
STRUCTURA DECIZIONALĂ 

Probleme 

Scrie rezolvarea în Pseudocod, C++ și Scratch pentru următoarele probleme: 

 

1. Se știe că Mario are x lei, iar Keka are y lei. Cine are mai mulți bani și cu cât? 

2. Se citește de la tastatură o cifră de la 1 la 3. Afișați mesajul în română Salut! 

dacă cifra este egală cu 1, La revedere! dacă s-a introdus cifra 2 și respective 

Pe curând! dacă s-a introdus cifra 3. 

3. Se introduc 2 numere. Să se afişeze un mesaj „Numere consecutive” dacă aceste 

numere sunt consecutive și “Numere aleatoare” dacă numerele nu sunt 

consecutive. 

4. Se citesc de la tastatură trei numere a, b şi c ce reprezintă prețul a trei flori. Să 

se afişeze floarea cu prețul cel mai mic.  

5. Se citeşte de la tastatură un număr n. Să se verifice dacă este un număr pozitiv 

sau negativ. 

6. Un elev primeşte într-o zi trei note, nu toate bune. Se hotărăşte că, dacă ultima 

notă este cel puţin 8, să le spună părinţilor toate notele primite iar dacă este mai 

mică decât 8, să le comunice doar nota cea mai mare dintre primele două. 

Introduceţi notele luate şi afişaţi notele pe care le va comunica părinţilor.  

7. Se citește un număr natural x. Dacă numărul citit este mai mic sau egal cu 20 se 

va afișa numărul înmulțit cu 2, dacă x este mai mare decât 20 se va afișa 

numărul plus 10. 

8. Pentru depășirea vitezei la volan se percepe amendă sau chiar se suspendă 

carnetul de conducere. Dacă viteza cu care circulă un șofer este între 61 km/h și 

80 km/h va primi amendă, dacă viteza este mai mare decât 80 km/h se va 

suspenda carnetul, iar dacă viteza este mai mica sau egală cu 60 km/h șoferul 

conduce correct și nu va fi sancționat. Citiți de la tastatură viteza cu care circulă 

un șofer și afișați mesajul CORECT, AMENDĂ sau CARNET SUSPENDAT în 

funcție de ce viteză are. 

9. Construiește o aplicație care să simuleze un calculator de buzunar. Aplicația va 

citi două numere natural și un character “op” care reprezintă operația ce trebuie 

efectuată între cele două numere (+ -- adunare, - --scădere, * -- înmulțire) 


