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Ce este pbInfo?

 O culegere de probleme cu evaluator automat;
 O platformă de învă are;ț
 Un sistem de evaluare i autoevaluare;ș
 Un mediu de comunicare.



  

Cui se adresează pbInfo?

 Elevilor de la specializările Matematică-
Informatică i tiin ele Naturii;ș Ș ț

 Studen ilor de la facultă ile de profil;ț ț
 Profesorilor de informatică;
 Tuturor celor interesa i de algoritmică.ț



  

Statistici

Peste
 1200 de probleme
 695000 de solu iiț
 14000 de utilizatori, din care

• 6000 de elevi

• 200 de profesori
 350 de clase
 1000 de teme



  

Probleme de informatică
 Probleme de informatică adresate elevilor de la 

clasă, nu numai elitelor:
 Peste 930 de probleme pentru clasă, cu trei 

niveluri de dificultate;
 Peste 270 de probleme date în concursuri;

 Evaluator automat pentru C, C++, Pascal, 
Java, PHP, Python;

 Acoperă programa colară de liceu pentru MI.ș



  

Ce fel de probleme?
 Tipuri de probleme:

 Probleme la care solu ia este un program complet - C, ț
C++, Pascal, Java, PHP sau Python, la alegerea 
utilizatorului;

 Probleme la care solu ia este o secven ă de program ț ț
(de exemplu o func ie), în limbajul stabilit de propunător.ț

 Opera ii de intrare/ie ire:ț ș
 De la tastatură/ecran;
 Cu fi iere text.ș



  

Ce con ine o problemă?ț
 Enun  i rezumat;ț ș
 Indica ii de rezolvare;ț
 Teste de evaluare;
 Restric ii de timp i memorie;ț ș
 Programe de verificare;
 Asocierea cu un capitol/unitate de învă are.ț



  

Clase, elevi, profesori

Elevii pot fi grupa i în clase; o clasă este condusă de ț
un profesor.

Permite:

Monitorizarea activită ii elevilor;ț

Publicarea de materiale educa ionale;ț

Comunicare cu elevii;

Evaluarea progresului.



  

Cum func ionează clasele?ț

 Utilizatorul profesor se declară “profesor” i ș
creează o clasă; 

 Fiecare clasă are un ID.  Acesta se comunică 
elevilor;

 Utilizatorii elevi se declară “elevi” i intră în clasa ș
cu ID-ul comunicat de profesor;

 La final, profesorul închide clasa, pentru a preveni 
accesul neautorizat.



  

Ce poate face profesorul?

 Vizualizează solu iile elevilor dintr-o clasă;ț
 Prezintă unui elev/unui grup de elevi o solu ie ț

proprie
 Comunică cu elevi:

 Frontal, prin sistemul de postări
 Individual, prin modulul Conversa iiț

 Stabile te teme pentru elevii dintr-o clasăș



  

Teme

 Teme alcătuite din probleme de pe site
 Teme con inând alte cerin e, rezolvarea fiind ț ț

un fi ierș

 Teme tradi ionaleț
 Teme mod examen – în timpul temei elevul 

nu are acces la alte resurse de pe site



  

Alte resurse educa ionaleț

 Programare în Blockly
● Un mediu vizual de reprezentare a algoritmilor 
● Algoritmii sunt tradu i în Javascript i rula iș ș ț
● Func ionează în browserț

 Exersare SQL
● Exersarea comenzilor SQL pe o bază de date 

model



  

Ce urmează?

 Utilizarea altor limbaje de programare: C#, 
JavaScript, etc.

 Adăugare de articole cu con inut educa ional;ț ț
 Adăugarea unui modul pentru crearea i ș

gestionarea programelor colare;ș
 Etc.
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