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Tipul tablou 

Tabloul este un tip de date structurat în care toate elementele sunt de același tip numit tip de bază al 

tabloului. La elementele tabloului ne putem referi folosind indici.  

În C++ tipul tablou se declară astfel: 

tip nume_tablou[c1][c2]…[ck]; 

unde: 

Tip este un tip predefinit ce corespunde tipului componentelor tabloului; 

c1, c2, ..., ck sunt limitele superioare ale indicilor tabloului. 

 

Selectarea unei componente a tabloului se face cu ajutorul numelui variabilei tablou, urmat de un indice 

cuprins între paranteze pătrate, indice care precizează poziţia componentei în cadrul structurii: 

nume_tablou[i1][i2]…[ik]; 

Observaţii: 

Indicii oricărui tablou încep cu 0 şi se termină cu limita superioară minus 1. 

Numele unui tablou reprezintă adresa primului său element (nume_tablou[0]). 

La compilare se alocă o zonă de memorie egală cu: numărul de componente ale tabloului * numărul de 

octeţi necesari tipului tabloului. 

În limbajul C++ nu sunt permise atribuiri de forma b = a, unde a şi b sunt tablouri. În acest caz atribuirea 

se face pe componente (b[0] = a[0], …). 

Componentele neiniţializate ale unui tablou declarat global au în mod implicit valoarea iniţială egală cu 

0. Componentele neiniţializate ale unui tablou declarat local au valori iniţiale nedefinite. 

 

a. Tablouri unidimensionale 

Tablourile cu o singură dimensiune se numesc vectori. 

int v[5]; // declaraţia de faţă defineşte vectorul v cu 5 componente de tip int 

// pentru acest vector se alocă 5*2 = 10 octeţi 

 

7 2 3 6 8 
 v[0] reprezintă prima componentă a 

vectorului ce are valoarea 7 

v[1] reprezintă a doua componentă a 

vectorului ce are valoarea 2 
v[0] v[1] v[2] v[3] v[4] 

 

Iniţializare 

Tablourile, ca şi variabilele simple pot fi iniţializate. Tablourile globale se iniţializează prin definiţiile 

lor la compilare, iar tablourile locale se iniţializează prin declaraţiile lor la execuţie. 

a. prin introducerea datelor de la tastatură/fișier 

int v[100],n,i; 

cin>>n; 

for (int i=0; i<n; ++i) 

  cin >> v[i]; 

b. prin folosirea instrucţiunii de atribuire 

int v[5]; 

// toate componentele vectorului v sunt iniţializate cu 0 

for (int i=0; i<n; ++i) 

 v[i] = 0; 

c. prin utilizarea unei constante de tip tablou 

int v[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; 

int t[10] = {1, 2, 3}; /* t[0] = 1, t[1] = 2, t[2] = 3; celelalte 

componente ale tabloului t[3], …, t[9] au 



Lecţia 1 -  Tablouri unidimensionale- Clasa a VI-a 

 

 

valoarea 0 dacă tabloul este declarat global 

sau o valoare iniţială imprevizibilă dacă 

tabloul este declarat local. */ 

  

Operaţii specifice  

1. Citire  
int a[101], n, i; 

ifstream fin(„fisier.in”);  

fin>>n;  

for (i=0; i<n; i++)  

fin>>a[i];  

2. Afisare- pe aceeași linie 
int a[101], n, i; 

ofstream fout(„fisier.out”);  

for (i=0; i<n; i++)  

fout<<a[i]<<’ ‚; 

3. Afisare- pe linii diferite 
int a[101], n, i; 

ofstream fout(„fisier.out”);  

for (i=0; i<n; i++)  

fout<<a[i]<<’\n’; 

 

Prelucrări elementare 

 
1. Min/Max 

 
int a[101], n, i; 

min=max=a[0]; 

for (i=1; i<n; i++)  

  { 
   if(min>a[i])min=a[i]; 

   if(max<a[i])max=a[i]; 

} 

 

2. Permutare circulară la stânga 
 

aux=a[0]; 

for(i=1;i<n-1;i++) 

  a[i]=a[i+1]; 

a[n-1]=aux; 

 

3. Permutare circulară la dreapta 
 

aux=a[n-1]; 

for(i=n-1;i>1;i--) 

  a[i]=a[i-1]; 

a[0]=aux; 

 

 

4. Inserarea valorii x pe poziția k 
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for(i=n;i>k;i--) 

  a[i]=a[i-1]; 

a[k]=x; 

n++; 

 

5. Eliminarea elementului a[k] 
 

for(i=k;i<n-1;i++) 

  a[i]=a[i+1]; 

n--; 

 

6. Transformarea unui numar din baza 10 in baza 2. 
7. Vectorul de cifre asociat unui numar. 

 

Probleme propuse 

 

1. campion.edu.ro/arhiva- problema comoara1 

2. campion.edu.ro/arhiva- problema loc 

 

Probleme propuse ca temă 

3. varena.ro- problema laborator 

4. varena.ro- problema cepe digitale 

5. pbinfo.ro- problema submit 

 


