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PROBLEMA PROPUSĂ 

• De Haloween elevii clasei a VI-a au organizat o vânătoare de dulciuri. Ei trebuie să 

meargă prin clasele din colegiu și să ceară profesorilor aceste delicatese culinare. 

La sfârșitul zilei se întâlnesc și numără câte dulciuri a primit fiecare. Elevul cu cele 

mai multe dulciuri primește diploma ”Scarry face”.  

• Știind că în clasă sunt n elevi (n<=40) și cunoscând câte dulciuri a adunat fiecare 

elev, scrieți un program C++ care află ce cantitate de dulciuri a adunat campionul 

clasei. 

• Exemplu: dacă n=10 și numărul de dulciuri adunate de fiecare elev este  

(12, 18, 12, 20, 15, 13, 17, 20, 11, 10) atunci programul va afișa valoarea 20. 
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ANALIZA PROBLEMEI 

Datele de intrare:  

 

• n=numărul de elevi din clasă 

• V=un tablou unidimensional în care se reține numărul de dulciuri 

colectate de fiecare elev 
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CUM REZOLVĂM PROBLEMA? 

• Aflam cea mai mare valoare din tablou 

• Sugestie de rezolvare: 

• Presupunem că primul elev are cele mai multe dulciuri (reținem numărul de dulciuri strâns 

de el într-o variabila, max: max=v[1]) 

• Parcurgem restul elementelor si le comparăm pe rând cu max.  

• Dacă întâlnim o valoare mai mare, o reținem în variabila max 
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VERIFICARE 

• Pentru datele următoare, n=5 și v=(12, 18, 12, 20, 15) 

algoritmul poate acționa astfel: 

• Inițial, max=12 

• 18>max deci max=18 

• 12>max deci nu se schimbă valoarea lui max 

• 20>max deci max=20 

• 15>max deci nu se schimbă valoarea lui max 

Valoarea finală reținută în variabila max este 20, care este și cea mai mare valoare citită 

în vector. 
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IMPLEMENTAREA ALGORITMULUI 

max=v[1]; 

for(i=2;i<=n;i++) 

   if(v[i]>max) 

  max=v[i]; 

cout<<max; 
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…CONTINUARE 

• Presupunând că în clasă au obținut mai mulți elevi un număr maxim de dulciuri, 

cum putem afla câți elevi au obținut diploma ”Scarry face”? 

• Exemplu: dacă n=10 și numărul de dulciuri adunate de fiecare elev este (12, 18, 12, 20, 

15, 13, 17, 20, 11, 10) atunci programul va afișa valoarea 2. 

• Dacă doamna dirigintă hotărăște se dea trei diplome onorifice, pentru primii 

trei clasați, care sunt punctajele celor trei elevi care le vor primi? 

• În exemplul dat, punctajele celor din top 3 sunt 20, 18, 17 
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