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Modul 1. Sisteme de calcul



Tehnologia Informaţiei (IT) - totalitatea procedeelor de
colectare, memorare, prelucrare şi transmitere a
datelor, în vederea obţinerii rezultatelor scontate, cu
ajutorul calculatorului electronic.



Hardware (hard) – ansamblul elementelor fizice şi
tehnice, cu ajutorul cărora datele sunt introduse în
calculator, prelucrate, memorate şi transmise, precum şi
echipamentele de redare a rezulatelor (ex.: monitor,
tastatură)



Software (soft) – ansamblul programelor, procedurilor,
rutinelor care controlează funcţionarea corectă şi
eficientă a elementelor hard.
(ex.: Microsoft Word)








Hardware (hard)
Unitatea Centrală

Periferice

Software (soft)

Dispozitive periferice de
intrare
Dispozitive periferice de
ieşire
Dispozitive periferice de
intrare/ ieşire
Dispozitive de stocare a
datelor

Memorie Internă

ROM (Read Only Memory)

RAM (Random Access Memory)

Memorie cache




Central Processing Unit (CPU) - procesor

Din punct de vedere al volatilităţii, memoria este de 2
tipuri:
› ROM - nu îşi pierde conţinutul la oprirea

calculatorului
 nu poate fi scrisă de utilizator
 capacitate redusă (2 MB)
 stochează informaţiile tehnice despre
componentele hard
› RAM - îşi pierde conţinutul la oprirea calculatorului
 poate fi citită şi modificată de utilizator
 capacitate mare (128 MB - 2 GB)
 stochează programele cu care se lucrează
 principala memorie de lucru a calculatorului

Modul 2. Sisteme de operare

Modulul 3. Internet
Fişă de evaluare
I.
2p

2p

2p

1p

II.

III.

IV.

Completează spaţiile libere:
1. Un browser este un program care prelucrează fișiere în format ............................. .
2. Accesarea unui site web se face introducând .................... site-ului într-o ..................
de adrese.
3. În pagina de start a motorului de căutare se tastează .................................. .
Alege varianta corectă:
1. Primul pas în copierea unei informații de pe Internet se referă la:
a. Căutarea informației
b. Selectarea informației
c. Lipirea informației
2. Pentru salvarea unei imagini în calculator:
a. Copiază imaginea
b. Salvează imaginea
c. Copiază adresa link-ului
Ordonează logic etapele parcurse în copierea unui text de pe internet într-un fișier Notepad:
1. Alege opțiunea copiază
2. Deschide aplicația unde dorești să copiezi
3. Alege opțiunea de lipire
4. Selectează textul
Realizează propoziții care să respecte adevărul științific folosind următoarele expresii:
1. Motor de căutare
2. Bară de adresă
3. Reîncărcare pagina
4. Google Chrome

Se acordă 3p din oficiu
Nemeti Monika
Suciu Ioana
Verebei Maria
Gocan Gabriela

Modulul 4. Editorul Grafic

Clasa: _____a V-a__________

FIŞĂ DE LUCRU

I.

Redactaţi o felicitare de Crăciun cu următoarele cerinţe:

1. Felicitarea să fie încadrată într-un chenar;
2. Scrieţi un text la alegere cu următoarea formatare: font Arial,
dimensiune 16, stil boldat (îngroşat), culoare roşie;
3. Felicitarea să conţină un brăduţ împodobit cu globuleţe, beteală,
steluţă;
4. Salvaţi fişierul cu numele „CrăciunFericit” pe desktop.
RĂSPUNS CORECT

PUCTAJ

1.

Introducerea şi realizarea corectă a chenarului

1 punct

2.

Formatarea corectă a textului

4 puncte ( 1 punct * 4)

3.

Creativitatea felicitării

3 puncte

4.

Salvarea corectă a fişierului cu numele precizat

1 punct

oficiu

1 punct

TOTAL

10 PUNCTE

NR. CRT.
I.

Modulul 5.Algoritmi

Grupa 3: Rus Adriana
Gabor Eniko
Gocan Cristina
Dindelegan Mariana
Enuntul problemei: Gigel merge la magazine cu o suma de bani. El trebuie sa cumpere produsul 1 si
produsul 2. Daca banii sunt insuficienti, va renunta la al doilea produs. Scrieti un algoritm pentru
rezolvarea acestei probleme.

Modulul 6

Unitatea de învăţare: Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – reţeaua Internet
Nr. Ore alocate: 6
Nr.
crt.

Conţinuturi

Competenţe
specifice

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

Săpt.

Definirea noţiunilor
legate de
„arhitectura”
Internetului

- descrierea arhitecturii şi
a istoriei Internet-ului
- explicarea noţiunilor de
e-mail şi chat ;

- calculator ;
- internet ;

Enumerarea
componentelor
necesare accesului la
Internet şi a
componentelor
necesare accesului la
Internet

- explicarea elementelor
de interfaţă pentru
aplicaţiile de navigare pe
Internet;
- descrierea
componentelor necesare
conexiunii la Internet şi a
noţiunii de provider ;

- reţea de
calculatoare ;
- modem ;
- internet ;

2.

Adresarea de Internet –
adrese
de
pagini ;
Adrese de e-mail
Browsere
(elemente
generale de interfaţă şi
utilizarea acestora)
Calculator, modem, tip
de comunicaţie;
• Browser, Provider;

- realizarea unei
conferinte,
trimiterea de email ;
- studiu de caz;
- realizarea unor
eseuri sau referate
utilizând
informaţii de pe
Internet;

2 Ore

1.

• Istoria Internetului;
WWW (World Wide
Web)
• E-mail; Chat

• Motoare de căutare

Clasificarea şi
folosirea modului de
adresare în Internet

- enumerarea şi descrierea
motoarelor de căutare;

-calculatoare;

- aplicaţii practice;

2 Ore

- internet ;

- teste de parcurs;

Aplicarea
modalităţilor de
folosire a serviciului
de e-mail

- scrierea mesajelor pe email şi ataşarea unor fişiere;

-calculatoare;

- aplicaţii practice;

3.

4.

Citirea,
întocmirea,
trimiterea,
redirecţionarea
unui
mesaj
Folosirea
facilităţii
„ataşare fişiere”
Folosirea agendei de

- internet ;

adrese

5.

6.

7.

• Apărarea împotriva
viruşilor.
Realizarea
unor aplicaţii practice:
• Sugestii: căutarea şi
extragerea unor
informaţii pentru una
dintre disciplinele
studiate folosind
motoarele de căutare

Descrierea şi
aplicarea măsurilor de
securitate în utilizarea
Internet

- configurarea optimă a
antivirusului pentru o bună
protectie a datelor;
- realizarea unui eseu sau
a unui referat cu ajutorul
informaţiilor de pe
Internet;

• adresarea politicoasă;

Utilizarea corectă a
regulilor de
comportare în
reţeaua Internet;

- explicarea modului de
adresare şi a regulilor de
comportare pe Internet;

Realizarea unor
aplicaţii practice

- realizarea unui eseu sau a
unui referat cu ajutorul
informaţiilor de pe Internet;

• respectarea legislaţiei
privind folosirea
facilităţilor oferite;
• Căutarea şi extragerea
unor informaţii pentru
una dintre disciplinele
studiate folosind
motoarele de căutare;

-calculatoare;

- aplicaţii practice;

1 Ore

- aplicaţii practice;

1 Ore

- internet ;

-calculatoare;
- internet ;

-calculatoare;

- aplicaţii practice;

- internet ;

- studiu de caz;

