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TITLUL:  Instrucţiunea repetitivă cu test iniţial - DOWHILE 
 
 

1. Teorie 
 

Forma generală este: 

do 
{ 

 Instructiune ; 
} 

while (expresie)  
 
 
 Principiul funcţionării este: se execută instructiunea subordonată dupa care se 
evaluează expresia iar dacă valorea produsă este diferită de 0 se revine la executia instructiunii 
subordonate reevaluandu-se expresia; dacă valoarea expresiei este 0 atunci se trece la 
instrucţiunea următoare lui dowhile. 
 
 

Exemplu: Se citeşte de la tastatură un număr natural x. Se cere să se calculeze suma cifrelor 

sale. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main()  

{ 

int x, s=0; 

cin>>x;  

do 

        {  s=s+x%10; 

           x=x/10; 

        } 

while (x>0)  

cout<<"suma cifrelor  este:"<<s; 

return 0; 

} 
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2. Exerciţii 

 
Varianta 91 – subiecte bacalaureat 2008 

 
Varianta 75 – subiecte bacalaureat 2008 

 
 

3. Problema  rezolvata 
Scrieţi un program C++ care citeşte numere naturale pana la intalnirea lui 0 şi determină suma celor 

pare şi produsul celor impare. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main()  
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{ 

int x, sp=0, pi=1; 

do{ 

    cout<<”introduceti un numar:”; cin>>x;  

    if (x%2==0) sp=sp+x;   else pi=pi* x; 

  } 

while (x>0) 

cout<<"suma numerelor pare este:"<<sp<<endl; 

cout<<"produsul numerelor impare este:"<<pi; 

return 0; 

} 

 
4. Probleme propuse 

  

1. Se citesc numere întregi până la întâlnirea valorii 0. Să se crie un program care determină câte 
sunt pozitive şi câte sunt negative. 

2. Se citesc numere întregi până la întâlnirea valorii 0. Să se crie un program care afişează pentru 
fiecare număr pătratul său. 

3. Se citesc numere întregi până la întâlnirea valorii 0. Să se crie un program care afişează pentru 
fiecare număr suma cifrelor sale. 

4. Se citesc numere întregi până la întâlnirea valorii 0. Să se crie un program care determină câte 
sunt prime. 

5. Se citesc perechi de numere întregi până la întâlnirea a doua valori egale. Să se crie un program 
care determină cate sunt prime intre ele. 

 

 


