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Modulul 5. Subcapitolul 5.1 

Piloni în programare 

 

Timp: 05h00m 

 

Ce este programarea? 

Emisiunile de televiziune și filmele arată adesea programatorilor care tastează în 

mod furios fluxuri criptice de 1s și 0s pe ecrane strălucitoare, dar programarea 

modernă nu este atât de misterioasă. Programarea este pur și simplu acțiunea de 

introducere a instrucțiunilor de efectuat de către computer. Aceste instrucțiuni ar 

putea afecta anumite numere, modifica text, căuta informații în fișiere sau 

comunica cu alte computere prin Internet. 

Toate programele folosesc instrucțiuni de bază ca puncta de pornire pentru 

construcție. Iată câteva dintre cele mai comune, în limba engleză: 

“Do this; then do that.” 

“If this condition is true, perform this action; otherwise, do that action.” 

“Do this action that number of times.” 

“Keep doing that until this condition is true.”  

 

Puteți combina aceste instrucțiuni de bază pentru a pune în aplicare și decizii mai 

complicate. De exemplu, aici sunt instrucțiunile de programare, numit codul sursă, 

pentru un program simplu scris în limbajul de programare Python. Începând din 

partea de sus, software-ul Python rulează fiecare linie de cod (unele linii sunt 

rulate numai dacă o anumită condiție este adevărată sau altceva Python rulează o 

altă linie) până când ajunge în partea de jos. 
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S-ar putea să nu știți nimic despre programare, dar probabil că ați putea face o 

asumpție rezonabilă cu privire la ce face codul următor, doar citindu-l. În primul 

rând, sișierul SecretPasswordFile.txt este deschis (1), iar parola secretă este citită 

(2). Apoi, utilizatorului I se solicit să introduce o parolă (utilizând tastatura) (3). 

Aceste două parole sunt comparate (4), iar dacă acestea sunt la fel, programul 

identifică: Acces permis la monitor (5). În continuare, programul verifică dacă 

parola este 12345 (6) și sugerează că această alegere ar putea să nu fie cea mai 

bună pentru o parolă (7). Dacă porolele nu corespund, programul afișază Acces 

interzis la monitor.  (8). 

 

Ce este Python? 

Python se referă la limbajul de programare Python (cu reguli de sintaxă pentru 

scrierea a ceea ce este considerat cod Python valid) și software-ul interpret Python 

care citește codul sursă (scris în limba Python) și execută instrucțiunile sale. 

Software-ul interpret Python poate fi descărcat de la: http://python.org/, unde 

există versiuni pentru Linux, OS X, și Windows. Numele Python vine de la grupul de 

comedie britanică Monty Python, și nu de la specia de șarpe. Programatorii Python 

sunt numiți Pythoniști, iar ambele referințe Monty Python și serpentine se referă, 

de regulă, la tutoriale și documentație. 
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Programarea ca Activitate Creativă  

Programarea este o sarcină creativă, oarecum ca și construirea unui castel din 

LEGO. Începeți cu o idee de bază a felului în care doriți să arate castelul, precum și 

a necesarului de blocuri disponibile. Apoi începeți să construiți. După ce ați 

terminat construirea programului, puteți să vă aranjați/ costumizați codul la fel 

cum ați face cu castelul. 

Diferența dintre programare și alte activități creative este că, atunci când 

programați, aveți toate materiile prime de care aveți nevoie în computer; nu este 

nevoie să cumpărați nicio pânză, vopsea, film, fire, cărămizi LEGO sau componente 

electronice suplimentare. Când programul dvs. este scris, acesta poate fi ușor 

partajat online cu întreaga lume. Și, deși veți face greșeli atunci când programați, 

activitatea este încă foarte distractivă. 

 

Descarcarea și instalarea Python 

Puteți descărca Python pentru Windows, OS X, și Ubuntu, în mod gratuit, de la 

adresa: http://python.org/downloads/. Dacă descărcați ultima versiune a unei 

pagini web, toate unitățile programului ar trebui să funcționeze.  

 

Lansarea IDLE 

Pe Windows 7 sau mai nou, faceți click pe pictograma Start din colțul din stânga jos 

al ecranului, introduceți IDLE în caseta de căutare și selectați IDLE (Python GUI). 

În Windows XP, faceți click pe butonul Start apoi selectați Programs4 Python 

3.44IDLE (Python GUI). 
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 Interactive Shell 

Indiferent de sistemul de operare pe care îl folosiți, fereastra IDLE care apare prima 

dată, ar trebui să fie în general, goală, cu excepâia textului care arată cam așa:  

 

Această fereastră este numită interactive shell. Un shell este un program care îți 

permite redactarea instrucțiunilor în computer, la fel ca Terminalul sau Linia de 

Commandă de pe OS X și respectiv Windows.  

Python’s interactive shell vă permite să introduceți instrucțiuni pentru executarea 

software-ului de interpretare Python. Computerul citește instrucțiunile pe care le 

introduceți și le rulează imediat.  

Spre exemplu, introduceți următoarele în shell-ul interactive de lângă promptul >>> : 

După ce tastați acea linie și apăsați Enter, iar shell-ul interactive ar terbui să afiseze 

ca răspuns următoarele: 

 

Cum să găsiți ajutor 

Rezolvarea problemelor de programare pe cont propriu, este mai ușoară decât ai 

putea crede. Dacă nu sunteți convins, atunci să provocăm o eroare intenționată: 

Introduceți '42' + 3 în shell-ul interactive. Nu trebuie să știți acum ce înseamnă 

această instrucțiune, însă rezultyatul ar trebui să arate astfel: 
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Mesajul de eroare (1) a apărut aici deoarece Python nu a putut să înțeleagă 

instrucțiunea dvs. Partea traceback (2) a mesajului de eroare arată instrucțiunea 

specifică și numărul liniei cu care Python a întâmpinat problem. Dacă nu sunteți 

sigur de ce puteți face cu un anumit mesaj de eroare, puteți căuta acel mesaj online.  

Introduceți “TypeError: Nu se poate converti obiectul 'int' în ”str” implicit” 

(inclusive ghilimelele) în motorul dvs. de căutare preferat și ar trebui să vedeți o 

mulțime de linkuri care să explice ce înseamnă mesajul de eroare ș ice cauzează 

acesta.  

Puteți observa adesea că, sunt și alte persoane care au întâmpinat aceeași 

problema ca și dvs. și care au formulat deja răspunsuri la aceasta. Nimeni nu poate 

ști totul despre programare, așa că o parte a sarcinilor de zi cu zi pentru un 

dezvoltator de software o reprezintă căutarea unor răspunsuri la întrebări tehnice.  

Introducerea expresiilor în Shell-ul interactiv 

Așa cum am menționat mai sus, fereastra cu promptul >>> este shell-ul interactiv. 

Introduceți 2 + 2 în prompt pentru ca Python să facă câteva calcule simple. 

În Python, 2 + 2 se numește o expresie, care reprezintă un nivel al limbajului de 

programare de nivel elementar. Expresiile constau în valori (precum 2) și 

operatori (precum +), și pot oricând să evalueze (adică să reducă) până la o singură 

valoare. Asta înseamnă că puteți utiliza expresii oriunde în codul Python, coduri 

care pot fi utilizate și ca valori. În exemplul anterior, 2 + 2 este evaluat până la o 

singură valoare. 4. O singură valoare fără operatori, este deasemenea considerată o 

expresie, chiar dacă se evaluează numai pentru sine, așa cum se arată mai jos:  
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Există o mulțime de alți operatori pe care îi puteți folosi și în expresiile Python. 

Spre exemplu: 

 

Ordinea operațiilor (numită și precedeță) a operatorilor Python este similară cu 

cea a operațiilor matematice. ** Operatorul este primul evaluat; operatorii *, /, //, 

și % sunt evaluați în continuare, de la stânga la dreapta; iar operatorii + și – sunt 

ultimii evaluați (deasemenea de la stânga la dreapta). Puteți utiliza paranteze 

pentru a înlocui precedența obișnuită, dacă este necesar. Introduceți următoarele 

expresii în shell-ul interactiv: 
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În fiecare caz, în calitate de programator, trebuie să introduceți expresia, dar 

Python face partea dificlă de evaluare a acesteia până la o singură valoare. Python 

va continua să evalueze părți ale expresiei până când devine o singură valoare, 

după cum este descries mai jos: 

 

Aceste reguli pentru a pune operatorii și valorile împreună astfel încât să formeze 

expresii, sunt o parte fundamental a Python, ca limbaj de programare, exact la fel 

ca în cazul regulilor gramaticale ce ne ajută să comunicăm. Iată un exemplu:  

 Aceasta este o propoziție în limba română, corectă din punct de vedere gramatical.  

Această gramatică este propoziția nu română limba corectă.  

A doua linie este greu de analizat, deoarece nu respectă regulile limbii române. În 

același fel, dacă introduceți o instrucțiune Python greșită, aceasta nu va putea fi 

înteleasă, fiind astfel afișat un mesaj de eroare SyntaxError, ața cum se poate vedea 

mai jos:  
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Puteți oricând să testați o instrucțiune pentru a vedea dacă este funcțională, 

utilizând shell-ul interactiv. Nu vă faceți griji cu privire la defectarea computerului: 

cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla este ca Python să răspundă cu un mesaj 

de eroare. Dezvoltatorii de software profesioniști primesc mesaje de eroare în 

permanență, în timp ce scriu coduri.  

Tipuri de date întregi, flotante și aflate în șir 

Să vă amintiți faptul că expresiile sunt doar valori combinate cu operatori și se 

evaluează întotdeauna până la o singură valoare. Un tip de date este o categorie 

pentru valori, iar fiecare valoare aparține exact unui singur tip de date. Cele mai 

comune tipuri de date din Python, sunt enumerate mai jos. Valorile -2 și 30, spre 

exemplu, sunt valori intregi. Tipurile de date întregi (sau int) indică valori care 

sunt numere întregi. Numerele cu zecimale, ca de exemplu 3.14,se numesc floating-

point numbers/ numere cu virgulă  (sau floats/ flotante). Rețineți că, desi valoarea 

42 este un număr întreg, valoarea 42.0 ar fi număr flotant.  

Programele Python pot avea, de asemenea, valori text numite strings/ șiruri, sau 

strs (se pronunță “stirs”). Așezați întotdeauna valorile din șir în ghilimele unice (') 

(la fel ca în exemplul următor: 'Hello' sau 'La revedere lume crudă!') astfel încât 

Python să știe unde începe și se încheie un șir. Puteți avea chiar și un șir fără 

caractere în el, '', numit șir gol. 

Dacă vreodată vedeți mesajul de eroare SyntaxError: EOL în timp ce scanați șirul, 

probabil că ați uitat ultimul character – ghilimele – la sfârșitul șirului, cum ar fi în 

acest exemplu: 
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Funcția Concatenare și Replicarea șirurilor 

Semnificația unui operator se poate modifica pe baza tipurilor de date ale valorilor 

care le însoțesc. Spre exemplu, + este operatorul de adunare atunci când operează 

pe două valori întregi sau în virgulă mobile. Cu toate acestea, când + este utilizat pe 

două valori de șiruri, acesta unește șirurile ca operator de concatenare a șirurilor. 

Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

Expresia se evaluează până la o singură valoare de șir nouă, care combină textul 

celor două șiruri. Cu toate acestea, dacă încercați să utilizați operatorul + pe un șir 

și o valoare întreagă, Python nu va ști cum să gestioneze acest lucru și va afișa un 

mesaj de eroare.  

 

Mesajul de eroare nu poate converti obiectul 'int' în str, însemnând implicit că 

Python a crezut că încercați funcția concatenate pentru întreg șirul 'Alice'. Codul 

dvs. va trebui să convertească în mod explicit întregul într-un șir, deoarece Python 

nu poate face acest lucru automat.  

Operatorul * este utilizat pentru multiplicări, atunci când operează pe două valori 

întregi sau flotante. Însă când operatorul * este utilizat pe o valoare șir și o valoare 

întreagă, aceasta devine operatorul de replicare șir. Introduceți un șir înmulțit cu 

un număr în shell-ul interactive, pentru a vedea acest lucru în acțiune.  
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Expresia evaluează până la o singură valoare de șir, care repeat originalul de 

câteva ori, egal cu cu valoarea întregului. Replicarea șirurilor este un truc util, 

utilizat la fel de des precum concatenarea șirurilor.  

Operatorul * poate fi utilizat cu doar două valori numerice (pentru multiplicare) 

sau o valoare șir și o valoare întreagă (pentru replicarea șirului). În caz contrar, 

Python va afișa doar un mesaj de eroare.  

 

Este logic faptul că Python nu ar întelege expresii: nu puteți înmulți două cuvinte și 

este greu să reproduceți un șir arbitrar de mai multe ori.  

 
 

Stocarea valorilor în Variabile  

O variabilă este ca o cutie din memoria computerului în care puteți stoca o singură 

valoare. Dacă doriți să utilizați rezultatul unei expresii evaluate mai târziu în 

programul dvs., îl puteți salva într-o variabilă.  

 

Afirmații de Atribuire  

Veți stoca valori în variabile cu o declarație de atribuire. O declarație de atribuire 

constă dintr-un nume de variabilă, un semn egal (numit operator de atribuire) și 

valoarea care trebuie stocată.  

Dacă introduceți declarația de atribuire spam = 42, atunci o variabilă numită spam 

va avea stocată valoarea întreagă 42.  
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Spre exemplu, introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

O variabilă este inițiată (sau create) atunci când se stochează în ea prima valoare 

(1). După aceea, îl puteți folosi în expresii cu alte variabile și valori (2). Când unei 

variabile I se atribuie o nouă valoare (3), vechea valoare este uitată, motiv pentru 

care spamul a fost evaluat la 42 in loc e 40, la sfârșitul exemplului. Aceasta se 

numește suprascrierea unei variabile. Introduceți codul următor într-un shell 

interactiv pentru a suprascrie un șir: 

 

 

Variabile Nume  

Puteți denumi o variabilă în orice fel, atâta timp cât respectați următoarele 3 

regului:  

1. Poate fi un singur cuvânt. 

2. Pot fi folosite doar litere, numere și caracterul underscore (_). 

3. Poate începe cu o cifră.  
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Mai jos, puteți identifica câteva exemple valide si mai puțin valide pentru 

denumirea variabilelor.  

 

Numele variabilelor sunt sensibile la majuscule și litere mici, cee ace înseamnă că 

spam, SPAM, Spam, și sPaM sunt patru variabile diferite. Este o convenție Python 

ca variabilele să fie începute cu litere mici.  

Un nume bun de variabilă descrie datele pe care le conține. Imaginați-vă că v-ați 

mutat într-o casă nouă și ați pus etichete cu ”Lucruri” pe toate cutiile dvs. Nu ați 

găsi niciodată nimic!  Nume de variabile precum spam, ouă și slănină sunt folosite 

ca nume generice pentru exemplele din această unitate și, în mare parte, din 

documentația Python (inspirată de schița Monty Python “Spam”), însă în 

programele dvs. un nume descriptiv vă va ajuta să vă faceți codul mai lizibil.  

 

Primul meu Program 

În timp ce shell-ul interactiv este bun pentru a rula instrucțiuni Python pe rând, 

pentru a scrie un întreg program Python, veți redacta instrucțiunile în editorul de 

fișiere. Editorul de fișiere este similar editorului de text, așa cum este Notepad sau 

TextMate, dar are unele caracteristici specifice pentru tastarea codului sursă. 

Pentru a deschide editorul de fișiere în IDLE, selectați File/ Fișier > New Window/ 

Fereastră nouă. 
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Fereastra care apare ar trebui să conțină un cursor care așteaptă introducerea dvs., 

dar este diferit de shell-ul interactiv, care rulează instrucțiunile Python, imediat ce 

apăsați Enter. Editorul de fișiere vă permite să tastați multe instrucțiuni, să salvați 

fișierul și să rulați programul. Iată cum puteți face diferența dintre cele două: 

• Fereastra shell-ului interactiv va fi întotdeauna cea cu promptul >>> . 

• Fereastra editorului de fișiere nu va avea promptul >>> . 

 

Acum este momentul să creeați primul vostru program! Când se deschide fereastra 

editorului de fișiere, tastați următoarele: 

 

După ce ați introdus codul sursă, salvați-l astfel încât să nu fie nevoie să-l rescrieți 

de fiecare data când lansați IDLE. Din meniul din partea de sus a ferestrei 

editorului de fișiere, selectați File/ Fișier > Save As/ Salvare ca. În fereastra Save 

As/ Salvare ca, introduceți hello.py în câmpul File Name/ Nume fișier și apoi faceți 

clic pe Save/ Salvare. 

Ar trebui să vă salvați programele din când în când, pe măsură ce le scrieți. În acest 

fel, dacă computerul se blochează sau ieșiți din greșeală din IDLE, codul nu se va 

pierde. Ca scurtătură sau comandă rapidă, puteți utiliza combinația de taste ctrl-S 

(în Windows ) sau z-S (în OS X) pentru a salva fișierul.  

După ce ați salvat, haideți să rulăm programul. Selectați Run>Run Module sau doar 

apăsați tasta F5. Programul dvs ar trebui să ruleze în fereastra shell-ului interactiv 

care apare atunci când lansați IDLE. Să vă amintiți că trebuie să apăsați tasta F5 din 

fereastra editorului de fișiere, și nu din fereastra shell interactiv.  
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Atunci când programul o cere, va trebui să vă introduceți numele. Output-ul 

programului în shell-ul interactiv ar trebui să arate precum:  

 

Când nu mai există linii de cod de executat, programul Python se încheie; cu alte 

cuvinte, nu mai funcționează. (De asemenea, puteți spune că programul Python 

există.)  

Puteți închide editorul de fișiere făcând clic pe X în partea de sus a ferestrei. Pentru 

a relansa un program salvat, selectați Fișier> Deschidere din meniu. Faceți acest 

lucru acum și, din fereastra în care apare, alegeți hello.py și faceți clic pe butonul 

Deschidere. Programul dvs. hello.py salvat anterior, ar trebui să se deschidă în 

fereastra editorului de fișiere. 

 

Analiză a primului meu program 

Cu noul dvs. program deschis în editorul de fișiere, să facem un scurt tur al 

instrucțiunilor Python pe care le folosește, analizând cee ace face fiecare linie de 

cod.  

 

Comentarii 

Următoarea linie se numește comentariu. 
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Python ignoră comentariile și astfel le puteți folosi pentru a scrie note sau pentru a 

vă reaminti ce încearcă să facă codul. Orice text pentru restul rândului care 

urmează un semn hashtag (#) face parte dintr-un comentariu. 

 

Uneori, programatorii vor pune un # în fața unei linii de cod pentru al elimina 

temporar, în timp ce testează un program. Aceasta se numește codul de comentare 

și poate fi util atunci când încercați să aflați care sunt motivele pentru care un 

program nu funcționează. Puteți elimina # mai târziu când sunteți gata să 

reintroduceți linia. 

 

Python ignoră, de asemenea, linia goală aflată după comentariu. La un program 

puteți adăuga câte linii goale doriți. Acest lucru vă poate ușura citirea codului, la fel 

cum sunt paragrafele dintr-o carte. 

 

Funcția de imprimare()  

Funcția de imprimare() afișează valoarea șirului pe ecran, între paranteze.  

 

Linia tipărită ('Hello world!') înseamnă “tipăriți textul din șir 'Hello world!'.” 

Când Python execută această linie, spuneți că Python apelează funcția print () și 

valoarea șirului este transmisă funcției. O valoare care este transmisă unui apel de 

funcție este un argument. Observați că ghilimelele nu sunt tipărite pe ecran. Ele 

doar marchează începutul și finalul unui șir; însă nu fac parte din valoarea șirului. 

 

Parantezele de deschidere și de închidere la sfârșit identifică numele unei funcții. 

Acesta este motivul pentru care în această unitate veți vedea print() mai degrabă 

decât print. 
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Funcția input()  

Funcția input() așteaptă ca utilizatorul să insereze text utilizând tastatura și apoi 

să apese enter. 

 

Acest apel functional evaluează un șir egal cu textul utilizatorului, iar linia de cod 

anterioară, atribuie variabila myName acestei valori din șir. Vă puteți gândi la 

apelul de funcție input () ca la o expresie care evaluează la orice șir introdus de 

utilizator. Dacă utilizatorul a introdus 'Al', atunci expresia s-ar evalua myName = 

'Al'. 

 

Imprimare Nume Utilizator  

Următorul apel la imprimare() conține defapt expresia 'It is good to meet you,' + 

myName între paranteze. 

 

Să vă amintiți că expresiile pot fi evaluate întotdeauna la o singură valoare. Dacă 

'Al' este valoarea stocată în myName din linia precedent, atunci această expresia 

evalueză: 'It is good to meet you, Al'. Această valoare din șirul unic este apoi 

transmisă la imprimare(), care o afișează pe ecran. 

 

Funcția len()  

Puteți transmite funcției len()o valoare în șir (sau o variabilă care conține un șir), 

iar funcția se evaluaeză la valoarea întreagă a numărului de caractere din acel șir.  
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Introduceți următoarele in shell-ul interactiv:  

 

La fel ca în aceste exemple, len(myName) evaluează un număr întreg. Este apoi 

transmis către printare() pentru a fi afișat pe ecran. Observați că print() vă permite 

să transmiteți fie valori întregi, fie valori în șir. Puteți să observați eroarea care 

apare atunci când introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

Funcția print()nu este cea care cauzează această eroare, ci ma degrabă este 

expresia faptului că ați încercat să treceți la print(). Veți primi același mesaj de 

eroare dacă tastați expresia în shell-ul interactiv pe cont propriu.  

 

Python afișează o eroare deoarece puteți utiliza operatorul + doar pentru a aduna 

două numere întregi sau pentru a concatena două șiruri. Nu puteți adăuga un 

număr întreg la un șir, deoarece acest lucru nu este gramatical în Python. Puteți 

rezolva acest lucru utilizând, în schimb, o versiune șir întreagă, așa cum se explică 

în secțiunea următoare.  
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Funcțiile str(), int() și float()  

Dacă doriți să concatenați un număr întreg, cum ar fi 29, cu un șir pentru a trece la 

print(), va trebui să obțineți valoarea '29', care reprezintă forma șirului de 29. 

Funcția str() poate fi transmisă ca număr întreg și va evalua o versiune a valorii 

șirului, după cum urmează:  

 

Deoarece str(29) evaluează până la '29', expresia 'Am ' + str(29) + ' de ani.' 

Evaluează 'Am ' + '29' + ' de ani.', care, la rândul său evaluează 'Am 29 de ani.'. 

Aceasta este valoarea transmisă funcției print(). 

Funcțiile str(), int() și float() vor evalua formele șir, întregi și flotante pentru 

valorile pe care le transmiteți. Încercați să convertiți unele valori din shell-ul 

interactiv cu aceste funcții și urmăriți ce se întâmplă.  

 

Exemplele de mai sus, apelează funcțiile str(), int() și float() și le transmit valori 

celorlalte tipuri de date, pentru a obține o formă de tip șir, intreg sau flotant a 

acestor valori. Funcția str() este de folos atunci când avem un întreg sau un flotant 
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pe care doriți să le concatenați într-un șir. Funcția int() este, de asemenea de folos, 

dacă există un număr ca valoare șir pe care doriți să o folosiți.  

De exemplu, funcția input() întoarce întotdeauna un șir, chiar dacă utilizatorul 

introduce un număr. Introduceți spam = input() in shell-ul interactive și 

introduceți valoare 101 atunci când așteaptă să introduceți textul.  

 

Valoarea stocată în interiorul spam-ului, nu este numărul întreg 101 ci șirul '101'. 

Dacă doriți să faceți calculi utilizând valoarea din spam, utilizați funcția int() 

pentru a obține un întreg dintr-un spam pe care să îl stocați ulterior ca noua 

valoare în spam. 

 

Acum ar trebui să puteți trata variabila spam ca pe un întreg și nu ca pe un șir.  

 

Rețineți faptul că atunci când introduceți o valoare în int() aceasta nu poate fi 

evaluate ca număr întreg, Python afișând un mesaj de eroare.  
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Funcția int() este de asemenea utilă, dacă aveți nevoie să rotunjiți în jos un flotant 

(număr cu zecimale).  

 

În programul dvs., ați folosit funcțiile int() și str() în ultimele 3 rânduri, pentru a 

obține o valoare a tipului de date adecvat unui cod.  

 

Variabila myAge cuprinde valoarea returnată de la input(). Deoarece funcția 

input() returnează întotdeauna un șir (chiar dacă utilizatorul a introdus un 

număr), puteți utiliza codul int(myAge) pentru a returna o valoare a unui număr 

întreg din șirul myAge. Această valoare a numărului întreg este apoi adăugată lui 1 

în expresia int(myAge) + 1. 

Rezultatul acestei adunări este transferată funcției str(): str(int(myAge) + 1). 

Valoarea din șirul returnat este apoi concatenată cu șirul 'You will be ' și ' in a 

year.' Pentru a evalua o singură valoare mai mare. Acest șie mai mare este apoi 

transmis spre print(), spre a fi afișat pe ecran.  

Să presupunem că utilizatorul introduce șirul '4' pentru myAge. Șirul '4' este 

convertit într-un intreg, astfel încât să puteți adăuga 1 la el. Rezultatul este 5. 

Funcția str() function convertește rezultatul într-un nou șir, astfel încât să îl puteți 

concatena cu cel de-al doilea șir, 'in a year.', pentru a se crea mesajul final. Acești 

pași finali, ar arăta precum:  
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Modulul 5. Subcapitoul 5.2 

Condiții și cicluri 

 

Timp: 05h00m 

 

Flow Control  

 Deci, cunoașteți elementele de bază ale instrucțiunilor individuale și faptul că un 

program reprezintă o serie de instrucțiuni. Însă puterea reală a programării nu 

este doar rularea (sau executarea) unei instrucțiuni după o alta, ca o listă de 

comisioane de weekend. Pe baza evaluării expresiilor, programul poate decide să 

renunțe la instrucțiuni, să le repete sau să aleagă o singură instrucțiune de 

executat. De fapt, aproape niciodată nu doriți ca programele dvs. să înceapă de la 

prima linie a codului, și să executați fiecre linie până la final. Afirmațiile Flow 

control pot decide ce instrucțiuni Python să execute și în ce condiții.  

Aceste afirmații de flow control au correspondent direct în simbolurile din 

flowchart/ diagrame. Așa cum se poate vedea în exemplele de mai jos, o să găsiți o 

diagramă cu ce este de făcut în situația în care plouă. Urmați traseul indicat de 

săgeți, de la Start la End. 

  



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
26 

 

 

Intr-o diagramă  de flux, există de obicei, mai multe căi de parcurs de la start la 

end. Același lucru este valabil și pentru liniile de cod dintr-un program. Diagramele 

de flux reprezintă aceste puncta de ramificare cu diamante, în timp ce celelalte 

trepte sunt reprezentate de dreptunghiuri. Pașii de început și sfârșit sunt 

reprezentați cu dreptunghiuri rotunjite.  

Dar înainte de a învăța despre instrucțiunile de control a fluxului, trebuie mai întâi, 

să învățați cum să reprezentați acele opțiuni da și nu, și trebuie să înțelegeți cum să 

scrieți aceste puncte de ramificare ca un cod Python. În acest scop, să explorăm 

valorile Booleene, operatorii de comparație și operatorii booleeni.  
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Valorile Booleene 

În timp ce tipurile de date întregi, flotante și datele aflate în șir, au un număr 

nelimitat de valori posibile, tipul de date booleene are doar două valori: Adevărat 

și Fals. (Booleanul este scris cu majuscule, pentru că tipul de date poartă numele 

matematicianului George Boole). Când sunt testate ca un cod Python, valorilor 

Booleene Adevărat sau Fals, le lipsesc ghilimelele pe care le așezați în jurul 

șirurilor, totodată, ele încep întotdeauna cu majusculele T sau F, iar restul 

cuvintelor cu litere mici.   

Introduceți următoarele în shell-ul intercativ. (Unele dinytre aceste instrucțiuni 

sunt notate greșit, în mod intenționat, și vor genera mesaje de eroare.) 

Ca orice alte valori, cele Booleene sunt utilizate în expresii care se vor stoca în 

variabile (1). Dacă nu utilizați literele în mod corect (2) sau încercați să utilizați 

variabilele nume Adevărat sau Fals (3), Python vă va da un mesaj de eroare.  

Operatori de Comparație 

Operatorii de comparație pun față în față două valori și evaluează până la o singură 

valoare Booleană. Mai jos, regăiți o listă a operatorilor de comparație.  
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Acești operatori evaluează cu Adevărat sau Fals, în funcție de valorile pe care le 

primesc. Haideți să încercăm o serie de operatori acum, începând cu == și !=.  

 

Așa cum probabil v-ați așteptat,  == (egal cu ) evaluează cu Adevărat, atunci când 

valorile sunt egale pe ambele părți, iar != (nu este egal cu) evaluează cu Adevărat 

atunci când cele două valori sunt diferite. Cand operatorii == și != pot lucra cu 

valori de orice fel.  

 

Note that an integer or floating-point value will always be unequal to a string 

value. The expression 42 == '42' (1) evaluates to False because Python considers 

the integer 42 to be different from the string '42'. The <, >, <=, and >= operators, on 

the other hand, work properly only with integer and floating-point values. 
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Adesea o să folosiți operatori de comparare pentru a pune față în față valori 

diferite ale variabilelor, la fel ca în exemplele eggCount <= 42 (1) și myAge >= 10 

(2). (La urma urmei, în loc să tastați 'dog' != 'cat' in codul dvs, ați fi putut tasta doar 

Adevărat). 

 

Diferența dintre operatorii == și =  

Poate ați observant că operatorul == (egal cu) are două semn de egal, în timp ce 

operatorul = (assignment/ atribuire) are doar un singur semn egal. Este ușor să 

confundați acești doi operatori între ei. Este important să vă amintiți aceste 

puncte: 

• Operatorul == (egal cu) se întreabă dacă două valori sunt identice între ele. 

• Operatorul = (atribuire) plasează valoarea din dreapta în variabila din 

stânga. 

Pentru a vă ajuta să vă amintiți care este care, este bine să observați că operatorul 

== (egal cu) constă în două caractere, la fel ca operatorul != (nu este egal cu) care 

constă tot în două caractere.   

 

Operatorii booleeni  

Cei trei operatori Booleeni (and/și, or/sau și nu/not) sunt utilizați pentru a 

compara valorile Booleene. La fel ca operatorii de comparare, aceștia evaluează 

expresiile până la o valoare booleană. Haideți să explorăm acești operatori în 

detaliu, începând cu operatorul ”and”. 

 

Operatori Booleeni Binari 

Operatorii and și or necesită întotdeauna două valori Booleene (sau expresii), 

așadar sunt considerați operatori binari. Operatorul and evaluează o expresie ca 

fiind Adevărată, dacă ambele valori Booleene sunt Adevărate; în caz contrar, se 

evaluează la Fals.  Introduceți câteva expresii folosind shellul interactive pentru a 

le vedea în acțiune.  
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Un tabel de adevăr/truth table arată fiecare rezultat posibil a unui operator Boolean. 

Puteți observa, mai jos, tabelul de adevăr/ truth table pentru operatorul and. 

  

Pe de altă parte, operatorul or evaluează o expresie ca fiind Adevărată dacă una 

dintre cele două valori Booleene este Adevărată. Dacă ambele valori sunt False, 

expresia este evaluate ca fiind Falsă. 

 

Puteți observa fiecare rezultat posibil al operatorului or în tabelul de mai jos:  

 

Operatorul not 

Spre deosebire de and și or, operatorul not lucrează cu o singură valoare Booleană 

(sau expresie). Operatorul not pur si simplu evaluează opusul unei valori Booleene. 
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La fel ca și în utilizarea negativelor duble în vorbire și scriere, puteți utiliza 

operatorii not (1), desi nu există niciodată un motiv pentru a face acest lucru în 

programele reale. Tabelul adevărului/ the truth table pentru not este prezentat 

mai jos: 

 

Amestecarea operatorilor Booleeni și de Comparare  

Deoarece operatorii de comparație evaluează valorile Booleene, le puteți folosi în 

expresii cu operatori booleeni. Vă reamintim faptul că operatorii and, or, și not se 

numesc operatori Booleeni, deoarece aceștia operează întotdeauna cu valorile 

Booleene True și False. În vreme ce expresiile precum 4 < 5 nu sunt valori 

booleene, acestea fac evaluările până la valorile booleene. Încercați șă introduceți 

câteva expresii booleene care utilizează operatori de comparație în shell-ul 

interactiv.  

 

Computerul va evalua, mai întâi, expresia din stânga, evaluând ulterior expresia 

corectă. Atunci când identifică valoarea booleană pentru fiecare, va evalua apoi 

întreaga expresie până la o valoare booleană. Vă puteți gândi la procesul de 

evaluare al computerului, pentru (4 < 5) și (5 < 6) așa cum se prezintă mai jos: 
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Deasemenea, puteți utiliza mai mulți operatori booleeni într-o singură expresie, 

împreună cu operatorii de comparație.  

 

Operatorii booleeni respect ordinea operațiilor matematice. După ce evaluează 

orice operator de matematică și comparație, Python evaluează mai întâi operatorii 

”not”, ulterior operatorii ”and” și ultima data operatorii ”or”. 

 

Elementele unui Flow Control 

Instructiunile de Flow control încep adesea cu o parte numită conditie, și toate sunt 

urmate de un bloc de cod numit clauză. Înainte de a afla despre instrucțiunile 

specifice de flow control Python, vom aborda ceea ce înseamnă o condiție și un 

bloc.  

Condițiile 

Expresiile booleene prezentate până acum, ar putea fi considerate condiții, care 

sunt similare expresiilor; condiția este doar un numa mai specific în contextul unor 

instrucțiuni de flow control. Condițiile se evaluează întotdeauna până la o valoare 

booleană, True/ Adevărat sau False/ Fals. O instrucțiune de control al fluxului 

decide ce să facă, în funcție de starea sa, însemnând True sau False, și aproape 

fiecare instrucțiune de control al fluxului folosește o condiție.  

Blocuri de Cod 

Liniile de cod Python pot fi grupate împreună în blocuri. Puteți afla când începe și 

când se termină un bloc de la indentarea liniilor de cod. Există trei reguli pentru 

blocuri:  

1.  Blocurile încep atunci când crește indentarea.  

2.  Blocurile pot conține alte blocuri. 

3. Blocurile se termină atunci când indentarea scade la zero sau la indentarea unui 

bloc pe care îl conține.  
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Blocurile sunt mai ușor de înțeles dacă vă uitați la unul indentat, așa că, să găsim 

blocurile într-o parte a unui mic program de joc, așa cum este prezentat aici:  

 

Primul bloc de cod (1) începe de la linia de tipărire ('Hello Mary') și conține toate 

liniile de după acesta. În interiorul acestui bloc se află un alt bloc (2), care cuprinde 

o singură linie: print('Access Granted.'). Al treilea bloc (3) are, deasemenea, o linie: 

print('Wrong password.'). 

 

Executarea programului  

In programul hello.py al unității anterioare, Python a început să execute 

instrucțiuni în partea de sus a programului, unul după altul. Execuția programului 

(sau pur și simplu, execuția) este un termen utilizat pentru instrucțiunea curentă 

aflată în execuție. Dacă tipăriți codul sursă pe hârtie și treceți cu degetul peste 

fiecare linie, pe măsură ce este executată, vă puteți gândi la degetul dvs. ca la 

execuția programului. 

Cu toate acestea, nu toate programele se execută mergând direct în jos. Dacă vă 

folosiți degetul pentru a urmări un program cu instrucțiuni de flow control, este 

foarte probabil să simțiți că săriți peste sau în jurul codului sursă, iar în funcție de 

condiții, probabil că o să săriți peste clauze întregi. 

 

Instrucțiuni de Flow Control 

Haideți acum să explorăm cea mai importantă componentă a unui flow control: 

instrucțiunea propriu-zisă.  Instrucțiunile reprezintă diamantele pe care le-ați 

văzut în diagram de flux/ flowchart prezentată la secțiunea Flow Control, 

reprezentând deciziile effective pe care programul le va lua.  



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
34 

Instrucțiunea if 

Cea mai comună instrucțiune a unui flow control este if .  Clauza unei instrucțiuni if  

(adică blocul care urmează instrucțiunii if) se va executa dacă condiția instrucțiunii 

este Adevărat/ True. Clauza este omisă în situația în care condiția este Falsă/ False.  

In engleza simplă, o instrucțiune if ar putea fi citită ca, “Dacă această condiție este 

adevărată, executați codul în clauză”. În Python, o instrucțiune if constă din 

următoarele: 

• Cuvântul cheie if 

• O condiție (adică o expresie care se evaluează cu Adevărat/True sau 

Fals/False) 

• Două puncte 

• Începând cu linia următoare, un bloc de cod indentat (numit clauza if) 

Spre exemplu, să presupunem faptul că aveți un cod care verifică dacă apare 

numele Alice. (Să presupunem că înainte de căutare, numelui i s-a atribuit o 

anumită valoare.) 

 

Toate instrucțiunile unui flow control se încheie cu două puncta și sunt urmate de 

un nou bbloc de cod (clauza).Această instrucțiune if a clauzei este blocul cu print 

('Hi, Alice.'). Organigramaarată după cum urmează:  
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Instrucțiunea else  

O clauză if poate fi urmată optional de o instrucțiune else. Clauza else este 

executată doar atunci când condiția instrucțiunii if este Falsă/ False. În engleza 

simplă, o afirmație else poate fi citită ca, “Dacă această condiție este adevărată, 

executați acest cod. Altfel, executați acest cod.” O instrucțiune else nu are o 

condiție, iar în cod, o instrucțiune else constă întotdeauna în următoarele:  

• Cuvântul cheie else  

• Două puncta  

• Începând cu următoarea linie, un bloc de cod indentat (numit clauza else) 

Revenind la exemplul Alice, să analizăm un cod care folosește o afirmație else 

pentru a oferi un salut diferit dacă numele persoanei nu este Alice. 
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Instrucțiunile elif 

 

În timp ce se va executa doar una dintre clauzele if sau else, este posibil să aveți un 

caz în care doriți să se execute una dintre multiplele clause posibile. Instrucțiunea 

elif este o instrucțiune de tip “else if” care urmează întotdeauna unei instrucțiuni 

elif.  

Oferă o altă condiție care este verificată numai dacă oricare dintre condițiile 

anterioare a fost Falsă/ False. În cod, o instrucșiune elif constă întotdeauna din 

următoarele:  

• Cuvântul cheie elif  

• O condiție (care reprezintă o expresie evaluată cu Adevărat/True sau 

Fals/False) 

• Două puncte 

• Începând cu următoarea linie, un bloc de cod indentat (numit clauza elif ) 

 

Să adăugăm un elif la verificatorul de nume pentru a vedea această declarație în 

acțiune. 

 

 

De data aceasta, se verifică vârsta persoanei, iar programul va afișa ceva diferit 

dacă are mai puțin de 12 ani. Puteți vedea diagram pentru aceasta, după cum 

urmează: 
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Clauza elif se execute dacă vârsta < 12 este Adevărată/ True iar numele == 'Alice' 

este Fals/False. Cu toate acestea, dacă ambele condiții sunt False/ False, atunci 

ambele clause sunt omise. Nu este garantat ca cel puțin una dintre clauze va fi 

executată. Atunci când există un lanț de instrucțiuni elif, doar una sau niciuna 

dintre clauze va fi executată. Odată ce una dintre condițiile instrucțiunilor este 

adevărată, restul clauzelor elif sunt omise în mod automat. Spre exemplu, 

deschideți o nouă fereastră de editor de fișiere și introduceți următorul cod, 

salvându-l ca vampire.py: 
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Cu toate acestea, ordinea instrucțiunilor elif contează. Haideți să rearanjăm 

instrucțiunile pentru a introduce o eroare/ bug. Amintiti-vă că restul clauzelor elif 

vor fi omise automat, odată ce a fost găsită o condiție Adevărată/ True, ața că, dacă 
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schimbați unele dintre clauzele din vampire.py, veți avea o problem. Schimbați 

codul pentru a arăta ca cel de mai jos și salvați-l ca vampire2.py: 

 

Să presupunem că variabila vârstă conține valoarea 3000 înainte ca acest cod să fie 

executat. S-ar putea să vă așteptați ca acest cod să imprime șirul 'Unlike you, Alice 

is not an undead, immortal vampire.' Cu toate acestea, deoarece condiția de vârstă 

> 100 este Adevărată/ True (la urma urmei, 3000 este mai mare decât 100) (1), 

șirul 'You are not Alice, grannie.' Va fi afișat, iar restul declarațiilor elif sunt omise 

automat. Amintiți-văcă cel mult una dintre clauze va fi executată, iar pentru 

instrucțiunile elif , ordinea contează!  

Optional, puteți avea o instrucțiune else după ultima instrucțiune elif . În acest caz, 

este garantat că cel puțin una (și numai una) dintre clauze va fi executată. Dacă 

confițiile din fiecare instrucțiune if și elif sunt False/False, atunci se execute clauza 

else. Spre exemplu, haideți să rescriem programul Alice pentru a utiliza clauzele if, 

elif, și else.  

 

In limba engleză, acest tip de structură de flow control ar fi “Dacă/ If prima 

condiție este adevărată, faceți asta. Altfel/ Else, dacă a doua condiție este 

adevărată, faceți asta. În caz contrar, faceți altceva/ else.” Când utilizați împreună 

toate aceste 3 instrucțiuni, amintiți-vă aceste reguli legate de ordinea lor, astfel 

încât să evitați erori/ bugs. Întotdeauna, există o singură instrucțiune if . Orice 
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instrucțiune elif de care aveți nevoie, trebuie să urmeze instrucțiunea if. În al doilea 

rând, dacă doriți să vă asigurați că cel puțin una dintre clauze este executată, 

închideți structura cu o instrucțiune else.  

 

Instrucțiunile de tip while Loop 

Cu o instrucțiune de tip while, puteți face ca un bloc de cod să se execute din nou și 

din nou, în buclă. Codul dintr-o clauză while va fi executată atâta timp cât condiția 

instrucțiunii while este Adevărată/ True. Într-un cod, o instrucțiune while constă 

intotdeauna din următoarele:  

• Cuvântul cheie while  

• O condiție (adică o expresie care se evaluează la True/ Adevărat sau 

Fals/False) 

• Două puncte 

• Începând cu următoarea linie, un bloc de cod indentat (numit clauza while) 

Puteți vedea că o instrucțiune while arată similar cu o insrucțiune if. Diferența 

constă în modul în care se comportă. La finalul unei clauze if, execuția programului 

continua. Dar la sfârșitul unei clauze while, execuția programului sare înapoi la 

începutul instrucțiunii while. Clauza while este deseori numită ”buclă” sau ”doar 

buclă”. Să vedem o instrucțiune if și o buclă while care utilizează aceeași condiție și 

care acționează la fel, pornind de la acea condiție. Mai jos, regăsim un cod cu o 

instrucțiune if : 

 

Mai jos, regăsim un cod cu p instrucțiune while: 
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Aceste instrucțiuni sunt similar – atât if cât și while verifică valoarea unui spam, iar 

dacă această valoare este mai mica decât 5, instrucțiunile imprimă un mesaj. Dar 

când rulați aceste două fragmente de cod, se întâmplă ceva foarte diferit pentru 

fiecare. Pentru instrucțiunea if, rezultatul este pur și simplu "Hello, world.". Dar 

pentru instrucțiunea while, este "Hello, world." repetat de 5 ori! Aruncați o privire 

la flowchart –urile pentru aceste două bucăți de cod:  

• Flowchart pentru o instrucțiune if : 
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• Flowchart pentru o instrucțiune while: 

 

 

Codul cu o instrucțiune de tip if verifică condiția și afișază ”Hello, world.” o singură 

dată, dacă condiția este adevărată. Codul de tip while loop, pe de altă parte, va afișa 

mesajul de 5 ori. Se oprește după 5 tipăriri, deoarece numărul întreg din spam este 

incrementat cu 1 la finalul fiecărei iterații de buclă, cee ace înseamnă că bucla se va 

executa de 5 ori, înainte ca spamul să fie Fals/ False. 

În bucla while, condiția este întotdeauna verificată la începutul fiecărei iterații 

(adică, de fiecare data când bucla este executată). Dacă condiția este 

Adevărată/True, atunci clauza este executată și, ulterior condiția este reverificată.  

Prima data când se constată că starea este falsă/ False, clauza while este omisă.  
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O buclă while enervantă 

Iată un mic exemplu de program care vă va cere în permanență să tastați, 

literalmente, numele dvs. Selectați Fișier/File > Fereastră nouă/New Window 

pentru a deschide o nouă fereastră de editare a fișierelor, introduceți următorul 

cod și salvați fișierul ca yourName.py: 

 

În primul rând, programul setează variabila de nume (1) la un șir gol. Acest lucru 

este pentru ca starea name != 'your name' să fie evaluate la Adevărat/ True iar 

executarea programului să intre în clauza de buclă while (2). Codul din această 

clauză cere utilizatorului să îți introduce numele, acesta fiind atribuit variabilei de 

nume (3). Deoarece aceasta este ultima linie a blocului, execuția se mută înapoi la 

începutul buclei while și reevaluează starea. Dacă valoarea nume nu este egală cu 

șirul 'your name', atunci condiția este Adevărată/ True, iar execuția intră, din nou 

în clauza while. 

Dar odată ce utilizatorul vă tastează numele, starea buclei while va fi 'your name' != 

'your name', care se evaluează la Fals/ False. Condiția este acum Falsă/ False și, în 

loc ca re-executarea programului să reintroduce clauza buclei while, trece peste ea 

și continua să ruleze restul programului (4). 
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Dacă niciodată nu vă introduceți numele, atunci starea buclei while nu va fi 

niciodată Falsă/ False, iar programul va continua să vă ceară să faceți acest lucru. 

Aici, apelul input() permite utilizatorului să introduce șirul corect pentru a face 

programul să ruleze mai departe. În alte programme, starea s-ar putea să nu se 

schimbe niciodată, iar aceasta poate fi o problemă. Hai să vedem cum puteți ieși 

dintr-o buclă while.  
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Instrucțiunea break  

Există o comandă rapidă pentru a obține executarea programului pentru a iniția 

din timp, clauza unei bucle. Dacă execuția ajunge la o instrucțiune de pauză, 

aceasta iese imediat din clauza buclei while. Într-un cod, o instrucțiunebreak, 

conține pur și simplu, cuvântul cheie break. 

Destul de simplu, nu? Iată un program care are aceeași funcție ca cel anterior, dar 

care folosește o instrucțiune de tip break pentru a ieși din buclă. Introduceți 

următorul cod și salvați fișierul ca yourName2.py: 

 

Prima linie (1) creează o buclă infinită; este o buclă while a cărei condiție este 

întotdeauna Adevărată/ True. (La urma urmei, expresia Adevărat/ True, este 

întotdeauna evaluate până la valoarea Adevărat/True.) Execuția programului va 

intra întotdeauna în buclă și o va părăsi numai atunci când se execute o 

instrucțiune break.  (O buclă infinită care nu iese niciodată, este o eroare de 

programare obișnuită/ bug.) 

La fel ca înainte, acest program cere utilizatorului să își introducă numele (2). 

Acum însă, în timp ce execuția se află încă în bucla while, o insturcțiune if este 

executată (3) pentru a verifica dacă numele introdus corespunde cu numele dvs. 

Dacă această condiție este Adevărată/ True, va rula instrucțiunea break (4), iar 

execuția se mută din buclă pentru a afișa ('Thank you!') (5). În caz contrar, clauza 

instrucțiunii if împreună cu instrucțiunea break, sunt omise, ceea ce duce la 

executarea sfîrșitului buclei while. În acest moment, execuția programului sare 

înapoi la începutul instrucțiunii while (1) pentru a reverifica condiția. Deoarece 

această condiție este doar valoarea True Boolean, execuția intră în buclă pentru a 

cere utilizatorului să vă introduce din nou numele.  
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Rulați yourName2.py, și introduceți același text pe care l-ați introdus pentru 

yourName.py. 

Programul rescris ar trebui să răspundă în același fel ca originalul.  

 

Instrucțiunea continue  

La fel ca instrucțiunile break, instrucțiunile continue sunt utilizate în bucle/ loops. 

Când execuția programului ajunge la o instrucțiune continue, execuția programului 

sare imediat înapoi la începutul buclei și reevaluează starea buclei. (Aceasta este, 

de asemenea, ceea ce se întâmplă atunci când execuția ajunge la sfârșitul buclei.) 

Să continuăm să folosim scrierea unui program care cere un nume și o parolă.  

Introduceți următorul cod într-o fereastră nouă de editor de fișiere și salvați 

programul ca swordfish.py. 

 

Dacă utilizatorul introduce un alt nume decât Joe (1), instrucțiune continue (2) 

determină execuția programului să revină la începutul buclei. Când reevaluează 

condiția, execuția va intra întotdeauna în buclă, deoarece condiția este pur și 

simplu valoarea Adevărat/True. Odată ce a trecut de instrucțiunea if , utilizatorului 

i se cere o parolă (3). Dacă parola introdusă este pește-spadă, atunci se execută 

instrucțiunea break (4), iar execuția sare din bucla while pentru a fi afișată. Acces 

permis (5). În caz contrar, execuția se realizează până până la sfârșitul buclei while, 

moment în care sare înapoila începutul buclei.  

Rulați acest program și furnizați un input. Până când o să pretindeți că sunteți Joe, 

programul nu ar trebui să ceară o parolă, iar o dată ce ați introdus parola corectă, 

ar trebui să iasă.  
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Bucle for și funcția range() 

 

Bucla while continua să funcționeze în acest fel atâta timp cât condiția sa este 

Adevărată/ True (acesta fiind și motivul pentru care se numește în acest fel), dar 

ce faceți în situația în care doriți să executați un bloc de cod de un anumit număr 

de ori? Puteți face acest lucru cu o instrucțiune buclă for și o funcție range(). 

Într-un cod, o instrucțiune for arată precum ”for i in range”(5): și întotdeauna 

cuprinde următoarele: 

• Cuvântul cheie for  

• Un nume variabil 

• Cuvântul cheie in  

• Un apel la metoda range() cu până la 3 numere întregi care i-au fost 

transmise  

• Două puncte 

• Începând cu următoarea linie, un bloc de cod indentat (numit clauza for) 

Să cream un nou program numit fiveTimes.py care să ne ajute să vedem o buclă în 

acțiune. 

 

Codul din clauza buclă for este rulat de cinci ori. Prima data când este rulată, 

variabila i este setată la 0. Apelul print () din clauză va imprima Jimmy Five Times 

(0). După ce Python finalizează o iterație prin tot codul din clauza buclei for, 

execuția revine în partea de sus a buclei, iar instrucțiunea for crește i cu una. 

Acesta este motivul pentru care intervalul/range(5) are ca rezultat cinci iterații 

prin clauză, i fiind setat la 0, apoi 1, apoi 2, apoi 3 și apoi 4. Variabila I va merge 

până la, dar nu va include, întregul trecut la interval range(). 
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Când rulați acest program, acesta ar trebui să imprime Jimmy Five Times urmat de 

valoarea i de cinci ori înainte de a părăsi bucla for. 

 

Ca un alt exemplu pentru bucla for, luați în considerare această poveste despre 

matematicianul Karl Friedrich Gauss. Când Gauss era băiat, un profesor a vrut să 

dea clasei de elevi o temă dificilă. Profesorul le-a spus să adune toate numerele de 

la 0 la 100. Tânărul Gauss a găsit un truc inteligent pentru a afla răspunsul în 

câteva secunde, însă dumneavoastră puteți scrie un program Python cu o buclă for 

pentru a face acest calcul în locul dvs.  
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Rezultatul ar trebui să fie 5,050. Când programul pornește pentru prima dată, 

variabila totală este setată la 0 (1). Bucla for (2) execută total = total + num (3) de 

100 de ori. Până la momentul la care bucla a încheiat toate cele 100 de iterații, 

fiecare număr întreg de la 0 la 100 va fi adăugat la total. În acest moment, totalul 

este imprimat pe ecran (4). Chiar și pe cele mai lente computere, acest program 

durează mai puțin de o secundă pentru a fi realizat.  

(Tânărul Gauss și-a dat seama că există 50 de perechi de numere care se adunau 

până la 100: 1 + 99, 2 + 98, 3 + 97, și ața mai departe, până la 49 + 51. Deoarece 50 

× 100 este 5,000, când adăugați acel mijloc 50, suma tuturor numerelor de la 0 la 

100  este 5,050. Copil isteț!) 

 

Argumentele Pornire/Starting, Oprire/ Stopping și Pasare/Stepping pentru 

range() 

Unele funcții pot fi apelate cu mai multe argumente, separate printr-o virgulă, iar 

range() este una dintre ele. Acest lucru vă permite să schimbați numărul întreg, 

trecut în intervalul () pentru a urma orice succesiune de numere întregi, inclusiv 

începând cu un număr diferit de zero. 

 

Primul argument va fi acolo unde incepe bucla variabilă for, iar al doilea argument 

va fi până la, dar fără să includă numărul la care se va opri.  
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Funcția range() poate fi deasemenea apelată cu trei argumente. Primele două 

argumente vor fi valorile de start și stop, iar cel de-al treilea va fi argumentul 

pasului. Pasul reprezintă suma cu care crește variabila după fiecare iterație.  

 

Așasar, intervalul de apelare (0, 10, 2) va număra de la 0 la 8, utilizând intervale 

din 2 în 2.  

 

Funcția range() este flexibilă în secvența de numere pe care o produce pentru 

bucla for. Spre exemplu (I never apologize for my puns/ Nu imi cer niciodată scuze 

pentru jocurile mele de cuvinte), Puteți folosi chiar și un număr cu valoare negative 

pentru argumentul pas/step, pentru a face bucla for să numere în jos și nu în sus.  

 

Rularea unei bucle for pentru a afișa i cu un interval/range(5, -1, -1) ar trebui să 

imprime de la 5 la 0.  
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Modulul 5. Subcapitolul 5.3 

Funcții și testare  
 

Timp: 05h00m 

 

Ce este o Funcție?  

Sunteți deja familiarizați cu funcțiile print (), input(), și len(). Python oferă mai 

multe funcții incorporate precum cele menționate, dar puteți, totodată, să vă scrieți 

propriile funcții. O funcție este ca un mini - program într-un program. Pentru a 

înțelege mai bine cum funcționează aceste funcții, haideți să creăm una. Tastați 

acest program în editorul de fișiere și salvați-l ca helloFunc.py: 

 

Prima linie este o instrucțiune def (1), care definește o funcție numită hello(). 

Codul din blocul care urmează instrucțiunii def (2) este corpul funcției. Acest cod 

este executat atunci când funcția este apelată, nu când funcția este definite pentru 

prima data. 

Liniile hello() după funcția (3) sunt apeluri de funcții. În cod, un apel de funcție 

este doar numele funcției urmat de paranteze, posibil cu un număr de argumente 

între paranteze. Când executarea programului ajunge la aceste apeluri, va trece la 

linia de sus a funcției și va începe să execute codul acolo. Când ajunge la sfîrșitul 

funcției, execuția revine la linia care a apelat funcția și continua să se deplaseze 

prin cod, ca înainte.  
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Deoarece acest program apelează hello() de trei ori, codul din funcția hello() este 

executat de trei ori. Când rulați acest program, ieșirea arată astfel:  

 

Un scop majoral funcțiilor este gruparea codului care se execute de mai multe ori. 

Fără o funcție definite, ar trebui să copiați și să inserați acest cod de fiecare data, 

iar programul ar arăta astfel: 

 

În general, este de dorit să evitați duplicarea unui cod, deoarece, dacă vreți să vă 

actualizați codul – dacă, de exemplu, găsiți o eroare pe care trebuie să o remediați – 

va trebui să vă amintiți să schimbați codul oriunde l-ați copiat.  

Pe măsură ce obțineți mai multă experiență de programare, veți găsi adesea codul 

de deduplicare, cee ace înseamnă că scăpați de codul duplicat sau copiat și lipit. 

Deduplicarea face programele mai scurte, mai ușor de citit și mai ușor de 

actualizat.  

  



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
53 

 

def Statements with Parameters 

When you call the print() or len() function, you pass in values, called arguments in 

this context, by typing them between the parentheses. You can also define your 

own functions that accept arguments. Type this example into the file editor and 

save it as helloFunc2.py: 

 

Când rulați acest program, ieșirea arată astfel:  

 

Definiția funcției hello() din acest program, are un parametru numit nume (1). Un 

parametru este o variabilă în care este stocat un argument atunci când este apelată 

o funcție. Prima data când se apelează funcția hello(), este atunci când apare 

argumentul 'Alice' (3). Execuția programului intră în funcție, iar numele variabilei 

este setat automat la 'Alice', care este tipărit de instrucțiunea print () (2). 

Un lucru special ce trebuie remarcat despre parametrii este că valoarea stocată 

într-un parametru este uitată la revenirea funcției. De exemplu, dacă ați adăugat 

print(nume) după hello('Bob') în programul anterior, programul vă va oferi un 

NameError deoarece nu există nicio variabilă denumită nume. Această variabilă a 

fost distrusă după revenirea funcției de apel hello('Bob') astfel încât print(nume) 

se va referi la o variabilă de nume care nu există.   

Acest lucru este similar cu modul în care variabilele unui program sunt uitate când 

programul se termină. Voi vorbi mai multe despre motivul pentru care acest lucru 

se întâmplă mai târziu în unitate, când voi discuta care este domeniul de aplicare 

local al unei funcții.  
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Valoarea Return (Returnare) și instrucțiunea return   

Când apelați funcția len() și o transmiteți un argument precum 'Hello', apelul 

funcției evaluează valoarea întreagă 5, care este lungimea șirului pe care l-ați 

trecut. În general, valoarea pe care o evaluează un apel functional se numește 

valoarea return a funcției. 

Când creați o funcție utilizând instrucțiunea def, puteți specifica care ar trebui să 

fie valoarea de return cu o instrucțiune return. O instrucțiune de tip return constă 

din următoarele: 

• Cuvântul cheie return  

• Valoarea sau expresia la care funcția trebuie să se întoarcă  

Atunci când o expresie este utilizată cu o instrucțiune return, valoarea returnată 

este ceea ce evaluează această expresie. Spre exemplu, următorul program 

definește o funcție care întoarce un șir diferit, în funcție de numărul transmis ca 

argument. Tastați acest cod în editorul de fișiere și salvați-l ca magic8Ball.py: 
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Când începe acest program, Python importă mai întâi modulul aleatoriu (1). Apoi 

funcția getAnswer() este definită (2). Deoarece funcția este definite (și nu numită), 

execuția trece peste codul din ea. Apoi, funcția random.randint() este apelată cu 

două argumente, 1 și 9 (4). Se evaluează la un număr întreg aleatroiu, între 1 și 9 

(incluzând 1 și 9 înșiși), iar această valoare este stocată într-o variabilă numită r. 

Funcția getAnswer() este apelată cu r ca argument (5). Execuția programului se 

mută în partea de sus a funcției getAnswer() (3), iar valoarea r este stocată într-un 

parametru numit answerNumber. Apoi, în funcție de această valoare din 

answerNumber, funcția întoarce una dintre multele valori posibile ale șirurilor. 

Execuția programului revine la linia din partea de jos a programului, care initial se 

numea getAnswer() (5). Șirul returnat este atribuit unei variabile numite fortune, 

variabilă care este apoi transmisă unui apel print() (6) și este afișată pe ecran.  

Tineți cont că, deoarece nu puteți transmite valorile returnate ca argument către 

un alt apel de funcție, puteți scurta aceste trei linii: 

 

La această linie singură avem echivalentul: 

 

Nu uitați, expresiile sunt compuse din valori și operatori. Un apel de funcție poate 

fi utilizat într-o expresie, deoarece se evaluează la valoarea sa return. 

Valoarea None/ Nimic 

În Python există o valoare numită None, care reprezintă absența unei valori. None 

este singura valoare a tipului de date NoneType. (Other programming languages 

might call this value null, nil, or undefined./ Alte limbaje de programare ar putea 

numi această valoare nulă sau nedefinită). La fel ca valorile booleene Adevărat/ 

True sau Fals/ False, None/ Nimic trebuie tastată cu majuscula N. Această valoare 

fără valoare poate fi utilă atunci când trebuie să stocați ceva care nu va fi confundat 
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pentru o valoare reală într-o variabilă. Un loc în care se folosește None este 

valoarea returnată a printului (). Funcția print() afișează text pe ecran, dar nu 

trebuie să returneze nimic, la fel ca len() sau input(). Dar, deoarece toate apelurile 

de funcții trebuie să se evalueze la o valoare returnată, print() returnează None. 

Pentru a vedea acest lucru în acțiune, introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

În culise, Python adaugă return None la sfârșitul oricărei definiții a funcției fără 

instrucțiune return. Acest lucru este similar cu modul în care bucla while sau for se 

încheie implicit cu o instrucțiune continue. De asemenea, dacă utilizați o 

instrucțiune return fără o valoare (adică doar cuvântul cheie return în sine), Atunci 

None este returnată. 

Cuvinte cheie/ Keywords, Argumente/ Arguments și imprimare/ print() 

Cele mai multe argumente sunt identificate prin poziția lor în apelul de funcție. 

Spre exemplu, random.randint(1, 10) este diferit de random.randint(10, 1). 

Funcția de apelare random.randint(1, 10) va returna un nume întreg aleatoriu, 

între 1 și 10, deoarece primul argument este capătul inferior al intervalului și al 

doilea argument este capătul superior (în timp ce random.randint(10, 1) generează 

o eroare). 

Cu toate acestea, cuvintele cheie argumente sunt identificate prin cuvântul cheie 

pus în fața lor în apelul funcție. Cuvintele cheie argumente sunt adesea folosite 

pentru parametrii optionali. Spre exemplu, funcția print() are ca parametrii 

opționali end și sep pentru a specifica ceea ce trebuie să fie afișat la finalul acestui 

argument, precum și între argumente (separându-le). Dacă rulați următorul 

program:  
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Outputul ar arăta în felul următor: 

 

Cele două șiruri apar pe linii separate, deoarece funcția print() adaugă automat un 

character de linie nouă la sfârșitul șirului pe care este trecut.  

Cu toate acestea, puteți seta argumentul final al cuvântului cheie pentru a schimba 

acest lucru într-un șir diferit. De exemplu, dacă programul ar fi acesta: 

 

Outputul ar arăta în felul următor: 

 

Ieșirea este tipărită pe o singură linie, deoarece nu mai există o nouă linie tipăriă 

după 'Hello'. În schimb, șirul gol este tipărit. Acest lucru este util dacă trebuie să 

dezactivați noua linie care se adaugă la sfîrșitul fiecărui apel de funcție print().  

În mod similar, atunci când furnizați mai multe valori unui șir pentru print(), 

funcția le va separa automat cu un singur spațiu. Introduceți următoarele în shell-

ul interactiv: 

 

Dacă ați putea înlocui șirul de separare implicit, trecând argumentul cuvântului 

cheie sep. Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 
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Domeniu de aplicare Local și Global 

Se spune că parametrii și variabilele ce sunt atribuite într-o funcție numită, există 

în domeniul local al acelei funcții.  Totodată, variabilele care sunt atribuite înafara 

tuturor funcțiilor există în domeniul global. O variabilă care există într-un domeniu 

local se numește variabilă locală, în timp ce o variabilă care există în domeniul 

global se numește variabilă globală. O variabilă este fie de un fel fie de altul, 

neputând fi și locală și globală.  

Gîndiți-vă la un domeniu ca la un recipient pentru variabile. Când un domeniu este 

distrus, toate valorile stocate în variabilele domeniului sunt uitate. Există un singur 

domeniu global și este creat atunci când începe programul. Când programul dvs se 

termină, domeniul de aplicare global este distrus și toate variabilele sale sunt 

uitate. În caz contrar, data viitoare când când rulați programul, variabilele îți vor 

aminti valorile de la ultima rulare.  

Un domeniu local este creat ori de câte ori este apelată o funcție. Orice variabilă 

atribuită în această atribuită în acestă funcție există în cadrul local. Când funcția 

revine, domeniul de aplicare local este distrus și aceste variabile sunt uitate. Data 

viitoare când apelați această funcție, variabilele locale nu îți vor aminti valorile 

stocate în ele, de la ultima data când a fost apelată funcția.  

Domeniile de aplicare contează din mai multe motive: 

• Codul din domeniul global, nu poate utiliza nicio variabilă locală.  

• Cu toate acestea, un domeniu local poate accesa variabile globale. 

• Codul din domeniul local al unei funcții, nu poate utiliza variabile în niciun 

alt domeniu local. 

• Puteți utiliza același nume pentru variabile diferite dacă acestea se află în 

domenii diferite. Astfel, poate exista o variabilă locală numită spam și o 

variabilă globală numită și spam.  
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Motivul pentru care Python are scopuri diferite în loc să transforme totul într-o 

variabilă globală este că atunci când variabilele sunt modificate de cod într-un 

anumit apel către o funcție, această funcție interacționează cu restul programului 

numai prin intermediul parametrilor săi și al valorii returnate.  

Acest lucru restrânge liniile de cod ale listei care pot cauza o eroare. Dacă 

programul dvs. nu conține altceva decât variabile globale și ar avea o eroare din 

cauza faptului că o variabilă a fost setată la o valoare proastă, atunci ar fi greu să 

urmăriți unde a fost setată această valoare proastă.  

Acest lucru restrânge liniile de cod ale listei care pot cauza o eroare. Dacă 

programul dvs. nu conține altceva decât variabile globale și ar avea o eroare din 

cauza faptului că o variabilă a fost setată la o valoare proastă, atunci ar fi greu să 

urmăriți unde a fost setată această valoare proastă. Ar fi putut fi setat de oriunde 

din program - iar programul dvs. ar putea avea o lungime de sute sau mii de linii! 

Dar dacă eroarea se datorează unei variabile locale cu o valoare greșită, știți că 

numai codul din acea funcție ar fi putut să o seteze incorect. În timp ce utilizarea 

variabilelor globale în programe mici este în regulă, este un obicei prost să te 

bazezi pe variabile globale pe măsură ce programele tale devin din ce în ce mai 

mari. 

 

Variabilele Locale nu pot fi utilizate în domeniul de aplicare Global  

Luați în considerare acest program, care va provoca o eroare atunci când îl rulați: 

 

Dacă rulați acest program, ieșirea va arăta astfel: 
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Eroarea se întâmplă deoarece variabilă ”egg”  există numai în domeniul local creat, 

atunci când se face apel la spam ( ). Odată ce execuția programului revine din 

spam, acea zonă locală este distrusă și nu mai există o variabilă numită ”egg”. 

Așadar, atunci când programul dvs încearcă să ruleze print(eggs), Python va afișa o 

eroare care va spune că ”eggs” nu este definit. Acest lucru are sens, dacă faceți o 

scurtă analiză. Câns execuția programului se află în domeniul global, nu există 

domenii locale, deci nu pot exista variabile locale. Acesta este motivul pentru care 

numai variabilele globale pot fi utilizate în domeniul global.  

 

Domeniile Locale nu pot utiliza variabile în alte domenii locale 

Un nou domeniu local este creat ori de câte ori este apelată o funcție, inclusiv 

atunci când o funcție este apelată de la o altă funcție. Luați în considerare acest 

program: 

 

Când programul demarează, funcția spam( ) este apelată (5), și un domeniu local 

se creează. Variabila locală ”eggs” (1) este setată la 99. Apoi funcția ”bacon” ( )este 

apelată (2), și un al doilea domeniu local este creat. Mai multe domenii locale pot 

exista în același timp. În acest nou domeniu local, variabila locală ”ham” este setată 

la 101, iar variabila locală ”eggs” — care este diferită de cea din sfera locală de 

spam()—este de asemenea creată și (4) și setată la 0. 

Când ”bacon”() se întoarce, domeniul local pentru ace lapel este distrus. Execuția 

programului continua în funcția spam() pentru a imprima valoarea ”eggs” (3) și, 

deoarece domeniul local pentru apelul către spam încă există aici(), variabila 
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”eggs” este setată la 99. Acest lucru este cee ace afișează programul. Rezultatul este 

că variabilele locale dintr-o funcție sunt complet separate de variabilele locale din 

altă funcție.  

 

Variabilele Globale pot fi citite dintr-un domeniu local  

Luați în considerare următorul program: 

 

Deoarece nu există nicun parametru cu numele ”eggs” sau vreun cod care să 

atribuie ”eggs” o valoare în funcția spam (), atunci când ”eggs” sunt utilizate în 

spam(), Python îl consideră o referință la variabila globală ”eggs”. Acesta este 

motivul pentru care 42 este tipărit când este rulat programul anterior.  

 

Variabile Locale și Globale cu același nume 

Pentru a vă simplifica viața, evitați să utilizați variabile locale care au același nume 

ca o variabilă globală sau o altă variabilă locală. Însă, din punct de vedere tehnic, 

este perfect legal să o faci în Python. Pentru a vedea ce se întâmplă, tastați 

următorul cod în editorul de fișiere și salvați-l ca sameName.py: 
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Când rulați acest program, acesta afișează următoarele: 

 

Există defapt trei variabile diferite în acest program, însă în mod confuz, toate sunt 

denumite ”eggs”. Variabilele sunt după cum urmează: 

(1) O variabilă numită ”eggs” care există într-un domeniu de aplicare local 

atunci când este apelat spam(). 

(2) O variabilă numită ”eggs” care există într-un domeniu de aplicare local 

atunci când este apelat ”bacon”(). 

(3) O variabilă numită ”eggs” care există într-un domeniu de aplicare global. 

Deoarece aceste 3 variabile separate au toate același nume, poate crea confuzie în 

a ține evidența celei căreia este utilizată la un anumit moment. Acesta este motivul 

pentru care ar trebui să evitați utilizarea aceluiași nume de variabilă, în domenii 

diferite.  

 

Instrucțiuni globale 

Dacă trebuie să modificați o variabilă globală dintr-o funcție, utilizați declarația 

globală. Dacă aveți o linie, ca de exemplu ”eggs” global în partea de sus a unei 

funcții, informează Python, “ În această funcție, ”eggs” se referă la variant globală, 

deci nu creați o variabilă locală cu acest nume/ In this function, eggs refers to the 

global variable, so don’t create a local variable with this name.” Spre exemplu, 

tastați următorul cod în editorul de fițiere și salvați-l ca sameName2.py: 
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Când rulați acest program, apelul final print() va genera acest mesaj: 

 

Deoarece ”eggs” sunt declarate globale în partea de sus a spam-ului () (1), atunci 

când ”eggs” sunt setate la 'spam' (2), această atribuire se face pentru ”eggs” la nivel 

global. Nicio variabilă locală de ”eggs” nu este creat.  

Există 4 reguli pentru a spune dacă o variabilă este utilizată în domeniul global: 

1. Dacă o variabilă este utilizată în domeniul (adică înafara tuturor funcțiilor), 

atunci este întotdeauna o variabilă globală.  

2. Dacă există o declarație globală pentru acea variabilă într-o funcție, aceasta 

este o variabilă globală. 

3. În caz contrar, dacă variabila este utilizată într-o instrucțiune de atribuire în 

funcție, aceasta este o variabilă locală.  

4. Dar dacă variabila nu este utilizată într-o declarație de atribuire, aceasta 

este o variabilă globală. 

Pentru a cunoaște mai bine aceste reguli, iată un exemplu de program. Tastați 

următorul cod în editorul de fișiere și salvați-l ca sameName3.py: 
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In funcția spam(), ”eggs” este variabila globală ”eggs”, deoarece există o declarație 

globală pentru ”eggs” la începutul funcției (1). În ”bacon”(), ”eggs” este o variabilă 

locală, deoarece există o declarație de atribuire pentru sau declarație globală 

pentru aceasta în acea funcție (2). În ”ham”() (3), ”eggs” este variabila globală, 

deoarece nu există nicio declarație de atribuire sau declarație globală pentru 

aceasta în acea funcție. Dacă rulați sameName3.py, ieșirea va arăta astfel: 

 

Într-o funcție, o variabilă va fi întotdeauna, fie n globală, fie locală. Nu există nicio 

modalitate prin care codul dintr-o funcție să poată utiliza o variabilă locală numită 

”eggs” și apoi, aceeași funcție să utilizeze variabila globală ”eggs”. 

Dacă încercați să utilizați o variabilă locală înt-o funcție înainte de a-i atribui o 

valoare, ca în programul următor, Python va afișa o eroare. Pentru a vedea acest 

lucru, tastați următoarele în editorul de fișiere și salvați-le ca sameName4.py: 

 

Dacă rulați programul anterior, acesta va genera un mesaj de eroare.  

 

Această eroare se întâmplă deoarece Python poate vedea că există o declarație de 

atribuire pentru ”eggs” în funcția spam() (1) și, prin urmare, consideră că ”eggs” 

este local. Însă, deoarece print(eggs) este executată înainte ca pentru eggs să se 

atribuie ceva, variabila locală ”eggs” nu există. Python nu va reveni la utilizarea 

variabilei globale ”eggs” (2). 
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Gestionarea Excepțiilor  

În acest moment, obținerea unei erori sau a unei excepții în programul dvs Python, 

înseamnă că întregul program se va prăbuși. Nu doriți ca acest lucru să se întâmple 

în programele din lumea reală. În schimb, doriți ca programul să detecteze erori, să 

le gestioneze și apoi să ruleze în continuare.  

De exemplu, luați în considerare următorul program, care are o eroare “divizare la 

zero”. Deschideți o nouă fereastră de editor de fișiere și introduceți următorul cod, 

salvându-l ca zeroDivide.py: 

 

Am definit o funcție numită spam, i-am dat un parametru și apoi am imprimat 

valoarea acelei funcții cu diverși parametri pentru a vedea ce se întâmplă. Acesta 

este rezultatul obținut când rulați codul anterior: 

 

O eroare ZeroDivisionError apare ori de câte ori încercați să împărțiți un număr la 

zero. Din numărul de linie dat în mesajul de eroare, știți că declarația de returnare 

din spam() provoacă o eroare. Erorile pot fi abordate cu instrucțiuni de tip try și 

except. Codul care ar putea avea o potențială eroare este introdus în clauza try.  
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Execuția programului se mută la începutul clauzei următoare except, în situația în 

care apare o eroare.  

Puteți introduce codul divizat-cu-zero într-o clauză de tip try și să aveți o clauză 

except care să conțină un cod pentru a gestiona ce se întâmplă atunci când apare 

această eroare.  

 

Când codul dintr-o clauză try provoacă o eroare, execuția programului se mută 

imediat la codul din clauza except. După rularea codului respectiv, execuția 

continua normal. Rezultatul programului anterior este după cum urmează: 

 

Rețineți că orice erori care apar în apelurile funcționale dintr-un bloc ”try”, vor fi 

de asemenea surprinse. Luați în considerare următorul program, care are în 

schimb apelurile spam() în blocul try: 
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Când acest program este executat, ieșirea arată după cum urmează:  

 

Motivul pentru care print(spam(1)) nu este niciodată executată, se datorează 

faptului că odată ce execuția sare la codul din clauza ”except”, nu revine la clauza 

”try”. În schimb, continua să se deplaseze în mod obișnuit, în jos.  

 

Date de tip  Listă 

O listă este o valoare care cuprinde alte valori multiple aflate într-o secvență 

ordonată. Termenul ”valoare listă” se referă la lista propriu-zisă (care este o 

valoare ce poate fi stocată într-o variabilă sau transmisă unei funcții, ca orice altă 

valoare), și nu la valorile cuprinse în listă. O listă de valori arată în felul următor: 

['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']. Așa cum valorile din șir sunt notate între ghilimele, 

pentru a marca unde începe și se termină șirul, o listă începe cu o paranteză 

pătrată de deschidere și se termină cu o paranteză pătrată de închidere, []. Valorile 

din listă sunt numite și elemente. Elementele sunt separate prin virgulă (adică sunt 

delimitate prin virgule).  

Spre exemplu, introduceți rumătoarele în shell-ul interactiv: 

 

Variabila spam (1) este, în continuare, atribuită unei singure valori: lista de valori. 

Dar valoarea listei în sine, conține alte valori. Valoarea [] este o listă goală, care nu 

conține valori, similară cu '', în șirul gol.   
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Obținerea Valorilor Individuale într-o Listă cu Indexuri 

Să spunem că aveți lista ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant'] stocată într-o variabilă numită 

spam. Codul Python spam [0] ar fi evaluat la 'cat', iar spamul [1] ar fi evaluat la 

'bat', și ața mai departe. Numărul întreg din parantezele pătrate care urmează listei 

se numește index. Prima valoare din listă este la index 0, a doua valoare este la 

index 1, a treia valoare este la index 2, și așa mai departe. 

Python vă va oferi un mesaj de eroare IndexError, dacă utilizați un index care 

depășește numărul de valori din valoarea listei. 

Indicii pot fi doar valori întregi, nu flotante. Următorul exemplu va provoca o 

eroare TypeError: 

Listele pot conține și alte valori listă. Valorile din aceste liste de liste pot fi accesate 

folosind mai mulți indici, astfel:  
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Primul index dictează valoarea listei de utilizat, iar cel de-al doilea, indică valoarea 

din cuprinsul listei de valori. Spre exemplu, spam[0][1] imprimă 'bat', care este a 

doua valoare din prima listă. Dacă utilizați un singur index, programul va imprima 

valoarea complete a list la acel index. 

 

Indexuri Negative  

În vreme ce indicii încep de la 0 și cresc, puteți utiliza și numere întregi negative 

pentru index. Valoarea întreagă -1 se referă la ultimul index dintr-o listă,  valoarea -

2 se referă la ”de la cel de-al doilea – pana la ultimul” index din a list, and so on. 

Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

Obținerea unor Subliste pe bucăți/ Slices 

În același fel în care un index poate obține o singură valoare dintr-o listă, un slice 

poate obține mai multe valori dintr-o listă, sub forma unei liste noi. Un slice este 

tipărit între paranteze pătrate, la fel ca un index, însă are două numere întregi 

separate prin două puncta. Observați diferența dintre indici/ indexuri și slices.  

• spamul[2] este o listă cu un index (un număr întreg). 

• spamul[1:4] este o listă cu un slice (dou[ numere întregi). 
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Intr-un slice, primul număr întreg este indexul de unde începe un slice. Al doilea 

număr întreg este indexul unde se încheie un slice. Un slice va crește, însă nu va 

include valoarea celui de-al doilea index. Un slice evaluează o nouă valoare dintr-o 

listă nouă. Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

Ca o scurtătură, puteți lăsa la o parte una sau ambele indexuri, pe oricare parte a 

unei coloane într-un slice. Lăsând la o parte primul index este același lucru ca și 

cum ați utiliza 0, la începutul listei. Lăsând la o parte cel de-al doilea index este 

similar cu utilizarea lungimii unei liste, lucru care va aplica un slice finalului listei. 

Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

Obținerea lungimii unei liste cu utilizarea len() 

Funcția len() va întoarce numărul de valori care se află într-o listă, în același fel în 

care poate număra caracterele dintr-un șir de valori.  

Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 
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Schimbarea Valorilor într-o Listă de Indexuri  

În mod obișnuit, o variabilă pornește din partea stângă a unei instrucțiuni trasate, 

precum spam= 42. Cu toate acestea, puteți utiliza și un index al unei liste pentru a 

modifica valoarea la acel index. Spre exemplu, spam[1] = 'aardvark' înseamnă “ 

Atribuiți valoarea la indexul 1 din lista spam, sirului 'aardvark' / Assign the value 

at index 1 in the list spam to the string 'aardvark'.”  

Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

 

Concatenarea unei Liste și Replicarea unei Liste  

Operatorul + poate combina două liste pentru a crea o nouă valoare de listă, în 

același mod în care combină două șiruri într-o nouă valoare de șir. Operatorul * 

poate fi, de asemenea, utilizat cu o listă și o valoare întreagă pentru a reproduce 

lista. Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 
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Înlăturarea Valorilor dintr-o Listă cu Instrucțiunea del  

Instrucțiunea del va șterge valorile dintr-un index al unei liste.  Toate valorile din 

listă, aflate după valoarea ștearsă, vor fi mutate cu un index mai sus. Spre exemplu, 

introduceți în shell-ul interactiv următoarele: 

 

Instrucțiunea del poate fi utilizată și ca o variabilă simplă pentru a șterge, ca și cum 

ar fi o instrucțiune de “neatribuire”. Dacă încercați să utilizați variabila după 

ștergerea acesteia, veți primi o eroare de tipul NameError, deoarece variabila nu 

mai există.  

În practică, aproape niciodată nu trebuie să ștergeți varabilele simple. 

Instrucțiunea del este utilizată, în principal, pentru a șterge valorile din liste. 

 

Munca cu Liste 

Atunci când începeți să scrieți un program, este tentant să creați mai multe 

variabile individuale pentru a stoca un grup de valori similar. Spre exemplu, dacă 

aș dori să păstrez numele pisicilor mele, aș putea fi tentat să scriu un cod de genul 

acesta:  
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Se pare că acest mod de a scrie un cod nu este unul potrivit. În primul rând, dacă 

număr de pisici se schimbă, programul dvs nu va putea stoca niciodată mai multe 

pisici decât numărul variabilelor disponibile. Aceste tipuri de programe au, de 

asemenea, o mulțime de coduri duplicate sau aproape identice. Luați în 

considerare câte coduri duplicate se află în următorul program, pe care ar trebui să 

le introduceți în editorul de fișiere și să îl salvați ca allMyCats1.py: 

 

În loc să utilizați variabile multiple și repetitive, puteți folosi o singură variabilă 

care conține o valoare de listă. De exemplu, iată o versiune nouă și îmbunătățită a 

programului allMyCats1.py. Această nouă versiune folosește o singură listă și poate 

stoca orice număr de pisici pe care le tastează utilizatorul. Într-o fereastră de 

editor de fișiere nouă, tastați următorul cod sursă și salvați-l ca allMyCats2.py: 
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Când rulați acest program, output-ul va arăta în felul următor:  

 

Beneficiile utilizării unei liste sunt acelea că datele dvs sunt acum structurate, 

așadar programul dvs este mult mai flexibil în procesarea datelor, decât ar fi dacă 

ar exista o serie de variabile repetitive.  

 

Utilizarea buclelor for cu Liste 

În modulul anterior, ați învățat să utilizați buclele for pentru a executa un bloc de 

cod de un anumit număr de ori.  Tehnic, o buclă for repetă un bloc de cod pentru 

fiecare valoare dintr-o listă sau o valoare de listă. Spre exemplu, dacă rulați acest 

cod:  
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Output-ul acestui program ar fi după cum urmează: 

Acest lucru se întâmplă deoarece valoarea de returnare din intervalul/range(4) 

este o valoare de listă pe care Python o consider similară cu [0, 1, 2, 3]. Următorul 

program are aceeași ieșire ca și precedentul: 

Ceea ce face defapt bucla anterioară for, este să parcurgă clauza cu variabila i 

setată la o valoare succesivă în lista [0, 1, 2, 3] din fiecare iterație.  

O tehnică obișnuită Python este de a utiliza range(len(someList)) cu o buclă for 

pentru a itera peste indexurile unei liste. Spre exemplu, introduceți următoarele în 

shell-ul interactiv: 

Utilizarea range(len(supplies)) în bucla afișată anterior, este utilă, deoarece codul 

din buclă poate accesa indexul (ca variabilă i) și valoarea la acel index (as 

supplies[i]). Cel mai bun din toate, range(len(supplies)) va parcurge toate 

indexurile consumabilelor, indiferent de câte articole conține.  

In și not în Operatori 

Puteți determina dacă o valoare este sau nu într-o listă cu operatori in și not. La fel 

ca alți operatori, in și not, sunt utilizați în expresii și conectează două valori: o 
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valoare de căutat într-o listă și lista în care poate fi găsită. Aceste expresii se vor 

evalua la o valoare booleană. Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

Spre exemplu, următorul program permite utilizatorului să introducă numele unui 

animal de companie și apoi verifică dacă numele se află într-o listă de animale de 

companie. Deschideți o nouă fereastră de editor de fișiere, introduceți următorul 

cod și salvați-l ca myPets.py: 

 

 

Rezultatul poate arăta după cum urmează: 

 

 

 

Trucul de Atribuire Multiplă 

Trucul de atribuire multiplă este o comandă rapidă, care vă permite să atribuiți 

mai multe variabile cu valorile dintr-o listă ăntr-o singură linie de cod. Așadar, 

faceți în schimb acest lucru: 
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ați putea tipări această linie de cod: 

 

Numărul de variabile și lungimea listei trebuie să fie exact egale, ori altfel, Python 

vă va oferi un ValueError. 

 

Operatori de Sarcini Augmentate  
 

Când atribuiți o valoare unei variabile, veți folosi frecvent variabila în sine. Spre 

exemplu, după ce ați atribuit variabilei spam 42, ați crește valoarea spamului cu 1, 

utilizând următorul cod: 

 

Ca o comandă rapidă, puteți utiliza operatorul de atribuire augmentată + = pentru 

a face același lucru: 

 

Există operatori de atribuire suplimentară pentru +, -, *, / și %, așa cum este 

descris mai jos:  
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Operatorul + = poate face, de asemenea, concatenarea șirurilor și a listelor, iar 

operatorul *= poate face replicarea șirurilor și a listelor. Introduceți următoarele în 

shell-ul interactiv: 

 
 

Metode 

O metodă este același lucru cu o funcție, cu excepția faptului că este “apelată/ 

called on” o valoare. Spre exemplu, dacă o listă de valori ar fi stocată în spam, ați 

apela metoda listei index() (pe care o voi explica în continuare) în lista respectivă, 

astfel: spam.index('hello').  

Partea metodei vine după valoare, separate printr-un punct. Fiecare tip de date are 

propriul set de metode. Tipul de date al listei, de exemplu, are mai multe metode 

utile pentru găsirea, adăugarea, eliminarea și manipularea valorilor dintr-o listă.  

 

Găsirea unei valori într-o listă cu metoda index()  

Valorile listei au o metodă index () care poate fi transmisă ca valoare și, dacă 

această valoare există în listă, indexul valorii se întoarce. Dacă valoarea nu este în 

listă, atunci Python produce o eroare ValueError. Introduceți următoarele în shell-

ul interactiv: 
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Când există duplicate ale valorii în listă, se returnează indexul primei sale apariții. 

Introduceți următoarele în shell-ul interactiv și observați că index () returnează 1, 

nu 3: 

 

 

Adăugarea unei Valori la o Listă utilizând Metodele append() și insert()  

Pentru a adăuga valori noi unei liste, utilizați metodele append () și insert (). 

Introduceți următoarele în shell-ul interactiv pentru a apela metoda append () pe o 

valoare listă stocată în variabila spam: 

 

Apelul anterior la metoda append () adaugă argumentul la sfârșitul listei. Metoda 

insert () poate intoduce o valoare la orice index din listă. Primul argument de 

inserat () este indicele pentru noua valoare, iar cel de-al doilea argument este noua 

valoare de inserat. Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

După cum se poate observa, codul este spam.append („moose”) și spam.insert (1, 

'chicken'), și nu spam = spam.append („moose”) și spam = spam.insert (1, 

'chicken'). Nici append () și nici insert () nu oferă noua valoare a spamului ca 

valoare returnată. (De fapt, valoarea returnată pentru append () și insert () este 

Niciuna/ None, deci cu siguranță nu ați dori să stocați aceasta ca nouă valoare 

variabilă). 
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Eliminarea Valorilor din liste cu remove()  

Metoda remove() primește valoarea care trebuie eliminate din lista care este 

apelată. Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

Încercarea de a șterge o valoare care nu există în listă va duce la apariția unei erori 

de tip ValueError. De exemplu, introduceți următoarele în shell-ul interactiv și 

observați eroarea afișată: 

 

Dacă valoarea apare de mai multe ori în listă, numai prima instanță a valorii va fi 

eliminate. Introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

Instrucțiunea del este bine de utilizat atunci când cunoașteți indexul valorii pe care 

doriți să o eliminați. Metoda remove() este bună atunci când știți valoarea pe care 

doriți să o eliminați din listă.  
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Sortarea valorilor într-o listă, utilizând metoda sort() 

Listele valorilor numerice sau listele de șiruri pot fi sortate cu metoda sort(). De 

exemplu, introduceți următoarele în shell-ul interactiv: 

 

De asemenea, puteți trece True pentru argumentul cuvântului cheie invers pentru 

a avea sort () sortarea valorilor în ordine inversă. Introduceți următoarele în shell-

ul interactiv: 

 

Trei lucruri trebuie să rețineți despre metoda sort (). În primul rând, această 

metodă sortează în listă; nu încercați să capturați valoarea returnată scriind un cod 

precum spam = spam.sort (). 

 

În al doilea rând, nu puteți sorta liste care au atât valori numerice cât și valori șir în 

conținut, deoarece Python nu știe cum să compare aceste valori. Intorduceți 

următoarele în shell-ul interactiv și observați eroarea TypeError: 
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În al treilea rând, sort () folosește “ASCIIbetical order” mai degrabă decât ordinea 

alfabetică reală pentru sortarea șirurilor. Aceasta înseamnă că literele majuscule 

vin înainte de literele mici. Prin urmare, minuscula a este sortată astfel încât să 

vină după majuscula Z. Pentru un exemplu, introduceți următoarele în shell-ul 

interactiv: 

 

Dacă trebuie să sortați valorile în ordine alfabetică regulată, treceți str.lower 

pentru argumentul cheie în apelul metodei sort(). 

 

Acest lucru face ca funcția sort() să trateze toate elementele din listă ca și cum ar fi 

minuscule fără a modifica efectiv valorile din listă.   
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Modulul 5. Subcapitolul 5.4 

Învățarea în regim individual 

 

Timp: 07h00m 

 

Pilonii Programării  

 

1. Care dintre cele de mai jos sunt operatori și care sunt valori? 

 

2. Care dintre următoarele este o variabilă și care este un șir? 

 

3. Numiți trei tipuri de date. 

4. Din ce este alcătuită o expresie? Ce fac toate expresiile?  

5. Această secțiune a introdus instrucțiuni de atribuire, cum ar fi spam = 10. 

Care este diferența dintre o expresie și o declarație?  

6. Ce conține variabila bacon după ce rulează următorul cod? 

 

7. Ce ar trebui să evalueze următoarele două expresii? 
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8. De ce eggs este un nume de variabilă valid, în timp ce 100 nu este? 

9. Care sunt cele trei funcții care pot fi utilizate pentru a obține numărul 

întreg, numărul cu virgulă sau versiunea șir a unei valori? 

10. De ce provoacă această expresie o eroare? Cum poate fi remediată? 

 

 

Pilonii Programării – Exerciții suplimentare  
 

1. Următoarele linii de cod vor tipări același lucru? Explicați de ce, sau de ce nu? 

x = 6 

print(6) 

print("6") 

2. Următoarele linii de cod vor tipări același lucru? Explicați de ce, sau de ce nu? 

x = 7 

print(x) 

print("x") 

3. Ce se întâmplă dacă încercați să utilizați o variabilă într-un program și variabilei 

respective nu i s-a atribuit o valoare?  

4. Ce este în neregulă cu următoarea instrucțiune, care încearcă să atribuie 

valoarea zece variabilei x? 

10 = x 

5. Odată ce o variabilă a fost atribuită în mod corespunzător, poate fi modificată  

valoarea ei?  

6. Puteți atribui mai multe variabile unei singure instrucțiuni, în Python? 

7. Clasificați fiecare dintre următoarele drept identificator Python legal sau ilegal: 

(a) fred 

(b) if 
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(c) 2x 

(d) -4 

(e) sum_total 

(f) sumTotal 

(g) sum-total 

(h) sum total 

(i) sumtotal 

(j) While 

(k) x2 

(l) Private 

(m) public 

(n) $16 

(o) xTwo 

(p) _static 

(q) _4 

(r) ___ 

(s) 10% 

(t) a27834 

(u) wilma’s 

8. Ce puteți face dacă o variabilă nume pe care ați dori să o folosiți este similar 

unui cuvânt rezervat? 

9. Care este diferența dintre următoarele două șiruri? ’n’ și ’\n’? 

10. Sortați următorii operatori binari în ordinea priorității, de la mari spre mici: +, 

-, *, //, /, %, =. 



   

 
Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 

reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
86 

11. Având în vedere următoarele: 

x = 2 

Indicați ce ar imprima fiecare dintre următoarele instrucțiuni Python.  

(a) print("x") 

(b) print(’x’) 

(c) print(x) 

(d) print("x + 1") 

(e) print(’x’ + 1) 

(f) print(x + 1) 

12. Având în vedere următoarele: 

i1 = 2 

i2 = 5 

i3 = -3 

d1 = 2.0 

d2 = 5.0 

d3 = -0.5; 

Evaluați fiecare dintre următoarele expresii Python. 

(a) i1 + i2 

(b) i1 / i2 

(c) i1 // i2 

(d) i2 / i1 

(e) i2 // i1 

(f) i1 * i3 

 (g) d1 + d2 

(h) d1 / d2 

(i) d2 / d1 

(j) d3 * d1 

(k) d1 + i2 

(l) i1 / d2 

(m) d2 / i1 

(n) i2 / d1 
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(o) i1/i2*d1 

(p) d1*i1/i2 

(q) d1/d2*i1 

(r) i1*d1/d2 

(s) i2/i1*d1 

(t) d1*i2/i1 

(u) d2/d1*i1 

(v) i1*d2/d1 

13. Având în vedere următoarele: 

i1 = 2 

i2 = 5 

i3 = -3 

d1 = 2.0 

d2 = 5.0 

d3 = -0.5 

Evaluați fiecare dintre următoarele expresii Python. 

 (a) i1 + (i2 * i3) 

(b) i1 * (i2 + i3) 

(c) i1 / (i2 + i3) 

(d) i1 // (i2 + i3) 

(e) i1 / i2 + i3 

(f) i1 // i2 + i3 

(g) 3 + 4 + 5 / 3 

(h) 3 + 4 + 5 // 3 

(i) (3 + 4 + 5) / 3 

(j) (3 + 4 + 5) // 3 

(k) d1 + (d2 * d3) 

(l) d1 + d2 * d3 

 (m) d1 / d2 - d3 

(n) d1 / (d2 - d3) 

(o) d1 + d2 + d3 / 3 
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(p) (d1 + d2 + d3) / 3 

(q) d1 + d2 + (d3 / 3) 

(r) 3 * (d1 + d2) * (d1 - d3) 

14. Ce este tipărit de următorul fragment de cod? 

x1 = 2 

x2 = 2 

x1 += 1 

x2 -= 1 

print(x1) 

print(x2) 

De ce apare outputul în felul în care apare? 

15. Ce valori posibile poate avea o expresie Booleană? 

16. Ce este un număr întreg echivalent cu True în Python? 

17. Care este întregul echivalent cu False în Python? 

18. Având în vedere următoarele definiții: 

x, y, z = 3, 5, 7 

evaluați următoarele expresii Booleene:  

(a) x == 3 

(b) x < y 

(c) x >= y 

(d) x <= y 

(e) x != y - 2 

(f) x < 10 

(g) x >= 0 and x < 10 

(h) x < 0 and x < 10 

(i) x >= 0 and x < 2 

(j) x < 0 or x < 10 

(k) x > 0 or x < 10 

(l) x < 0 or x > 10 

19. Având în vedere următoarele definiții: 

b1, b2, b3, b4 = true, false, x == 3, y < 3 



Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. This publication 
reflects the views only of the author, and the Spanish National Agency Erasmus + and European Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

89 

evaluați următoarele expresii Booleene: 

(a) b3

(b) b4

(c) not b1

(d) not b2

(e) not b3

(f) not b4

(g) b1 and b2

(h) b1 or b2

(i) b1 and b3

(j) b1 or b3

(k) b1 and b4

(l) b1 or b4

(m) b2 and b3

(n) b2 or b3

(o) b1 and b2 or b3

(p) b1 or b2 and b3

(q) b1 and b2 and b3

(r) b1 or b2 or b3

(s) not b1 and b2 and b3

(t) not b1 or b2 or b3

(u) not (b1 and b2 and b3)

(v) not (b1 or b2 or b3)

(w) not b1 and not b2 and not b3

(x) not b1 or not b2 or not b3

(y) not (not b1 and not b2 and not b3)

(z) not (not b1 or not b2 or not b3)
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20. Având în vedere următoarele fragmente de cod Python: 

# i, j, and k are numbers 

if i < j: 

if j < k: 

i = j 

else: 

j = k 

else: 

if j > k: 

j = i 

else: 

i = k 

print("i =", i, " j =", j, " k =", k) 

Ce va imprima codul, dacă variabilele i, j și k au următoarele valori? 

(a) i is 3, j is 5, and k is 7 

(b) i is 3, j is 7, and k is 5 

(c) i is 5, j is 3, and k is 7 

(d) i is 5, j is 7, and k is 3 

(e) i is 7, j is 3, and k is 5 

(f) i is 7, j is 5, and k is 3 

 

Condiții și Cicluri  

 

1. Care sunt cele două valori ale tiului de date Booleene? Cum le scri?  

2. Care sunt cei trei operatori Booleeni? 

3. Scrieți tabelele de adevăr pentru fiecare operator Booleea (adică, fiecare 

combinație posibilă de valori booleene pentru operator și ceea ce 

evaluează). 

4. La ce se evaluează următoarele expresii?  
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5. Care sunt cei șase operatori de comparație? 

6. Care este diferența dintre operatorul egal și operatorul de atribuire? 

7. Explicați ce este o condiție și cum ați folosi una 

8. Identificați cele trei blocuri din acest cod: 

 

9. Scrieți codul care imprimă Hello if/dacă 1 este stocat în spam, imprimă 

Howdy if/dacă 2 este stocat în spam, imprimă Greetings! If/ dacă altceva 

este stocat în spam. 

10. Ce puteți tasta în situația în care programul dvs este blocat într-o buclă 

infinită? 

11. Care este diferența dintre break și continue? 

12. Care este diferența dintre range(10), range(0, 10) și range(0, 10, 1) într-o 

buclă in? 

13. Scrieți un program scurt care imprimă numerele de la 1 la 10 folosind o 

buclă for.  Apoi scrieți un program echivalent care imprimă numerele de la 

1 la 10 utilizând o buclă while. 
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Condiții și Cicluri – Exerciții suplimentare  

 

1. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod?  

a = 0 

while a < 100: 

print('*', end='') 

a += 1 

print() 

2. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod? 

a = 0 

while a < 100: 

print('*', end='') 

print() 

3. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod?  

a = 0 

while a > 100: 

print('*', end='') 

a += 1 

print() 

4. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod?  

a = 0 

while a < 100: 

b = 0; 

while b < 55: 

print('*', end='') 

b += 1 

print() 

a += 1 

5. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod?  

for a in range(100): 

print('*', end='') 

print() 
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6. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod?

for a in range(20, 100, 5): 

print('*', end='') 

print() 

7. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod?

for a in range(100, 0, -2): 

print('*', end='') 

print() 

8. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod?

for a in range(1, 1): 

print('*', end='') 

print() 

9. Câte asteriscuri imprimă următorul fragment de cod?

for a in range(-100, 100, 10): 

print('*', end='') 

print() 

10. Ce este tipărit de următorul fragment de cod?

a = 0 
while a < 100: 

print(a) 
a += 1 

print() 

Funcții și Testare 

1. De ce este avantajos să avem funcții în program?

2. Când se execută codul dintr-o funcție: când funcția este definite sau când

funcția este apelată?

3. Ce instrucțiune creează o funcție?

4. Care este diferența dintre o funcție și un apel de funcție?

5. Câte domenii globale există într-un program Python? Dar domenii locale?

6. Ce se întâmplă cu variabilele dintr-un domeniu local când revine apelul

funcțional?
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7. Ce este o valoare de returnare? Poate o valoare returnată să facă parte 

dintr-o expresie? 

8. Dacă o funcție nu are o instrucțiune return, care este valoarea returnată a 

unui apel către acea funcție? 

9. Cum poți forța o variabilă într-o funcție să se refere la variabila globală? 

10. Care este tipul de date None? 

11. Dacă ați avea o funcție numită bacon() într-un modul numit spam, cum l-ați 

numi după importarea spamului? 

12. Cum puteți preveni blocarea unui program atunci când apare o eroare? 

13. Ce intră în clauza try? Ce intră în clauza exceptată? 

14. Ce sunt []? 

15. Cum ați atribui valoarea 'hello' ca o a treia valoare dintr-o listă stocată într-

o variabilă numită spam? (Să presupunem că spamul conține [2, 4, 6, 8, 10].) 

 

Pentru următoarele trei întrebări, să presupunem că lista cuprinde ['a', 'b', 'c', 'd']. 

16. Ce evaluează spamul [int(int('3' * 2) / 11)]? 

17. Ce evaluează spamul [-1] ? 

18. Ce evaluează spamul [:2] ? 

 

Pentru următoarele trei întrebări, să presupunem că bacon cuprinde lista  

[3.14, 'cat', 11, 'cat', True]. 

19. Ce evaluează bacon.index('cat')? 

20. Cum prezintă bacon.append(99) valoarea listei bacon? 

21. Cum prezintă bacon.remove('cat') valoarea listei bacon? 

 

22. Care sunt operatorii pentru concatenarea și replicarea listelor? 

23. Care este diferența dintre metodele listei append() și insert()? 

24. Menționați două modalități de a elimina valorile dintr-o listă? 
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Funcții și Testare – Exerciții suplimentare  
 

1. Este următorul un program Python în adevăratul sens al cuvântului? 

def proc(x): 

return x + 2 

def proc(n): 

return 2*n + 1 

def main(): 

x = proc(5) 

main() 

 

2. Este următorul un program Python în adevăratul sens al cuvântului? 

def proc(x): 

return x + 2 

def main(): 

x = proc(5) 

y = proc(4) 

main() 

 

3. Este următorul un program Python în adevăratul sens al cuvântului? 

def proc(x): 

print(x + 2) 

def main(): 

x = proc(5) 

main() 

 

4. Este următorul un program Python în adevăratul sens al cuvântului? 

def proc(x): 

print(x + 2) 

def main(): 

proc(5) 

main() 
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5. Este următorul un program Python în adevăratul sens al cuvântului?

def proc(x, y):

return 2*x + y*y 

def main(): 

print(proc(5, 4)) 

main() 

6. Este următorul un program Python în adevăratul sens al cuvântului?

def proc(x, y):

return 2*x + y*y 

def main(): 

print(proc(5)) 

main() 

7. Este următorul un program Python în adevăratul sens al cuvântului?

def proc(x):

return 2*x 

def main(): 

print(proc(5, 4)) 

main() 

8. Este următorul un program Python în adevăratul sens al cuvântului?

def proc(x):

print(2*x*x) 

def main(): 

proc(5) 

main() 
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9. Programatorul se aștepta ca următorul program să tipărească 200. Ce

tipărește în schimb? De ce tipărește ceea ce face?

def proc(x):

x = 2*x*x 

def main(): 

num = 10 

proc(num) 

print(num) 

main() 

10. Este următorul program legit, din moment ce variabila x este utilizată în

două locuri diferite (proc and main)? De ce da sau de ce nu?

def proc(x):

return 2*x*x 

def main(): 

x = 10 

print(proc(x)) 

main() 

11. Poate o listă Python să conțină un amestec de numere întregi și șiruri?

12. Ce se întâmplă dacă încercați să accesați un element dintr-o listă, folosind

un indice negativ?

13. Având în vedere instrucțiunea:

lst = [10, -4, 11, 29]

(a) Ce expresie reprezintă primul element al lst?

(b) Ce expresie reprezintă ultimul element al lst?

(c) Ce este lst[0]?

(d) Ce este lst[3]?

(e) Ce este lst[1]?

(f) Ce este lst[-1]?
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(g) Ce este lst[-4]?

(h) Este expresia lst[3.0] legală sau nu?

14. Ce instrucțiune Python produce o listă care cuprinde valorile 45, −3, 16 și 8?

15. Ce funcție returnează numărul de elemente dintr-o listă?

16. Având în vedere instrucțiunea:

lst = [20, 1, -34, 40, -8, 60, 1, 3] evaluate the following expressions:

(a) lst

(b) lst[0:3]

(c) lst[4:8]

(d) lst[4:33]

(e) lst[-5:-3]

(f) lst[-22:3]

(g) lst[4:]

(h) lst[:]

(i) lst[:4]

(j) lst[1:5]

Exerciții Online 

https://www.practicepython.org/ 

https://www.w3resource.com/python-exercises/python-basic-exercises.php 

https://www.w3resource.com/python-exercises/basic/ 

https://edabit.com/challenges/python3 

https://www.practicepython.org/
https://www.w3resource.com/python-exercises/python-basic-exercises.php
https://www.w3resource.com/python-exercises/basic/
https://edabit.com/challenges/python3


Modulul 5. Subcapitolul 5.5 

Haideți să petrecem 

Timp: 03h00m 

Munca în echipă și activitatea de rol 

Participanții sunt împărțiți în echipe formate din 2/3 membrii. 

Fiecare membru al echipei trebuie să scrie 2/3 paragrafe legate de o sarcină 

specific vieții de zi cu zi (ex. preparea micului dejun, prepararea cafelei într-o 

cafetieră…). Descrierea poate fi structurată ca o procedură pas cu pas (algoritm). 

Apoi coechipierii pot implementa un program utilizând o sarcină descrisă. Astfel, 

fiecare membru al echipei va nota și codifica un program, cel puțin o data. (HINT/ 

SUGESTIE: identificați variabilele, tipurile de date, condiții, cicluri, funcții …) 

În cele din urmă, fiecare echipă poate efectua o validare încrucișată pentru codul 

sursă, prezentându-l și discutându-l inter-pares (impreună cu ceilalți participanți). 

Pornind de la această discuție, puteți îmbunătăți și/ sau optimiza codul sursă. 



Referințe pentru dezvoltarea conținutului: 

Halterman, Richard L. (2011), Learning to Program with Python. Richard L. 

Halterman. 

Sweigart A. (2015), Automate the boring stuff with Python: practical programming 

for total beginners.San Francisco, CA, USA: No Starch Press. 

Zed A. Shaw (2014). Learn Python the Hard Way: A Very Simple Introduction to 

the Terrifyingly Beautiful World of Computers and Code, Third Edition. Addison-

Wesley. United States of America. 

Referințe pentru dezvoltarea activității: 

Halterman, Richard L. (2011), Learning to Program with Python. Richard L. 

Halterman. 

Sweigart A. (2015), Automate the boring stuff with Python: practical programming 

for total beginners.San Francisco, CA, USA: No Starch Press. 

Zed A. Shaw (2014). Learn Python the Hard Way: A Very Simple Introduction to 

the Terrifyingly Beautiful World of Computers and Code, Third Edition. Addison-

Wesley. United States of America. 



MODULUL 5 
 LIMBAJ DE BAZĂ ÎN PROGRAMARE

IO4. CURSUL DE CODING 
PENTRU DETINUTI


