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Unitatea școlară: Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” 

Disciplina: informatică                

Clasa: a IX-a 

 

 

Programă școlară pentru examenul de diferență 

 

Filiera teoretică, profil real, specializarea: Matematică-informatică și Științele naturii 

 

1. Algoritmi. Noțiuni elementare 

1.1. Etapele rezolvării problemelor.  

1.2. Noțiunea de algoritm. Caracteristici. Exemple. 

1.3. Date cu care lucrează algoritmii (constante, variabile, expresii).  

1.4. Operatori. Operații asupra datelor (aritmetice, logice, relaționale). 

 

2. Limbajul pseudocod 

2.1. Reprezentarea algoritmilor. Pseudocod. 

2.2. Principiile programării structurate. Structuri de control. Sintaxă. Semantică. Exemple algoritmi elementari 

2.2.1. structura liniară  

2.2.2. structura alternativă 

2.2.3. structura repetitivă 

2.2.3.1. cu test inițial 

2.2.3.2. cu contor 

2.2.3.3. cu test final 

 

3. Algoritmi elementari 

3.1. prelucrarea cifrelor unui număr (suma/produsul cifrelor, numărarea cifrelor, testarea proprietății de palindrom, cifra maximă, prelucrarea cifrelor 

care îndeplinesc o condiție .) 

3.2. Probleme de divizibilitate (ex: determinarea divizorilor unui număr, determinarea c.m.m.d.c. /c.m.m.m.c., testare primalitate, puterea unui număr la 

descompunerea în factori primi,  descompunerea în factori primi etc.)  

3.3. Prelucrarea unor secvențe de valori: 

3.3.1. Prelucrarea numerelor din intervalul [a, b] (ex: afișarea numerelor care îndeplinesc o condiție, pătrate perfecte, numere prime, palindrome 

etc.) 

3.4. Prelucrarea unor valori preluate de la consolă: 

3.4.1. calculul unor expresii simple (sume, produse etc.) 
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3.4.2. determinare minim/maxim, cele mai mari două sau trei valori 

3.4.3. verificarea unei proprietăți (de exemplu, dacă toate numerele citite sunt numere perfecte, dacă șirul citit este crescător etc.) 

3.4.4. calculul unor expresii în care intervin valori din secvență (de exemplu: numărarea elementelor pare/impare etc) 

3.5. Prelucrarea unor expresii recurente:  

3.5.1. sume și produse 

3.5.2. Generarea șirurilor recurente (de exemplu: șirul Fibonacci) 

 

4. Elementele de bază ale limbajului de programare C/C++ 

4.1.1. Structura programelor 

4.1.2. Vocabularul limbajului 

4.1.3. Tipuri simple de date (standard) 

4.1.4. Constante, variabile, expresii 

4.1.5. Citirea/scrierea datelor 

4.1.6. Reprezentarea algoritmilor într-un limbaj de programare 

4.1.7. Structuri de control implementate în limbajul de programare. 
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Unitatea școlară: Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” 

Disciplina: Informatică            

Clasa: a IX-a 

 

 

Programă școlară pentru examenul de diferență 

 

Filiera teoretică, profil real, specializarea: Matematică-informatică intensiv 

 

1. Algoritmi. Noțiuni elementare 

1.1. Etapele rezolvării problemelor.  

1.2. Noțiunea de algoritm. Caracteristici. Exemple. 

1.3. Date cu care lucrează algoritmii (constante, variabile, expresii).  

1.4. Operatori. Operații asupra datelor (aritmetice, logice, relaționale). 

 

2. Limbajul pseudocod 

2.1. Reprezentarea algoritmilor. Pseudocod. 

2.2. Principiile programării structurate. Structuri de control. Sintaxă. Semantică. Exemple algoritmi elementari 

2.2.1. structura liniară  

2.2.2. structura alternativă 

2.2.3. structura repetitivă 

2.2.3.1. cu test inițial 

2.2.3.2. cu contor 

2.2.3.3. cu test final 

 

3. Algoritmi elementari 

3.1. prelucrarea cifrelor unui număr (suma/produsul cifrelor, numărarea cifrelor, testarea proprietății de palindrom, cifra maximă, prelucrarea cifrelor 

care îndeplinesc o condiție .) 

3.2. Probleme de divizibilitate (ex: determinarea divizorilor unui număr, determinarea c.m.m.d.c. /c.m.m.m.c., testare primalitate, puterea unui număr la 

descompunerea în factori primi,  descompunerea în factori primi etc.)  

3.3. Prelucrarea unor secvențe de valori: 

3.3.1. Prelucrarea numerelor din intervalul [a, b] (ex: afișarea numerelor care îndeplinesc o condiție, pătrate perfecte, numere prime, palindrome 

etc.) 

3.3.2. Prelucrarea unor valori preluate de la consolă 

3.3.3. Calculul unor expresii simple (sume, produse etc.) 
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3.3.4. determinare minim/maxim, cele mai mari două sau trei valori 

3.3.5. verificarea unei proprietăți (de exemplu, dacă toate numerele citite sunt numere perfecte, dacă șirul citit este crescător etc.) 

3.3.6. calculul unor expresii în care intervin valori din secvență (de exemplu: numărarea elementelor pare/impare etc) 

3.4. Prelucrarea unor expresii recurente:  

3.4.1. sume și produse 

3.4.2. Generarea șirurilor recurente (de exemplu: șirul Fibonacci) 

 

4. Elementele de bază ale limbajului de programare C/C++ 

4.1. Structura programelor 

4.2. Vocabularul limbajului 

4.3. Tipuri simple de date (standard) 

4.4. Constante, variabile, expresii 

4.5. Citirea/scrierea datelor 

4.6. Reprezentarea algoritmilor într-un limbaj de programare 

4.7. Structuri de control implementate în limbajul de programare. 

 

5. Fișiere text 

5.1. Definire, operații specifice 

5.2. citirea și afișarea datelor folosind fișiere text 

5.3. operații elementare cu fișiere text 

5.4. Prelucrarea unor valori numerice preluate din fișier și aplicarea algoritmilor elementari de la punctul 3 pentru valorile preluate din fișier 

 

6. Tablouri unidimensionale 

Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate în tablouri  

6.1. parcurgerea tablourilor unidimensionale cu prelucrarea componentelor (numărare, sume, produse, afișarea componentelor care îndeplinesc o 

condiție) 

6.2. interschimbarea, deplasarea, ștergerea și inserarea de elemente 

6.3. căutare secvențială, căutare binară 

6.4. sortare (Select Sort, Bubble Sort) 

6.5. interclasare 

6.6. vectori de frecvențe/numărare 

 

7. Tablouri bidimensionale 

7.1. parcurgerea tablourilor bidimensionale cu prelucrarea componentelor (numărare, sume, produse, afișarea componentelor care îndeplinesc o condiție) 

7.2. prelucrare linii 



3 

 

7.3. prelucrare coloane 

7.4. tablouri bidimensionale pătratice, diagonale 

7.5. matrice simetrică față de diagonala principală/secundară 
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Unitatea școlară: Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” 

Disciplina: Informatică                 

Clasa: a X-a 

 

 

Programă școlară pentru examenul de diferență 

 

Filiera teoretică, profil real, specializarea: Matematică-informatică și Științele naturii 

 

1. Elementele de bază ale limbajului de programare C/C++ 

1.1. Structura programelor 

1.2. Vocabularul limbajului 

1.3. Tipuri simple de date (standard) 

1.4. Constante, variabile, expresii 

1.5. Citirea/scrierea datelor 

1.6. Reprezentarea algoritmilor într-un limbaj de programare 

1.7. Structuri de control implementate în limbajul de programare. 

 

2. Fișiere text 

2.1. Definire, operații specifice 

2.2. citirea și afișarea datelor folosind fișiere text 

2.3. operații elementare cu fișiere text 

2.4. Prelucrarea unor valori numerice preluate din fișier și aplicarea algoritmilor elementari pentru valorile preluate din fișier 

 

3. Tablouri unidimensionale 

Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate în tablouri  

3.1. parcurgerea tablourilor unidimensionale cu prelucrarea componentelor (numărare, sume, produse, afișarea componentelor care îndeplinesc o 

condiție) 

3.2. interschimbarea, deplasarea, ștergerea și inserarea de elemente 

3.3. căutare secvențială, căutare binară 

3.4. sortare (Select Sort, Bubble Sort) 

3.5. interclasare 

3.6. vectori de frecvențe/numărare 

 

4. Tablouri bidimensionale 
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4.1. parcurgerea tablourilor bidimensionale cu prelucrarea componentelor (numărare, sume, produse, afișarea componentelor care îndeplinesc o condiție) 

4.2. prelucrare linii 

4.3. prelucrare coloane 

4.4. tablouri bidimensionale pătratice, diagonale 

4.5. matrice simetrică față de diagonala principală/secundară 
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Unitatea școlară: Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” 

Disciplina: Informatică            

Clasa: a X-a 

 

 

Programă școlară pentru examenul de diferență 
 

Filiera teoretică, profil real, specializarea: Matematică-informatică intensiv 

 

1. Subprograme 

 Declararea, definirea şi apelul subprogramelor 

 Returnarea valorilor de către subprograme 

 Transferul parametrilor la apel 

 Variabile locale şi globale  

 Modularizarea unui program prin intermediul subprogramelor  

 Rezolvarea unor aplicații practice cu subprograme 

 

2. Tipuri structurate de date – şiruri de caractere 

 Reprezentare în memoria internă. Citirea șirurilor  

 Parcurgerea caracterelor cu prelucrare. Căutare. Funcţii standard la nivel de caracter şi la nivel de structură (strlen, strchr, strrchr, strstr 

etc.) 

 Funcții pentru copiere și concatenare 

 Compararea lexicografică a șirurilor de caractere. Ordonarea șirurilor de caractere. 

 Împărțirea unui șir în entități determinate de separatori (strtok) 
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 Aplicații care utilizează șiruri de caractere 

 

3. Tipuri structurate de date – tipul inregistrare (tipul struct) 

  Definire 

  Prelucrarea unei înregistrări/ structuri la nivel de câmp şi la nivel de structură. Structuri imbricate 

  Rezolvarea unor aplicații care utilizează structuri 

 

4. Subprograme recursive.  

 Mecanismul de realizare a recursivităţii 

 Compararea  implementării recursive, a unui algoritm, cu cea iterativă, avantaje şi dezavantaje ale celor două tipuri de implementări. 

 Algoritmi elementari implementaţi recursiv. Funcții fără tip 

 Algoritmi elementari implementaţi recursiv. Funcții cu tip 

 Prelucrarea recursivă a tipurilor structurate. Aplicații 

 

 

5. Metoda de programare Divide et Impera 

 Prezentarea metodei 

 Prelucrarea tablourilor. Căutarea eficientă a unui element într-o mulţime ordonată aplicând metoda Divide et Impera (căutarea binară) 

 Sortarea eficientă a unei mulţimi de valori aplicând metoda Divide et Impera (sortarea rapidă, sortarea prin interclasare) 

 Aplicatii 

 

6. Structuri de date alocate dinamic 

 Alocarea dinamică a memoriei (operaţii şi mecanisme specifice) 

 Structuri de date alocate dinamic (definiţii, utilitate). Clasificare 

 Liste simplu înlănţuite. Operații elementare: 
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- Creare  

- Parcurgere cu prelucrarea componentelor  

  - Inserare. Stergere 

  - Ordonare.  

  - Interclasare 

 Liste particulare (stiva, coada) 

 Liste dublu înlănţuite.  

 Creare. Parcurgere 

 Inserare. Stergere. Prelucrari 

 Liste circulare 
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Unitatea școlară: Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” 

Disciplina: Informatică                 

Clasa: a XI-a 

 

 

Programă școlară pentru examenul de diferență 

 

Filiera teoretică, profil real, specializarea: Matematică-informatică  

 

1. Subprograme 

1.1. Structura şi a modul de definire al subprogramelor Declararea şi apelul subprogramelor 

1.2. Returnarea valorilor de către subprograme 

1.3. Transferul parametrilor la apel (prin valoare şi 

1.4. referinţă) 

1.5. Variabile locale şi globale 

1.6. Aplicaţii care folosesc subprograme 

 

2. Şiruri de caractere 
2.1. Siruri de caractere 

2.2. Particularităţi de memorare a şirurilor de caractere. Citirea șirurilor  

2.3. Subprograme predefinite de prelucrare a şirurilor de caractere. 

2.4. Parcurgerea caracterelor cu prelucrare. Căutare. Funcţii standard la nivel de caracter şi la nivel de structură (strlen, strchr, strrchr, strstr) 

2.5. Funcții pentru copiere și concatenare 

2.6. Compararea lexicografică a șirurilor de caractere. Ordonarea șirurilor de caractere. 

2.7. Împărțirea unui șir în entități determinate de separatori (strtok) 

2.8. Aplicații care utilizează șiruri de caractere 

 

3. Structuri de date neomogene (struct/record) 
3.1. Tipul înregistrare (struct): 

3.2. declararea unei variabile de tip structură neomogenă 

3.3. exemplificarea cazurilor în care se utilizează structuri de date neomogenă 

3.4. accesarea valorilor din câmpurile unei înregistrări 

3.5. prelucrarea unei/unor înregistrări/structuri la nivel de câmp şi la nivel de structură. Tablouri de structuri 
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4. Recursivitate  
4.1. Mecanismul recursivităţii 

4.2. Compararea  implementării recursive, a unui algoritm, cu cea iterativă, avantaje şi dezavantaje ale celor două tipuri de implementări. 

4.3. Algoritmi elementari implementaţi recursiv. Funcții fără tip 

4.4. Algoritmi elementari implementaţi recursiv. Funcții cu tip 

4.5. Prelucrarea recursivă a tipurilor structurate. Aplicații 

 

5. Metoda de programare „Divide et Impera” 
5.1. Tehnica ”Divide et Impera” 

5.2. Prezentare generală 

5.3. Prelucrarea tablourilor. Căutarea eficientă a unui element într-o mulţime ordonată aplicând metoda Divide et Impera (căutarea binară) 

5.4. Sortarea eficientă a unei mulţimi de valori aplicând metoda Divide et Impera (sortarea rapidă, sortarea prin interclasare) 

5.5. Aplicatii 

 

6. Metoda de programare “Backtracking” 
6.1. Tehnica ”Backtracking” 

6.2. Prezentare generală 

6.3. Implementarea iterativă sau recursivă a algoritmilor de generare a: 

6.3.1. produsului cartezian,  

6.3.2. permutărilor,  

6.3.3. aranjamentelor 

6.3.4. combinărilor,  

6.3.5. submulţimilor unei mulţimi 

6.3.6. Aplicații (backtracking generalizat) 

 

7. Liste și cazuri particulare 

7.1. Alocarea dinamică a memoriei. Structuri de date de tip listă alocată dinamic  

7.2. Reprezentarea grafică a structurilor de tip listă. Operaţii specifice listelor simplu înlănțuite 

7.3. Creare și parcurgere 

7.4. Inserare și ștergere 

7.5. Stiva şi coada 

7.6. Liste duble, liste circulare 

 

8. Grafuri și cazuri  particulare 

8.1. Grafuri 
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8.2. Terminologie şi proprietăţi (graf orientat şi neorientat, adiacenţă, incidenţă, grad; lanţ, lanţ elementar, drum, drum elementar, ciclu,ciclu elementar, 

circuit, circuit elementar; subgraf, graf parţial; conexitate, tare conexitate, arbore, arbore parţial, etc) 

8.3. Reprezentarea în memorie a grafurilor (matrice de adiacenţă, liste de adiacenţă, lista muchiilor/ arcelor) 

8.4. Parcurgerea grafurilor. Aplicaţii.  

8.5. Arbori 

8.6. Reprezentarea arborilor prin vectori de tip tata 

8.7. Aplicații cu arbori și grafuri 
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Unitatea școlară: Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” 

Disciplina: Informatică                 

Clasa: a XI-a 

 

 

Programă școlară pentru examenul de diferență 

 

Filiera teoretică, profil real, specializarea: Matematică-informatică intensiv 

 

 

 

1. Metoda de programare „Divide et Impera” 
1.1. Tehnica ”Divide et Impera” 

1.2. Prezentare generală 

1.3. Prelucrarea tablourilor. Căutarea eficientă a unui element într-o mulţime ordonată aplicând metoda Divide et Impera (căutarea binară) 

1.4. Sortarea eficientă a unei mulţimi de valori aplicând metoda Divide et Impera (sortarea rapidă, sortarea prin interclasare) 

1.5. Aplicatii 

 

2. Metoda de programare “Backtracking” 
2.1. Tehnica ”Backtracking” 

2.2. Prezentare generală 

2.3. Implementarea iterativă sau recursivă a algoritmilor de generare a: 

2.3.1. produsului cartezian,  

2.3.2. permutărilor,  

2.3.3. aranjamentelor 

2.3.4. combinărilor,  

2.3.5. submulţimilor unei mulţimi 

2.3.6. Aplicații (backtracking generalizat) 

 

3. Metoda de programare Greedy 

3.1. Descrierea generală a metodei 

3.2. Utilitate 

3.3. Aplicaţii 

 

4. Metoda  programării dinamice 
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4.1. Descrierea generală a metodei.Utilitate 

4.2. Aplicaţii 

4.3. Analiza eficienţei unui algoritm 

 

5. Liste și cazuri particulare 

5.1. Structuri de date alocate dinamic (definiţii, utilitate). Clasificare 

5.2. Liste simplu înlănţuite.  

5.3. - Creare  

5.4. - Parcurgere cu prelucrarea componentelor  

5.5.  - Inserare. Stergere 

5.6. - Ordonare. Interclasare 

5.7. Liste particulare (stiva, coada) 

5.8. Liste dublu înlănţuite. Creare. Parcurgere 

5.9. Inserare. Stergere. Prelucrari 

5.10. Liste circulare 

 

6. Grafuri și cazuri  particulare 

6.1. Terminologie (graf neorientat, graf orientat, lanţ, lanţ elementar, drum, drum elementar, ciclu, ciclu elementar, circuit, circuit elementar, grad, graf 

parţial, subgraf) 

6.2. Terminologie (conexitate, tare conexitate, arbore, graf ponderat, arbore parţial, arbore parţial de cost minim) 

6.3. Tipuri speciale de grafuri (graf complet, graf hamiltonian, graf eulerian, graf bipartit, graf turneu) 

6.4. Reprezentarea grafurilor (matrice de adiacenţă, liste de adiacenţă, lista muchiilor, matricea costurilor) 

6.5. Parcurgerea grafurilor în lăţime şi în adâncime 

6.6. Determinarea componentelor conexe ale unui graf neorientat 

6.7. Determinarea componentelor tare conexe ale unui graf orientat 

6.8. Determinarea matricei lanţurilor / drumurilor 

6.9. Determinarea drumurilor de cost minim într-un graf (algoritmul lui Dijkstra, algoritmul Roy-Floyd) 

6.10. Arbori parţiali de cost minim (algoritmul lui Kruskal sau algoritmul lui Prim) 

6.11. Structuri de date arborescente 

6.11.1. Arbori cu rădăcină (definiţie, proprietăţi, reprezentare cu referinţe ascendente, reprezentare cu referinţe descendente) 

6.11.2. Arbori binari (definiţie, proprietăţi specifice; reprezentarea arborilor binari cu referinţe descendente;  operaţii specifice) 

6.11.3. Tipuri speciale de arbori binari 

6.11.4. Arbore binar complet – definiţie, proprietăţi, reprezentare secvenţială 

6.11.4.1. Arbore binar de căutare – definiţie, proprietăţi, operaţii specifice (inserare nod, ştergere nod, căutare element) 
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