ANTONESCU NICOLETA - portofoliu
Fișa 1
1. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?
Sistemul de operare include mijloace destinate comunicarii om-maşină
Pentru fiecare calculator se elaboreazăun sistem individual de opere
În absenţa sistemului de operare utilizarea calculatorului devine anevoioasă şi ineficientă
Utilizatorul unui calculator nu poate elabora propriile aplicaţii
Un calculator poate fi utilizat conform destinaţiei şi in absenţa oricăror programe
În absenţa programelor echipamentele calculatorului devin inutile
2. Selectaţi din lista ce urmează funcţiile sistemului de operare:
 Asigură dialogul între utilizator şi sitemul de calcul;
 Vizualizarea filmelor video memorate în formă digitală;
 Cuantizarea imaginilor;
 Oprirea programelor în curs de execuţie;
 Coordonarea lucrului în comuna calculatoarelor unite în reţea;
 Codificarea şi decodificarea informaţiei sonore;
 Lansarea în execuţie a programelor;
 Scrierea şi citirea informaţiei pe suporturile de memorie externă.
3. Înscrieţi din pătrăţelul din figura de mai jos literele ce corespund obiectelor din tabelul ce
urmează, astfel ca săgeţile să indice anume aceste obiecte:
A. butonul meniului System
B. titlul ferestrei
C. bara de titlu
D. bordura ferestrei
E. butonul Minimize
F. butonul Maximize
G. butonul Close
H. bara de defilare
I. punctul de inserare
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1. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?
Sistemul de operare include mijloace destinate comunicarii om-maşină F
Pentru fiecare calculator se elaborează un sistem individual de operare F
În absenţa sistemului de operare utilizarea calculatorului devine anevoioasă şi ineficientă A
Utilizatorul unui calculator nu poate elabora propriile aplicaţii F
Un calculator poate fi utilizat conform destinaţiei şi in absenţa oricăror programe F
În absenţa programelor echipamentele calculatorului devin inutile A
2. Selectaţi din lista ce urmează funcţiile sistemului de operare:









Asigură dialogul între utilizator şi sitemul de calcul;
Vizualizarea filmelor video memorate în formă digitală;
Cuantizarea imaginilor;
Oprirea programelor în curs de execuţie;
Coordonarea lucrului în comuna calculatoarelor unite în reţea;
Codificarea şi decodificarea informaţiei sonore;
Lansarea în execuţie a programelor;
Scrierea şi citirea informaţiei pe suporturile de memorie externă.
Raspuns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3. Înscrieţi în pătrăţelul din figura de mai jos literele ce corespund obiectelor din tabelul ce
urmează, astfel ca săgeţile să indice anume aceste obiecte:
A. butonul meniului System
B. titlul ferestrei
C. bara de titlu
D. bordura ferestrei
E. butonul Minimize
F. butonul Maximize
G. butonul Close
H. bara de defilare
I. bara de meniuri
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Fișa 2

1. Rezolvând cuvintele încrucișate de mai jos veți obține numele unui sistem de operare
gratuit.
A
1
2
3
4
5
6
B

1. Sistemul de operare oferă interfața pentru interacțiunea dintre ..............., aplicații și hardware.
2. ................ -ul este un software de nivel scăzut, fiind primul program ce rulează atunci când
porniți calculatorul.
3. Calculatorul poate avea doua sau mai multe unitati centrale de procesare (..........) partajate
de programe.
4. ............ este un editor de texte simplu disponibil în mod implicit pe un sistem de operare
Microsoft Windows.
5. Multi - ................ – Calculatorul este capabil sa execute mai multe aplicatii simultan.
6. ................., care a fost introdus pe la sfarsitul anilor 1960, este unul dintre cele mai vechi
sisteme de operare.
2. Indicaţi prin corespondenţă noţiunile din coloana stîngă şi definiţia acestora din
coloana dreapta:
-program destinat prelucrării informaţiei
sistemul de calcul

-totalitate a mijloacelor prin care utilizatorul poate comunica cu
un sistem de calcul

aplicaţie

-ansamblul de programe care asigură introducerea şi extragerea
informaţiilor din calculator

sistem de operare

-ansamblul format de calculator, echipamente periferice şi
programele ce asigură funcţionarea lor

interfaţa om-maşină

-ansamblul de programe ce asigură exploatarea eficientă a
calculatorului
-totalitate a mijloacelor ce asigură prelucrarea rapidă a
informaţiilor
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Fișa 2 – rezolvare
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2.
-program destinat prelucrării informaţiei
sistemul de calcul

-totalitate a mijloacelor prin care utilizatorul poate comunica cu
un sistem de calcul

aplicaţie

-ansamblul de programe care asigură introducerea şi extragerea
informaţiilor din calculator

sistem de operare

-ansamblul format de calculator, echipamente periferice şi
programele ce asigură funcţionarea lor

interfaţa om-maşină

-ansamblul de programe ce asigură exploatarea eficientă a
calculatorului
-totalitate a mijloacelor ce asigură prelucrarea rapidă a
informaţiilor
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