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Exercitiul 1 

Să se creeze un proiect în VB care să aibă următoarea interfaŃă: 

Se cere: 

a) culegerea notelor la oral obŃinute de un elev la disciplina Informatică (numărul notelor nu se 
cunoaşte, dar se consideră ca acestea s-au terminat de introdus o dată cu introducerea notei 0)  

b) calculul şi afişarea mediei la oral, în caseta de text corespunzătoare 

c) culegerea notei la teză – cod program asosciat butonului Calcul şi afişare medie 

d) afişarea notei la teză în caseta text corespunzătoare 

e) calculul şi afişarea mediei în caseta text corespunzătoare 

f) părăsirea aplicaŃiaie  
o Media finala se calculează după formula: 

(media aritmetică a notelor la oral * 3 + nota la teză) / 4 

o FuncŃiile a), b), c), d) şi e) ale proiectului se vor specifica în cadrul codului program ataşat butonului 

de comandă cu textul Calcul si afisare medie: 

Dim notao, nro, sumao, notat As byte 
Dim mediao, mediaf As single 
notao = InputBox(“Prima nota la oral”) 
nro = 1 
sumao = notao 
While notao <> 0  
 notao = InputBox(“Alta nota la oral”) 
 If notao <> 0 Then 
  sumao = sumao + notao 
  nro = nro + 1 
 Endif 
Wend 
mediao = round(sumao / nrro, 2) 
notat = InputBox(“Nota la teza”) 
mediaf = round((mediao * 3 + notat) / 4,0) 
Text1.Text = mediao 
Text2.Text = notat 
Text3.Text = mediaf 

o FuncŃia f) se va realiza prin codul program ataşat butonului de comandă Ieşire: 

End 



 
 

Exercitiul 2 
 

Să se creeze un proiect în VB care să aibă următoarea interfaŃă: 

Se cere: 

a) culegerea salariului de incadrare şi a numărului de ore lucrate de cadrul didactic – culegerea 

va fi făcută in casetele de text corespunzătoare. 

b) calculul şi afişarea CAS – cod program asosciat butonului Calcul, după formula cas=(salariul de 

incadrare / 170) * numar ore * 6/100; afişarea se face în caseta de text corespunzătoare. 

c) calculul şi afişarea impozitului – prin cod program asociat butonului Calcul, după formula 

impozit=(salariul de incadrare – cas)*16/100, afişarea făcându-se în caseta de text corespunzatoare. 

d) calculul şi afişarea restului de plată, după formula rest de plată=salariul realizat – cas – impozit; 

afişare în caseta text corespunzătoare. 

e) părăsirea aplicaŃiaie – prin cod program asociat butonului Ieşire 
Codul program atasat butonului de comandă Calcul: 

 Dim si, nro, cas, impoz, restpl As Integer 
 si = val(text1.text) 
 nro = val(text2.text) 
 cas = si / 170 * nro * 6 / 100 
 text3.text = cas 
 impoz = (si – cas) * 16 / 100 
 text4.text = impoz 
 restpl = si – cas – impoz 
 text5.text = restpl 
Codul program atasat butonului de comanda Iesire: 
 End 
 

 


