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Operaţia de decizie  
 

Puţine sunt problemele a căror rezolvare cu calculatorul să nu necesite 

verificarea unor condiţii. Verificarea condiţiilor impune folosirea operaţiei de decizie. 

Condiţia se formulează astfel încât să accepte doar două răspunsuri: DA (Adevărat) şi 

NU (Fals). 

Dacă se îndeplineşte o condiţie 

 atunci execută instrucţiunea1 

 altfel, execută instrucţiunea2 

Sfârşitul lui dacă 
 

 Instrucţiunea1 se va executa atunci când condiţia este adevărată iar 

instrucţiunea 2 se va executa când condiţia este falsă. 

• condiţie poate fi de genul: numărul a este mai mare decât numărul b, sau 

numărul a este mai mic decât 10 şi o mulţime altele. 

• condiţia se scrie aproape ca la matematică: 

a mai mare ca b  a>b 
a mai mic decât b  a<b 
a mai mare sau egal cu b a>=b 
a mai mic sau egal cu b a<=b 
a egal cu b   a==b 
a diferit de b   a!=b 
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Limbajul C++. Instrucţiunea if 
 

 

 

Instrucţiunea se numeşte if (traducerea din limba engleză a cuvântului dacă).  
if (condiţie) instrucţiune1; 

    else instrucţiune 2; 

Observaţii: 

 condiţia se va scrie întotdeauna între paranteze rotunde 

 dacă  

Exemplul1:    
 if (a>b) cout<<a;  
       else cout<<b; 

 
Dacă valoarea din variabila a este mai mare decât valoarea din variabila b se va 

scrie pe ecran numărul din a altfel se va scrie numărul din b. 

Valorile variabilelor Se va scrie pe ecran 

a=10 b=3 10 

a=1 b=3 3 

a=41 b=73 73 

Exemplul2:  
if(t<20)  
 cout<<”DA”;  
else  
           cout<<”NU”; 

Dacă valoarea din variabila t este mai mică decât 20 se va scrie pe ecran 

mesajul „DA” altfel se va scrie mesajul „NU”. 
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Problemă rezolvată 

Andrei a primit de ziua lui un joc de construcţie Lego în care se află x piese rotunde 
şi y piese pătrate. Pentru a construi o navă spaţială are nevoie de p piese. Valorile 
pentru variabilele x, y şi p se citesc de la tastatură. Ajută-l pe Andrei să afle câte piese 
are în joc şi tipăreşte „DA” dacă poate să construiască naveta, altfel tipăreşte „NU”. 
 
De la tastatură se vor citi valorile pentru x, y şi p.  
 
Rezolvare: 
Pentru a calcula numărul de piese Lego pe care le are Andrei vom folosi operaţia de 
atribuire: 
n=x+y – adunăm la valoarea care este in memorie în variabila x cu conţinutul     
variabilei y iar rezultatul îl vom depune în zona de memorie n. 
Se comandă scrierea pe ecran a valorii din variabila n din memorie (numărul de piese).  
Dacă n>=p  atunci se va scrie pe ecran mesajul „DA” 
  Altfel se va scrie pe ecran mesajul „NU” 
 
Operaţiile descrise mai sus în această ordine reprezintă algoritmul de rezolvare a 
problemei date.  

 
 

 

 



 Prof. IORDAICHE CRISTINA 
Liceul „Grigore Moisil” Timisoara 

 
  

Maxim şi minim 
 

O problemă des întâlnită în programare este aflarea celui mai mare sau celui mai 
mic număr dintre două sau mai multe numere citite de la tastatură. Dacă dorim să aflăm 
cel mai mare număr dintre două numere citite de la tastatură în a si b, într-o variabilă 
max. vom scrie aşa: 

if (a>b) 
 max = a; 
else 
 max = b; 

 
Problema apare dacă dorim să aflăm cel mai mare număr dintre trei sau mai 

multe numere citite de la tastatură. Nu mai putem folosi o singură instrucţiune de 
decizie if.  
 
Algoritmul de aflare a maximului şi minimului  

 
a trei numere citite în x, y, z este următorul: 
 

 vom folosi două variabile max pentru aflarea celui mai mare număr şi min pentru 

aflarea celui mai mic număr. 

 se va atribui variabilei max valoarea citită în prima variabilă x: max=x. Se 

compară max cu conţinutul celorlalte două variabile y şi z  

 dacă y este mai mare decât max, se va înlocui max cu y folosind operaţia de 

atribuire max=y 

 dacă z este mai mare decât max se va înlocui max cu z: max=z. 

 
La fel se va găsi cel mai mic număr în variabila min astfel: se atribuie variabilei min 
valoarea citită în prima variabilă x: min=x. Se compară min cu conţinutul celorlalte 
două variabile y şi z. Dacă y este mai mic decât min, se va înlocui min cu y folosind 
operaţia de atribuire min=y. Dacă z este mai mic decât min se va înlocui min cu z: 
min=z.  
 
În final vom comanda scrierea pe ecran a celor două variabile max şi min. 
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Programul scris în limbajul C++ va arăta astfel: 
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 Problemă rezolvată 
 

Ionel are o sumă de bani de la mama sa ca să-şi cumpere rechizite (caiet, pix, 
linie si acuarele). Ştiind preţul unui caiet c, pix p, linie l şi a unei cutii de acuarele a, 
scrieţi un program care să afişeze următoarele rezultate: preţul total al rechizitelor, 
preţul cel mai mare dat de Ionel pentru una din rechizitele cumpărate, şi numele 
rechizitei(rechizitelor) cu acest preţ. 
 
Exemplu: 
Date de intrare Date de iesire 
caiet=3 
pix=5 
linie=8 
acuarele=7 

23                   (preţul total) 
8                     ( preţul cel mai mare) 
linia                (are cel mai mare preţ) 
 

 
De la tastatură se vor citi valorile pentru c, p, l şi a.  
t=c+p+l+a – calculăm preţul total prin însumarea conţinutului zonelor de memorie c, p, l 
şi a iar rezultatul îl depunem în t. 
Se comandă scrierea pe ecran a valorii din variabila t din memorie (preţul total al 
rechizitelor) 
 

 Cel mai mare preţ îl vom căuta în variabila max, care va primi pentru început 

valoarea citită în c (preţul caietului) max=c 

 Vom compara conţinutul variabilei max cu celelalte preturi citite în p, l şi a. Daca 

valoare uneia din rechizite este mai mare decât max, atunci se va înlocui max cu 

acea valoare. 

 
dacă p>max max=p; 
dacă l>max max=l; 
dacă a>max max=a; 
 
Se comandă scrierea pe ecran a valorii din variabila max din memorie (preţul cel mai 
mare dat de Ionel pentru una din rechizitele cumpărate).  
 
În continuare pentru a găsi care din rechizitele cumpărate a costat cel mai mult vom 
compara valoarea variabilei max cu valorile variabilelor c, p, l şi a. Daca este egalitate 
se va afişa pe ecran numele rechizitei sau rechizitelor cele mai scumpe. 
 
dacă (max==c) scrie „caiet  ” ; 
dacă (max==p) scrie „pix ” ; 
dacă (max==l) scrie „linie ”; 
dacă (max==a) scrie „acuarele.”; 
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Date de intrare Date de ieşire 
caiet=13 
pix=9 
linie=4 
acuarele=27 

53 
27 
acuarele. 

Date de intrare Date de ieşire 
caiet=3 
pix=5 
linie=4 
acuarele=5 

17 
5 
pix 
acuarele. 

Date de intrare Date de ieşire 
caiet=2 
pix=1 
linie=3 
acuarele=3 

9 
3 
linie 
acuarele. 

Date de intrare Date de ieşire 
caiet=6 
pix=6 
linie=2 
acuarele=5 

19 
6 
caiet 
pix 
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Temă: 

1. Se citesc patru numere. Să se afişeze în ordine descrescătoare.  
2. Se citeşte de la tastatură o dată calendaristică sub forma zi, lună, an. Dacă data calendaristică 

este corectă, să se determine data calendaristică corespunzătoare zilei următoare. 
3. Se citeşte numărul zilei din an. Să se afişeze luna şi ziua din luna respectivă conform 

calendarului gregorian. 
4. Se citesc două date calendaristice sub forma zi, lună, an. Să se determine numărul zilelor 

dintre cele două date. 
 

 

 

 
 
 


