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PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE – CALCULATORUL ȘI COMPONENTELE SALE
NR. DE ORE ALOCATE – 9
CONȚINUTURI

COMPET
ENȚE
SPECIFIC
E

 Normele de securitate și protecție
a muncii în laboratorul de
informatică
 Poziția corectă a corpului la stația
de lucru
 Momente principale în evoluția
sistemelor de calcul
 Sisteme de calcul și de
comunicații întâlnite în viața
cotidiană
 Structura generală a unui sistem
de calcul
 Rolul componentelor hardware
ale unui sistem de calcul

 Dispozitive de stocare a datelor:
1. exemple de dispozitive de
stocare a datelor

2. unități de măsură pentru
capacitatea de stocare (bit,
byte, kilobyte, megabyte,
gigabyte, terabyte, petabyte

1.1.
Utilizarea
eficientă şi
în condiţii
de siguranţă
a
dispozitivel
or de calcul
1.1.
Utilizarea
eficientă şi
în condiţii
de siguranţă
a
dispozitivel
or de calcul
1.2.
Utilizarea
eficientă a
unor
componente
software

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

RESURSE

EVALUARE

Exersarea utilizării corecte a unui calculator sau a unor
dispozitive mobile (tabletă, telefon, consolă, laptop), cu
evidenţierea efectelor asupra stării de sănătate și a pericolelor
ce pot apărea în cazul unei utilizări incorecte

Metode,
strategii
didactice:
Conversaţia:
frontală,
individuală, recapitulativă
dezvoltată şi expozitivă,
explicaţia,
descoperirea,
Aplicaţii pe calculator
Forme de organizare:
Activitate
frontală,
individuală, pe grupuri
Mijloace de învățământ:
filme didactice existente
pe YouTube, tutoriale
imagini/desene/grafice etc.
componentele
unor
calculatoare dezasamblate,
Calculatorul
Videoproiector
Fișe de lucru

1.Probe orale
prin care elevul
demonstrează că
este capabil să:
definească
componentele
fizice ale unui
sistem de calcul;
definească şi să
descrie
rolul
componentelor
software
2.aplicaţii
practice
prin care elevul
demonstrează că
este capabil să:
- identifice şi să
utilizeze
componentele
hardware
- identifice şi să
utilizeze
componentele
software;
3.aplicarea unor

Descrierea momentelor principale în evoluția sistemelor de
calcul și de comunicații cu identificarea caracteristicilor
dispozitivelor actuale

Identificarea componentelor hardware cu evidenţierea rolului
componentelor hardware și a interacțiunilor dintre acestea.
Exersarea utilizării elementelor de interfață, într-o aplicație
specifică sistemului de operare folosit (de exemplu un editor
de texte simplu sau un editor grafic), cu evidenţierea rolului
unui sistem de operare
Operații cu fișiere și directoare (creare, ștergere, redenumire,
copiere, mutare, căutare) în vederea organizării resurselor
digitale personale
Descrierea modului de organizare a informațiilor pe suport
extern și exersarea modalităților de lucru cu fișiere și
directoare
Identificarea caracteristicilor dispozitivelor actuale de stocare
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etc.)

fișe de lucru

3. comparație între dispozitivele
de stocare în funcție de
capacitate
CONȚINUTURI

COMPET
ENȚE
SPECIFIC
E

 Dispozitive de intrare: exemple,
rol, mod de utilizare
 Dispozitive de ieșire: exemple,
rol, mod de utilizare
 Dispozitive de intrare-ieșire:
exemple, rol, mod de utilizare

1.1.
Utilizarea
eficientă şi
în condiţii
de siguranţă
a
dispozitivel
or de calcul
1.2.
Utilizarea
eficientă a
unor
componente
software

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Identificarea dispozitivelor de intrare-ieșire cu evidențierea
rolului acestor componente
Exersarea utilizării principalelor dispozitive de intrare –
ieșire
Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi
în special de editare.
Identificarea funcţiilor mouse-ului.

RECAPITULARE
EVALUARE SUMATIVĂ

Proiect didactic
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RESURSE

EVALUARE

Metode,
strategii 1.aplicaţii
didactice:
Conversaţia: practice
frontală,
individuală, prin care elevul
recapitulativă dezvoltată şi demonstrează că
expozitivă,
explicaţia, este capabil să:
descoperirea, Aplicaţii pe - opereze cu
calculator
dispozitivele
Forme de organizare:
periferice.
Activitate
frontală, 2.aplicarea unor
individuală, pe grupuri
fișe de lucru
Mijloace de învățământ:
Filme didactice,
Imagini
Calculatorul
Videoproiector
Fișe de lucru
Principalele dispozitive de
intrare și ieșire sau mixte
aplicații practice
Fisa de evaluare și aplicații practice

OBSERVAȚII

1
1
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Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială Botoroaga
Profesor: Curea Gina Georgeta
Data: 15.10.2017
Subiectul lecţiei: Dispozitive periferice
Disciplina şcolară: Informatică și TIC
Loc de desfășurare: laboratorul de informatică
Scopul lecţiei: Fixarea cunoștințelor referitoare la dispozitive periferice
Competențe specifice:
1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul
1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software
Obiective educaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
O1 – să definească noțiunea de dispozitiv periferic;
O2 – să clasifice dispozitivele periferice;
O3 – să identifice dispozitive periferice și categoria din care fac parte.
O4 – să precizeze rolul tastaturii și al mouse-ului
Tipul lecţiei: Lecție de transmitere de noi cunoștințe.
Metode și procedee: Conversaţia, explicaţia, exercițiul, învățarea prin descoperire, Aplicaţii pe calculator
Mijloace de învăţământ:
Filme didactice,
Imagini
Calculatorul
Videoproiector
Fișe de lucru
Principalele dispozitive de intrare și ieșire
Forme de organizare a activității: activitate frontală, pe grupuri de elevi, individuală.
Durata: 50 de minute

Secvenţele lectiei /

Ob.

Conţinutul lecţiei
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Evaluare

Timp

Mijloc

1.Moment

Se crează condiţiile pentru începerea lecţiei:salutul,
se face linişte în clasă, se face prezenţa. Profesorul
împarte elevii în două grupe, fiecare grupă având la
dispoziție un calculator.

organizatoric
(5 min.)
2. Pregătirea lecţiei noi

Profesorul oferă fiecărei grupe o fișă de lucru,
constând în rezolvarea unui rebus (Anexa1).
Profesorul explică elevilor că după ce vor rezolva
rebusul trebuie să precizeze care este cuvântul
cheie descoperit. Elevii din cele două grupe rezolvă
rebusul primit.

(5min.)

Catalog
şcolar

For
me
org
aniz
are
Fro
ntal
ă

Fro
ntal
ă
Fișă de lucru

Pe
gru
puri
3. Dirjarea învăţării
( 30min.)

O1

Cele două grupe anunță cuvintele cheie. periferic,
respectiv dispozitiv. profesorul cere elevilor să
folosescă internetul, să intre pe dexonline.ro și să
găsească definiție pentru cuvântul descoperit.
Elevii definesc cei doi termeni. Folosind cele două
definiții, profesorul cere elevilor să definească Calculator
noțiunea de dispozitiv periferic. Elevii emit diverse
definiții, la final profesorul precizează definiția din
manual: „Dispozitivele periferice sunt echipamente
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specializate care asigură interfața dintre calculator
și utilizator.” Profesorul clasifică dispozitivele și
oferă un exemplu din fiecare tip de dispozitiv.
Pe
gru
puri
O2

Fro
ntal
ă
4.Aprofundarea
cunoştinţelor
( 10 min.)

O3

Profesorul cere elevilor să numească, fiecare în
parte, un dispozitiv periferic. Elevul precizează
dipozitivul, iar profesorul îl scrie pe tablă. La final,
profesorul completează lista cu alte dispozitive,
dacă este cazul. Profesorul asociază dispozitivelor
de intrare cifra 1, dispozitvelor de ieșire cifra 2.

Videoproiectorul
Calculatorul

Fro
ntal
ă

Indi
vid
ual
ă

Profesorul cere celor două grupe să scrie pe
calculator lista de dispozitive de pe tablă și să
asocieze fiecărui dispozitiv cifra corespunzătoare.
Când cele două grupe au terminat, profesorul
discută cu aceștia și corecrează eventualele greșeli.

Aplicație practică
Calculator
Pe
gru
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puri
O4

În vederea consolidării cunoștințelor, profesorul
solicită elevilor să precizeze rolul tastaturii și al
mouse-ului
La final, profesorul completează alte funcții ale
celor două dispozitive, dacă este cazul.

REBUS grupa 1
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REBUS grupa 2
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FIȘĂ DE EVALUARE
I.
Corelează denumirea dispozitivelor precizate în coloana A cu acele categorii
de periferice din care fac parte, indicate în coloana B:
(10 × 2 p = 20 puncte)
Coloana A
Coloana B
Răspunsuri
1. Modem
a. Dispozitive de intrare
2. Microfon
3. Imprimantă
b. Dispozitive de ieșire
4. Scanner
5. Touchscreen
c. Dispozitive de intrare/ ieșire
6. Hard-disc
7. Stick USB
d. Dispozitive de stocare
8. Tastatura
9. Monitor
10. Joystick

II.

Stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor date cu A – adevărat sau F – fals:
(3 × 5 p = 15 puncte)
1. Un CD are o capacitate de stocare mai mare decât un DVD.
A
F
2. Tastatura este un dispozitiv periferic de intrare.
A
F
1. Joystikul este un dispozitiv de intrare/ieșire.
A
F
III.

Completaţi rebusul, folosind definiţiile de mai jos. Pe verticală (A-B) veţi obţine
componenta vizibilă a calculatorului, formată din echipamente fizice..
(8 x 5 p = 40 puncte)
1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.

8
Principalul dispozitiv de memorie externă a calculatorului.
Numele primului calculator electronic.
Dispozitiv periferic folosit pentru introducerea datelor de tip sunet.
Tastă care șterge caractere de la stânga la dreapta.
Componenta nevizibilă a calculatorului, formată din programe.
Dispozitiv folosit pentru organizarea datelor, comandat cu ajutorul unui creion tactil!
Modalitate de conectare a dispozitivelor periferice la calculator, fără fir.
Dispozitiv periferic principal, folosit pentru afișarea datelor (plural).

Completaţi spaţiile libere din enunţul de mai jos.
(3 x 5 p = 15 puncte)

1. Dispozitivul numit .................. poate tipări planșe de dimensiuni foarte mari
2. Dispozitivul de intrare care înlocuiește funcțiile mouse-ului la calculatoarele portabile se

numește ... .
3. ................. este dispozitivul de intrare care transformă informația tipărită sau chiar obiectele

reale în imagini digitale.
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Notă*: se acordă din oficiu 10 puncte

FIȘĂ DE EVALUARE
Rezolvare
I.
Corelează denumirea dispozitivelor precizate în coloana A cu acele categorii
de periferice din care fac parte, indicate în coloana B:
(10 × 2 p = 20 puncte)
Coloana A
Coloana B
Răspuns
11. Modem
c
e. Dispozitive de intrare
12. Microfon
a
13. Imprimantă
b
f. Dispozitive de ieșire
14. Scanner
a
15. Touchscreen
c
g. Dispozitive de intrare/ ieșire
16. Hard-disck
d
17. Stick USB
d
h. Dispozitive de stocare
18. Tastatura
a
19. Monitor
b
20. Joystick
a
II.
Stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor date cu A – adevărat sau F – fals:
(3 × 5 p = 15 puncte)
3. Un CD are o capacitate de stocare mai mare decât un DVD.
A
F
4. Tastatura este un dispozitiv periferic de intrare.
A
F
2. Joystikul este un dispozitiv de intrare/ieșire.
A
F
III.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IV.

Completaţi rebusul, folosind definiţiile de mai jos. Pe verticală (A-B) veţi obţine
componenta vizibilă a calculatorului, formată din echipamente fizice..
(8 x 5 p = 40 puncte)
1 H A R D D I
2 E N I A C
3 M I
C R O F O N
4 D E L E T E
5 S O F T W A R E
6 P D A
7 W I R L E S S
8 M O N I T O A R E
Principalul dispozitiv de memorie externă a calculatorului.
Numele primului calculator electronic.
Dispozitiv periferic folosit pentru introducerea datelor de tip sunet.
Tastă care șterge caractere de la stânga la dreapta.
Componenta nevizibilă a calculatorului, formată din programe.
Dispozitiv folosit pentru organizarea datelor, comandat cu ajutorul unui creion tactil!
Modalitate de conectare a dispozitivelor periferice la calculator, fără fir.
Dispozitiv periferic principal, folosit pentru afișarea datelor (plural).

S

K

Completaţi spaţiile libere din enunţul de mai jos.
(3 x 5 p = 15 puncte)

4. Dispozitivul numit plotter poate tipări planșe de dimensiuni foarte mari
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5. Dispozitivul de intrare care înlocuiește funcțiile mouse-ului la calculatoarele portabile se

numește touch pad
6. Scanner-ul este dispozitivul de intrare care transformă informația tipărită sau chiar obiectele
reale în imagini digitale.
Notă*: se acordă din oficiu 10 puncte

APLICAȚIE 1
Calculul bilanțului natural al populației
CUREA GINA GEORGETA
GRUPA 1

În anul 2016 în mișcarea naturală a populației României, s-au
înregistrat următoarele date : 201023 de nascuti vii, 261697
decedati, iar populatia totala de : 22241718 locuitori.
Calculați bilanțul natural al populației în valori relative.
Populația totală (Pt) = 22241718 locuitori;
Numărul de născuți vii (n) = 201023 persoane;
Numărul deceselor (d) = 261697 persoane;
Bilanțul natural (Bn)?
Rezolvare:
Bn = N-M (‰)
N= = = 9,03 ‰
M = 11,76 ‰
Bt = N – M = 9,03 – 11,76 = - 2,73 ‰
Bt = 2,73 ‰
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Aplicație 2
Calculul densității populației
CUREA GINA GEORGETA
Grupa 1
Se dă următorul tabel:
Nr. Statul
Populația
crt
(mil. loc.)
.
1
Germania
82,3
2
România
21,7
3
Ungaria
10,1
1. Calculați densitatea medie a populației pentru fiecare stat
2. Să se precizeze densitatea maximă

Suprafața
(km2)
357028
238391
93032
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Rezolvarea fişei de evaluare
1. Fie secvenţa de instrucţiuni următoare:

x←10
y←20
x←x+1
y←y-2
x←x+y
y←x+10
scrie x,’ ‘,y
Ce valori vor avea variabilele x şi y sfârşitul executării secvenţei de mai sus?
Răspuns: x=10
y=20
x=11
y=18
x=29
y=39 Prin urmare se vor afişa valorile 29 şi 39 pentru variabila x, respectiv pentru
variabila y.

Judetul Teleorman – Seria 1, Grupa 1

Cursant: Prof. Curea Gina Georgeta

2. Se dă un număr natural n de exact trei cifre. Scrieţi un algoritm pseudocod care să determine

suma dintre cifra unităţilor şi cifra sutelor a numărului n.
Răspuns:
Citeşte n
a←n%10
b←n/100
s←a+b
scrie s
sau
citeşte n
s←n%10+n/100
scrie s
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3. Ce se va afişa în urma executării următoarei secveţe de instrucţiuni?

a←10
b←a+1
dacă a≠b atunci
b←b+1
altfel
a←a+1
sfârşit_dacă
a←b*a
scrie a,’ ‘,b
a) 121 11 b) 120 12 c)120 11 d) 121 12
Răspuns : După efectuarea principiului de funcţionare a secvenţei de mai sus se vor afişa
valorile 120 12. Deci varianta b) este correctă.

4. Care va fi valoarea variabilei z la sfârşitul executării secvenţei de instrucţiuni de mai jos?

a←10
b←20
c←20
dacă a<b atunci
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daca b<c atunci
z←a+b
altfel
z←b+c
sfârşit_dacă
altfel
z←100
sfârşit_dacă
scrie z
Răspuns: După efectuarea principiului de funcţionare a secvenţei de mai sus valoarea variabilei
z este: 40.

5. Se dă un număr natural n cu exact trei cifre. Scrieţi un algoritm pseudocod care să determine

cea mai mică cifră a numărului n.
Răspuns:
Citeşte n
a←n%10
b←n/10%10
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c←n/100
min←a
dacă b<min atunci
min←b
sfârşit_dacă
dacă c<min atunci
min←c
sfârşit_dacă
scrie min

Notă : Se acordă câte două puncte pentru fiecare din primele patru cerinţe, pentru ultima cerinţă se
acordă un punct, iar un punct se acordă din oficiu.
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