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OPIS

Modulul 1: Sisteme de calcul – Fișă de lucru
Modulul 2: Sisteme de operare - Fișă de lucru
Modulul 3: Internet- FIŞA DE EVALUARE
Modulul 4: Editor graphic- Fișă de lucru
Modulul 5: Algoritmi- FIŞA DE EVALUARE
Modulul 6: Metodica predării disciplinei Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa
a V-a - Proiectul unității de învățare

Modulul 1: Sisteme de calcul

Modulul 2: Sisteme de operare
Fișă de lucru
Sisteme de operare
1. Completați spațiile punctate:
a) Simbolurile care reprezinta programele se numesc .........................
b) Programele instalate în calculator poartă denumirea de .............................
c) Cel mai răspândit sistem de operare este .......................
2. Trasați săgeți între elementele corespunzătoare din coloanele A și B

A

B

Sistem de
operare
Navigare pe
internet

Paint

Desenat

Google Chrome

Windows

3. Recunoașteți pictogramele programelor și notați numele lor în celula alăturată imaginii:

4. Realizați pe suprafața de lucru un folder și redenumiți cu numele vostru.
5. Scrieți numele a minim trei componente ale ferestrei din imaginea de mai jos
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Modulul 3: Internet
FIŞA DE EVALUARE
INTERNET
I.

Răspundeţi la următoarele cerinţe: (3 puncte)

1. Ce este un browser? Daţi două exemple.
2. Ce este WWW ?
3. Enunţă două reguli de comportament civilizat pe Internet.

II.
Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: (1,5 puncte)
1. Prin Internet se înţelege reţeaua mondială de calculatoare şi alte aparate interconectate conform unor
reguli (protocoale) de comunicare.
2. Dacă aţi găsit o informaţie pe Internet, aceasta sigur e corectă.
3. Motorul de căutare este un fişier 5grafic.

III.

Identificaţi elementele care compun adresa de e- mail de mai jos: (1,5 puncte)

ioana23@yahoo.com
IV.

Asociaţi elementele de pe cele două coloane (3 puncte)

1. Butonul Back

a. Permite scrierea adresei URL a unei
pagini web ce urmează a fi vizualizat

2. Butonu Stop

b. Incarcă pagina implicită

3. Butonul Forward

c. Revine la pagina vizitată anterior

4. Butonul Refresh

d. Opreşte încărcarea paginii în browser

5. Butonul Home page

e. Revine la pagina de pe care s-a accesat
butonul Back

6. Bara de adrese

f. Reîncarcă pagina web în browser

Se acordă 1 punct din oficiu
Timp de lucru 30 minute.

BAREM DE CORECTARE

1. Browserul este este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afișeze text, grafică video, muzică
și alte informații, dar și să comunice cu furnizorul de informații. (1 p)

I.

Orice raspuns corect la exemple se puncteaza cu 0,25 p
2. WWW numit scurt și web, este totalitatea siturilor / documentelor și informaților de
legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua mondială de Internet. (0,5 p)

3. Orice raspuns corect se puncteaza cu 0,5 p
Total 3 p

II.

1 A, 2 F, 3 F
Total 1.5 p

III.

ioana23@yahoo.com

domeniu

adresa site web

utilizator
Fiecare raspuns corect se puncteaza cu 0,5 p
Total 1,5 p

IV.

1-c;
2-d;
3-b;
4-f;
5-e;
6-a
Fiecare raspuns corect se puncteaza cu 0,5 p
Total 3 p

Se acorda din oficiu 1 p.
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tip hipertext

Modulul 4: Editor graphic

Modulul 5: Algoritmi

FIȘĂ DE EVALUARE
ALGORITMI

1. Pentru a calcula media geometrică a două valori citite de la tastatură, algoritmul este compus din următoarele
operaţii: Citeşte a și b, Scrie media, media←√(a*b), afișează media . Ordonaţi operaţiile, astfel încât
algoritmul să afişeze media celor două valori citite în variabilele a şi b. Reprezentaţi prin blocuri grafice
algoritmul obţinut.
2. Cu ajutorul unui personaj din bibliotecă, desenați pe ecran un pătrat de latura a, ale cărui laturi să fie diferite
ca mărime și culoare. Calculați și afișați aria pătratului.

Modulul 6: Metodica predării disciplinei Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a
V-a
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Proiectul unitătii de învătăre
Semestrul I
Unitatea de învățare: Structura unui sistem de calcul
Număr ore alocate: 8
Conținuturi
Competențe
specifice
Normele de securitate și
protecție a muncii în laboratorul
de informatică. Elemente de
ergonomie

Structura generală a unui sistem de
calcul. Istoric.
Hardware, software.
Placa bază, CPU, RAM, ROM.
Memorie externă: HDD, SSD, DVD,
BR, stick, capacitate, viteză
Dispozitive de intrare: exemple, rol,
utilizare
Dispozitive de ieșire: exemple, rol,
utilizare
Dispozitive de intrare-ieșire:
exemple, rol, utilizare
Software: aplicații de bază
Sistem de operare: rol, exemple
Elemente de interfață

Organizarea informației, noțiunea
de folder, fișier, operații cu fișiere și
directoare

1.1, 1.2

Activități

Resurse

Evaluare

exersarea utilizării corecte a unui calculator sau a
unor dispozitive mobile (tabletă, telefon, consolă,
laptop), cu evidențierea efectelor asupra stării de
sănătate și a pericolelor ce pot apărea în cazul unei
utilizări incorecte, inclusiv identificarea riscurilor
asociate cu implicarea excesivă a divertismentului
digital sau utilizarea excesivă a platformelor și
resurselor de divertisment digital
descrierea momentelor principale în evoluția
sistemelor de calcul și de comunicații (prin
imagini/desene/grafice/filme didactice etc.) cu
identificarea caracteristicilor dispozitivelor actuale
Identificarea componentelor hardware, cu
evidențierea rolului componentelor hardware și a
interacțiunilor dintre acestea.

Manual, auxiliare, filme
didactice, tutoriale

Aplicații
practice
Observare
sistematic
ă și notare

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 evidențierea rolului unui sistem de
operare.
Descrierea modului de organizare a informațiilor pe
suport extern și exersarea modalităților de lucru cu
fișiere și directoare.
Realizarea într-o aplicație specifică sistemului de
operare sau într-un utilitar specializat a principalelor
operații cu fișiere și directoare (creare, ștergere,
redenumire, copiere, mutare, căutare) în vederea
organizării resurselor digitale personale.

Manual, auxiliare,
tutoriale, filme
didactice, computer

Manual, auxiliare, filme
didactice, tutoriale

Manual, auxiliare, filme
didactice, componente
ale unor calculatoare
dezasamblate, planșe
etc.

Manual, computer,
aplicații pentru
gestionarea fișierelor

