele de iesire
pe baza datelor de intrare
Date de iesire: datele pe care trebuie sa le

explicaţia
problematizare
a

• Elevii
notează pe
caiete
clasificarea
datelor

conversaţia

• Sunt

problematizare

explicaţia

frontal /
colectiv

caiet
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2’

furnizeze algoritmul
Datele cu care lucreaza algoritmii pot fi clasificate din
mai multe puncte de vedere:
a) În functie de posibilitatea de a-si modifica valoarea,
datele sunt:

20’

▪
▪

Constante: date care nu îsi modifica valoarea
pe parcursul algoritmului
Variabile: date care îsi modifica valoarea pe
parcursul algoritmului

atenţi.
Răspund la
întrebări.
Identifică
didate de
intrare si
date de
iesire

▪
5’

▪

Tablă

Date numerice: au ca valori numere:
Naturale
Întregi
Reale
Date alfabetice: au ca valori caractere sau
siruri de caractere
Date logice: au valoarea adevarat sau fals

pe grupe

Operatori
Operatorii –au rolul de a preciza ce operatii se vor realiza
asupra datelor cu care lucram.
Operatorii se aplica doar anumitor tipuri de date.
Tipuri de operatori
aritmetici
3’

+ (adunare)
- (scadere)
* (inmultire)
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frontal /
colectiv

diferenţiat /
individual

b) În functie de valoarea lor, datele sunt:

▪

a

Realizează
tabelul cu
tipuri de
operatori pe
caiet.

caiet

Jurubescu Mihaela
2’

/ (impartire)
div (catul impartirii a doua numere intregi)
mod (restul impartirii a doua numere
intregi)
relational
i

< , >, ≤, ≥, =, ≠

logici

AND (si)
OR (sau)
NOT (negare)

Proprietati (Relatiile lui Morgan):
1) NOT (a AND b)=NOTa OR NOTb
2) NOT (a OR b)=NOTa AND NOTb

Expresii
Ca si la matematica, o expresie este formata din operanzi
si operatori. In functie de tipul de date, vor fi aplicati
operatori specifici.
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Răspund
profesorului.

Sunt atenţi
la lămuririle
date de
profesor
despre
noţiunile noi
trecute şi
informaţiile
ce nu se
potrivesc cu
cunoştinţe
anterioare.

Sunt atenţi
la
completările
profesorului.
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Evaluarea unei expresii: Pentru evaluarea expresiilor se
respecta regulile de baza invatate la matematica. Se
evalueaza intai expresiile dintre parantezele rotunde, apoi
se executa operatiile in ordinea prioritatii lor. Daca exista
operatii cu aceasi prioritate, ele se executa in ordine, in
functie de asociativitatea lor. Prioritatea 1 este considerata
cea mai mare.
. Operatorul AND (SI) are ca rezultat valoarea TRUE
doar daca ambele expresii logice au valoarea TRUE.
Operatorul OR(SAU) are ca rezultat valoarea TRUE daca
cel putin una din cele doua expresii logice au valoarea
TRUE.
Operatorul NOT (negatia) schimba valuarea de adevar a
expresiei,deci o valoare TRUE devine FALSE prin negatie,
si daca e FALSE devine TRUE.

4.

Fixarea

C1

cunoştinţelor

C2

(7 minute)

C3

• Propune spre rezolvare aplicaţiile de pe fişa de
lucru/evaluare.

• Rezolvă
cerinţele
propuse.
• Răspund la
întrebări.
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calculator
conversaţia

frontal
fişă de
lucru/evaluar
e
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ALGORITMI
Noţiunea de algoritm. Caracteristici. Exemple
Conform DEX algoritmul este : succesiune de operații necesare în rezolvarea unei probleme

oarecare.
Algoritmul este o succesiune finită de operaţii care se execută într-o ordine stabilită astfel
încât plecând de la un set de date (numite date de intrare) să obţinem într-un interval de
timp finit un set de valori (numite date de ieşire) .

Exemplu de algoritm:
Algorimul de preparare a ceaiului de tei (pe aragaz).
Date de intrare: flori de tei, ibric, apa, aragaz, capac.
Date de iesire: ceai de tei
P1. Umplem ibricul cu apa.
P2. Pornim aragazul.
P3. Punem ibricul pe aragaz, deasupra focului.
P4. Asteptam sa fiarba apa.
P5. Adaugam florile de tei.
P6. Acoperim ibricul cu capacul.
P7. Asteptam 5 minute.
Pentru a fi algoritm , o metodă de rezolvare a unei probleme trebuie să aibă trei proprietăţi :
▪ Generalitate –algoritmul rezolva o clasa de probleme nu o problema particulara
Ex : Nu 3+2 ci a+b
▪ Claritate – algoritmul nu contine ambiguitati
▪ Finitudine – algoritmul se termina dupa un numar finit de pasi
Obs. Nu orice problema admite un algoritm de rezolvare.
Ex: pot realiza un algoritm pentru determinarea numarului de divizori ai unui numar,
dar nu pentru determinarea numarului de multipli

Etapele rezolvarii unei probleme
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Obiectele cu care lucrează algoritmii
Date
Orice algoritm lucreaza cu date, dupa cum urmeaza:
▪
▪

Date de intrare: datele pe care trebuie sa le primeasca un algoritm
Date de manevra: date temporare, necesare algoritmului pentru a obtine datele de
iesire pe baza datelor de intrare
▪ Date de iesire: datele pe care trebuie sa le furnizeze algoritmul
Datele cu care lucreaza algoritmii pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere:
a) În functie de posibilitatea de a-si modifica valoarea, datele sunt:
▪ Constante: date care nu îsi modifica valoarea pe parcursul algoritmului
▪ Variabile: date care îsi modifica valoarea pe parcursul algoritmului
b) În functie de valoarea lor, datele sunt:
▪

▪
▪

Date numerice: au ca valori numere:
Naturale
Întregi
Reale
Date alfabetice: au ca valori caractere sau siruri de caractere
Date logice: au valoarea adevarat sau fals

Operatori
Operatorii –au rolul de a preciza ce operatii se vor realiza asupra datelor cu care lucram.
Operatorii se aplica doar anumitor tipuri de date.
Tipuri de operatori
aritmetici

+ (adunare)
- (scadere)
* (inmultire)
/ (impartire)
div (catul impartirii a doua numere intregi)
mod (restul impartirii a doua numere intregi)
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relationali

< , >, ≤, ≥, =, ≠

logici

AND (si)
OR (sau)
NOT (negare)

Proprietati (Relatiile lui Morgan):
1) NOT (a AND b)=NOTa OR NOTb
2) NOT (a OR b)=NOTa AND NOTb

Expresii
Ca si la matematica, o expresie este formata din operanzi si operatori. In functie de tipul de
date, vor fi aplicati operatori specifici.
Evaluarea unei expresii: Pentru evaluarea expresiilor se respecta regulile de baza invatate la
matematica. Se evalueaza intai expresiile dintre parantezele rotunde, apoi se executa operatiile
in ordinea prioritatii lor. Daca exista operatii cu aceasi prioritate, ele se executa in ordine, in
functie de asociativitatea lor. Prioritatea 1 este considerata cea mai mare.

Reprezentarea algoritmilor
Operatiile pe care un calculator le poate executa sunt:
•Operatii de intrare/iesire =operatiile de citire/scriere
Operatia de citire este operatia prin care se preiau date de la un dispozitiv de intrare(
ex. de la tastatura - de la utilizator)
Operatia de scriere este operatia prin care sa preiau date din memoria interna a
calculatorului si se transfera catre un dispozitiv de iesire (ex: catre monitor - catre
utilizator)
•Operatii de atribuire
•Operatii decizionale
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Vom folosi doua modalitati de reprezentare a algoritmilor:
1. PSEUDOCOD = limbaj apropiat limbajului nostru natural, dar care este de asemenea foarte
apropiat si de limbajele de programare in care vor fi transpusi algoritmii.
2. SCHEMA LOGICA = Reprezentare grafica. Fiecărui tip de prelucrare elementară (fiecarei
operatii) îi corespunde un simbol grafic. Prelucrările succesive sunt indicate prin conectarea
prelucrărilor elementare şi prin săgeţi.

Aplicatia1: Se citesc 2 valori intregi a si b de la tastatura. Sa se afiseze suma acestora pe
ecran.
SCHEMA LOGICA

start

PSEUDOCOD

intreg a,b
citeste a,b

Citeste a,b

Scrie a+b

stop
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scrie a+b
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Aplicatia2: Se citeste L numar natural de la tastatura ce reprezinta latura unui patrat. Sa se
afiseze pe ecran aria si perimetrul patratului.
SCHEMA LOGICA

PSEUDOCOD
natural L, A, P

start

citeste L
A←L*L

Citeste L

P←4*L
scrie A, P
A←L*L

P←4*L

Scrie A, P

stop

Aplicatia3: Se citesc 2 valori intregi a si b de la tastatura. Sa se afiseze pe ecran valoarea
maxima.
SCHEMA LOGICA

PSEUDOCOD

start

intreg a,b
citeste a,b

Citeste a,b
nu

daca a>b atunci scrie a
da

a>b

Scrie a

Scrie b

stop
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altfel scrie b
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Aplicatia 4: Rezolvarea ecuatiei de gradul I: ax+b=0, unde a,b sunt numere reale.
Date de intrare: a, b numere reale
Date de iesire: x numar real sau un mesaj
SCHEMA LOGICA

PSEUDOCOD
real a,b,x
citeste a,b
daca a=0 atunci
daca b=0 atunci
scrie “ avem o infinitate de solutii”
altfel
scrie “ ecuatie imposibila”

altfel
x←-b/a
scrie x
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Ex: Analogie cu “algoritmii” pe care ii executa omul:

Observam 3 tipuri de
activități:

pas 1.Pune tigaia pe foc
pas 2.Pune o lingurita de ulei in tigaie

- De tip execută ”pune”

pas 3.Cit timp uleiul nu s-a incins asteapta

- Condiționale -cuvant
cheie

pas 4.Pune oualele in tigaie
pas 5.Astepta pana cand se rumenesc
pas 6.Daca nu tii regim, pune sare

“dacă”
- Repetitive –cuvânte cheie
“ cât timp” sau “pâna
când”
Acestor activități le
corespunde în limbajul de
programare câte o
instrucțiune.
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FISA DE LUCRU

1. Asociati operatorilor din coloana A operatiile corespunzatoare din coloana
B.
Coloana A
Colana B
A1) +

B1) inmultire

A2)*

B2) Scadere

A3) div

B3)Negatie logica

A4)-

B4)Restul impartirii

A5) NOT

B5)Adunarea

A6)mod

B6) Catul impartirii

A7) \

B7)Impartire

2. Pentru fiecare dintre constantele aflate in coloana A alegeti din colana B
tipul sau:
A
1.
2.
3.
4.
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5.0
5
’5’
”5”

B
a) constanta sir de caractere
b) constanta caracter
c)constanta reala
d) constanta reala
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FISA DE LUCRU - rezolvare
3. Asociati operatorilor din coloana A operatiile corespunzatoare din coloana
B.
Coloana A

Colana B

A1) +

B1) inmultire

A2)*

B2) Scadere

A3) div

B3)Negatie logica

A4)-

B4)Restul impartirii

A5) NOT

B5)Adunarea

A6)mod

B6) Catul impartirii

A7) \

B7)Impartire

A1-B5
A2-B1
A3-B6
A4-B2
A5-B3
A6-B4
A7-B7
4. Pentru fiecare dintre constantele aflate in coloana A alegeti din colana B
tipul sau:
A
5.
6.
7.
8.
1-c, 2-d, 3-b, 4a
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5.0
5
’5’
”5”

B
a) constanta sir de caractere
b) constanta caracter
c)constanta reala
d) constanta reala

