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M1

SISTEME DE CALCUL
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LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1
Sisteme de calcul
Nume: _______________________________

I.

Data: _______________

Completaţi punctele de suspensie:

1. Numele celui care a creat mașina PASCALINE este...................................
2. Ştiinţa care a apărut o dată cu calculatoarele se numeşte...................................
3. Cea mai mică unitatea de măsură a cantităţii de informaţie se numeşte..................................
II.

Asociați termenii din coloana din stânga cu raspunsurile corespunzatoare din coloana
din dreapta:

RAM
SOFTWARE
CACHE
1 GIGABYTE
HARWARE
UCP
III.

Programele de pe calculator
1024 MegaBytes
Totalitatea echipamentelor fizice
Random Access Memory
Unitate centrala de prelucrare
Memorie temporara de mare viteaza

Dati exemple de 3 dispozitive periferice de intrare si explicati rolul acestora.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

IV.

Alegeți raspunsurile corecte:

1.

Sistemul de operare
a) face parte din Hardware
b) este un program utilitar
c) face parte din software

3.

Rezolutia scannerului se masoara in:
a) nr. de pixeli
b)
dpi
c) MIPS
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2.

O caracteristică a monitorului este:
a) rezolutie
b) viteza de scanare
c) memoria

4.

Memoria ROM
a) permite acces numai la citire
b) permite acces la citire si scriere
c) este volatila

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1 (rezolvată)
Sisteme de calcul
Nume: _______________________________

Data: _______________

Completaţi punctele de suspensie:

V.

4. Numele celui care a creat mașina PASCALINE este....BLAISE PASCAL.......................
5. Ştiinţa care a apărut o dată cu calculatoarele se numeşte..........INFORMATICĂ.....................
6. Cea mai mică unitatea de măsură a cantităţii de informaţie se numeşte.................BIT................
VI.

Asociați termenii din coloana din stânga cu raspunsurile corespunzatoare din coloana
din dreapta:

RAM
SOFTWARE
CACHE
1 GIGABYTE
HARWARE
UCP
VII.

Programele de pe calculator
1024 MegaBytes
Memorie temporara de mare viteaza
Random Access Memory
Unitate centrala de prelucrare
Totalitatea echipamentelor fizice

Dati exemple de 3 dispozitive periferice de intrare si explicati rolul acestora.
Tastatura- permite introducerea datelor in calculator prin apasarea tastelor.
Mouse-ul –permite selectarea sau activarea unor obiecte de pe ecran prin activarea unor
butoane.
Scanner –dispozitiv ce permite digitalizarea imaginilor si introducerea lor in calculator.

VIII.

Alegeți raspunsurile corecte:

5.

Sistemul de operare
a) face parte din Hardware
b) este un program utilitar
c) face parte din software

7.

Rezolutia scannerului se masoara in:
a) nr. de pixeli
b) dpi
c) MIPS

6.

Caracteristicile monitorului sunt:
a) rezolutie
b) viteza de scanare
c) memoria

8.

Memoria ROM
a) permite acces numai la
citire
b) permite acces la citire si scriere
c) este volatila

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2
Sisteme de calcul
Nume: _______________________________

IX.

Data: _______________

Alegeți raspunsurile corecte:

1. Câte generaţii de calculatoare există?
a) 3
b) 5
c) 6
2. Cum se numeşte maşina care prelucrează automat informaţiile?
a) calculator
b) perforator
c) indicator
3. Cum se numeşte unitatea de măsură pentru cantitatea de informaţe?
a) bip
b) bit
c) bingo
4. Ce ştiinţă a apărut o dată cu dezvoltarea calculatoarelor?
a) informatica
b) matematica
c) engleza
5. Cum se numeşte calculatorul portabil?
a) calculator de birou
b) calculator de buzunar
c) laptop
6. Care sunt cifrele binare?
a) 0 şi 1
b) 1 şi 2
c) 2 şi 3
7. Câţi biţi are un byte?
a) 7
b) 8
c) 100
X.

XI.

Găsiți în careul de litere de mai jos cât mai multe cuvinte legate de sistemele de calcul:
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Dati exemple de 3 dispozitive periferice de ieșire și explicati rolul acestora.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________

Nota_____________________
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Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2(rezolvată)
Sisteme de calcul
Nume: _______________________________

Data: _______________

Alegeți raspunsurile corecte:

XII.

8. Câte generaţii de calculatoare există?
a) 3
b) 5
c) 6
9. Cum se numeşte maşina care prelucrează automat informaţiile?
b) calculator
b) perforator
c) indicator
10. Cum se numeşte unitatea de măsură pentru cantitatea de informaţe?
a) bip
b) bit
c) bingo
11. Ce ştiinţă a apărut o dată cu dezvoltarea calculatoarelor?
a) informatica
b) matematica
c) engleza
12. Cum se numeşte calculatorul portabil?
a) calculator de birou
b) calculator de buzunar
c) laptop
13. Care sunt cifrele binare?
a) 0 şi 1
b) 1 şi 2
c) 2 şi 3
14. Câţi biţi are un byte?
a) 7
b) 8
c) 100
Găsiți în careul de litere de mai jos cât mai multe cuvinte legate de sistemele de calcul:

XIII.
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XIV.

Calculator
Laptop
Byte
Bit
Cifre
Abac
Calcule
Binar
laptop

Dati exemple de 3 dispozitive periferice de ieșire și explicati rolul acestora.

Monitor- vizualizarea informatiilor;
Imprimanta- tiparirea documentelor;
Boxe – redarea sunetelor.
.
Nota_____________________
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Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

M2

SISTEME DE OPERARE

OT_SERIA1_GRUPA1

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1
Sisteme de operare
Nume: _______________________________

Data: _______________

1. Care dintre următoarele reprezintă o funcţie a sistemului de operare?
a. crearea unui formular într-o bază de date
b. organizarea fişierelor
c. crearea unui tabel într-o foaie de calcul
d. scanarea unei fotografii

2. Care din următoarele combinaţii reprezintă doar aplicaţii software?
a. Linux, Word, PowerPoint
b. Word, Internet Explorer, Lotus
c. Word, Excel, Windows
d. Windows, Unix, Excel
3. Care dintre următoarele tipuri de software este un sistem de operare?
a. Microsoft Word
b. Lotus 1-2-3
c. Linux
d. Filemaker Pro
4. Ce reprezintă versiunea unui soft?
a. locul unde trebuie instalat soft-ul
b. data când a fost creat soft-ul
c. autorul soft-ului
d. stadiul dezvoltării soft-ului
5. Ce tip de software controlează alocarea resurselor în calculator?
a. sistemul de operare
b. soft-ul de securitate
c. aplicaţiile de calcul tabelar
d. programele utilitare

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1(rezolvată)
Sisteme de operare
Nume: _______________________________

Data: _______________

1. Care dintre următoarele reprezintă o funcţie a sistemului de operare?
a. crearea unui formular într-o bază de date
b. organizarea fişierelor
c. crearea unui tabel într-o foaie de calcul
d. scanarea unei fotografii

2. Care din următoarele combinaţii reprezintă doar aplicaţii software?
a. Linux, Word, PowerPoint
b. Word, Internet Explorer, Lotus
c. Word, Excel, Windows
d. Windows, Unix, Excel

3. Care dintre următoarele tipuri de software este un sistem de operare?
a. Microsoft Word
b. Lotus 1-2-3
c. Linux
d. Filemaker Pro

4. Ce reprezintă versiunea unui soft?
a. locul unde trebuie instalat soft-ul
b. data când a fost creat soft-ul
c. autorul soft-ului
d. stadiul dezvoltării soft-ului

5. Ce tip de software controlează alocarea resurselor în calculator?
a. sistemul de operare
b. soft-ul de securitate
c. aplicaţiile de calcul tabelar
d. programele utilitare

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2
Sisteme de operare
Nume: _______________________________

Data: _______________

1. 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
2. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?
Sistemul de operare include mijloace destinate comunicarii om-maşină
Pentru fiecare calculator se elaborează un sistem individual de operare
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
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. Suprafața de lucru
F. butonul Maximize
B. Titlul ferestrei
G. butonul Close
C. bara de titlu
H. bara de defilare
D. bara cu meniuri
I. punctul de inserare
E. butonul Minimize

4. Ce sunt folderele și fișierele?

Nota_____________________
OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2(rezolvată)
Sisteme de operare
Nume: _______________________________
Data: _______________
5. Indicaţi prin corespondenţă noţiunile din coloana stângă 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
6. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?
Sistemul de operare include mijloace destinate comunicarii om-maşină
Pentru fiecare calculator se elaborează un sistem individual de operare
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

A
F
A
F
F
A

7. Înscrieţi din pătrăţelul din figura de mai jos literele ce corespund obiectelor din tabelul ce urmează,
astfel ca săgeţile să indice anume aceste obiecte:
J. Suprafața de lucru
O. butonul Maximize
K. titlul ferestrei
P. butonul Close
L. bara de titlu
Q. bara de defilare
M. bara cu meniuri
R. punctul de inserare
N. butonul Minimize
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8. Ce sunt folderele și fișierele?
Fișiere- colecție omogenă de date, folosite în același scop, depozitate pe un dispozitiv de stocare.
Folder –colecție de fișiere și/sau alte foldere
Nota_____________________
OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

M3

INTERNET
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LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1
Internet
Nume: _______________________________

A.

Data: _______________

Realizati corespondenta:

1.Internet

2.Intranet

3.Extranet

a) Este o extensie a unei rețele Intranet, în mod special pe World Wide Web, ce permite
comunicarea între anumite instituții și a oamenilor din aceastã rețea Extranet, în cele mai multe
cazuri oferind un acces limitat la rețeaua Intranet a acestor organizații.
b) Desemnează o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate,
interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „Transmission Control
Protocol” și „Internet Protocol”, numite împreună „stiva TCP/IP”. El oferă utilizatorilor săi o
multitudine de informații și servicii precum e-mail, www, FTP, găzduire web (web hosting) și
multe altele.
c) Este o rețea informatică privată a unei companii, similară ca funcționalitate cu mediul
Internet. Intranet-ul pune la dispoziția angajaților resursele companiei, nepermițând drepturi la
informațiile confidențiale utilizatorilor cu acces la Internet.
1

2

3

B.
Alegeti varinata corecta:
2. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) reprezinta:
a) un protocol de stat pentru calculatoare
b) un protocol care permite comunicarea între calculatoarele din întreaga lume indiferent de sistemul
de operare instalat
c) un protocol care permite comunicarea între calculatoarele dintr-o institutie
3. Numele de utilizator din adresa de email ticscoala@yahoo.com este:
a) ticscoala
b) yahoo.com
c) @
C. Explicati ce este o pagina de Start ? Ce contine aceasta ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
D. Completati corespunzator:
In 1957 Departamentul de Aparare al SUA impeuna cu 4 universitati creaza prima retea numita
________________
Un _________________ este o aplicație software (program) ce permite utilizatorilor să afișeze text, grafică,
video, muzică și alte informații situate pe o pagină din World Wide Web.

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1(rezolvată)
Internet
Nume: _______________________________

E.

Data: _______________

Realizati corespondenta:

1.Internet

2.Intranet

3.Extranet

a) Este o extensie a unei rețele Intranet, în mod special pe World Wide Web, ce permite
comunicarea între anumite instituții și a oamenilor din aceastã rețea Extranet, în cele mai multe
cazuri oferind un acces limitat la rețeaua Intranet a acestor organizații.
b) Desemnează o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate,
interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „Transmission Control
Protocol” și „Internet Protocol”, numite împreună „stiva TCP/IP”. El oferă utilizatorilor săi o
multitudine de informații și servicii precum e-mail, www, FTP, găzduire web (web hosting) și
multe altele.
c) Este o rețea informatică privată a unei companii, similară ca funcționalitate cu mediul
Internet. Intranet-ul pune la dispoziția angajaților resursele companiei, nepermițând drepturi la
informațiile confidențiale utilizatorilor cu acces la Internet.
1
b

2
c

3
a

F.
Alegeti varinata corecta:
1. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) reprezinta:
d) un protocol de stat pentru calculatoare
e) un protocol care permite comunicarea între calculatoarele din întreaga lume indiferent de
sistemul de operare instalat
f) un protocol care permite comunicarea între calculatoarele dintr-o institutie

g)
2. Numele de utilizator din adresa de email ticscoala@yahoo.com este:
d) ticscoala
e) yahoo.com
f) @
G. Explicati ce este o pagina de Start ? Ce contine aceasta ?
Pagina de start este prima pagina ce apare pe ecran a site-ului web. Ea contine in general indexul si text cu
conexiuni si grafice legate de aceasta pagina.
H. Completati corespunzator:
In 1957 Departamentul de Aparare al SUA impeuna cu 4 universitati creaza prima retea numita
____________ARPANET____
Un __________BROWSER_______ este o aplicație software (program) ce permite utilizatorilor să afișeze text,
grafică, video, muzică și alte informații situate pe o pagină din World Wide Web.

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2
INTERNET
Nume: _______________________________

Data: _______________

1. Ce este Internet-ul ?
a) Un sistem de operare;
b) Un program de securitate;
c) Reţea de reţele.
2. Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de motoare de căutare?
a. Google, Windows, Yahoo
b. MSN, AMD, Facebook
c. Google, Yahoo, Bing
d. Yahoo, Google, Mozilla Firefox
3. Documentele distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbajul:
a. FTP
b. HTML
c. de programare C++
4. Un sistem pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet se numeste:
a. posta electronica
b. portal
c. web hosting
5.Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de browsere?
a. Google, Windows, Microsoft Word
b. Facebook, Windows, Opera
c. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera
6. Pentru a găsi anumite informaţii pe Internet, utilizaţi:
a. un program de poştă electronică
d. o aplicaţie de procesare de text
e. un motor de căutare
f. un dicţionar online
7. O reţea socială virtuală (Comunitate on-line) reprezinta:
a. o metoda de distributie a stirilor si articolelor publicate pe Internet
b. o metodă de distribuţie a fişierelor în format multimedia
c. un serviciu disponibil pe Internet, creat cu scopul de a conecta utilizatori cu aceleaşi
interese, activităţi, hobby-uri
d. un serviciu de transmitere a mesajelor text scurte (maxim 160 caractere)
8. Internetul este o reţea de tip:
a. WAN
b. GAN
c. LAN
d. MAN
9. FTP (File Transfer Protocol) reprezintă:
a. un motor de căutare
b. un serviciu care asigură accesul la o colecţie de documente hypertext legate între ele
c. un serviciu pentru transferul fişierelor de la un computer la altul prin intermediul internetului
d. o firmă care asigură servicii de conectare la Internet

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2(rezolvată)
INTERNET
Nume: _______________________________

Data: _______________

1. Ce este Internet-ul ?
d) Un sistem de operare;
e) Un program de securitate;
f) Reţea de reţele.
2. Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de motoare de căutare?
e. Google, Windows, Yahoo
f. MSN, AMD, Facebook
g) Google, Yahoo, Bing
g. Yahoo, Google, Mozilla Firefox
3. Documentele distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbajul:
a. FTP
b. HTML
c. de programare C++
4. Un sistem pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet se numeste:
a. posta electronica
b. portal
c. web hosting
5.Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de browsere?
g. Google, Windows, Microsoft Word
h. Facebook, Windows, Opera
i. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera
6. Pentru a găsi anumite informaţii pe Internet, utilizaţi:
a. un program de poştă electronică
j. o aplicaţie de procesare de text
k. un motor de căutare
l. un dicţionar online
7. O reţea socială virtuală (Comunitate on-line) reprezinta:
a. o metoda de distributie a stirilor si articolelor publicate pe Internet
b. o metodă de distribuţie a fişierelor în format multimedia
c. un serviciu disponibil pe Internet, creat cu scopul de a conecta utilizatori cu aceleaşi
interese, activităţi, hobby-uri
d. un serviciu de transmitere a mesajelor text scurte (maxim 160 caractere)
8. Internetul este o reţea de tip:
a. WAN
b. GAN
c. LAN
d. MAN
9. FTP (File Transfer Protocol) reprezintă:
a. un motor de căutare
b. un serviciu care asigură accesul la o colecţie de documente hypertext legate între ele
c. un serviciu pentru transferul fişierelor de la un computer la altul prin intermediul
internetului
d. o firmă care asigură servicii de conectare la Internet

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

M4

EDITOR GRAFIC

OT_SERIA1_GRUPA1

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1
Editoare grafice
Nume: _______________________________

Data: _______________

1. Ce este un editor grafic? Dați 3 exemple de editoare grafice.
2. În ce format pot fi salvate fișierele grafice?
3. Care este rolul unui editor grafic?
4. Identificați ce face fiecare din instrumentele indicate :

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1 (rezolvată)
Editoare grafice
Nume: _______________________________

Data: _______________

1.Ce este un editor grafic? Dați 3 exemple de editoare grafice.
Răspuns:
Un editor grafic este un program care creează imagini sau le poate modifica pe cele deja făcute.
Editoare grafice: Paint, LibreOffice Draw, GIMP, Tinkercad
2. În ce format pot fi salvate fișierele grafice?
Răspuns: Editorul grafic creează fișiere care sunt salvate în format BMP, JPG, GIF, TIF.
3. Care este rolul unui editor grafic?
Răspuns: Rolul lui este să ne ajute să creăm imagini sau să prelucrăm imagini deja făcute,
fotografii, scheme, grafice.
4. Identificați ce face fiecare din instrumentele indicate:

Nota_____________________

OT_SERIA1_GRUPA1

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2
Editoare grafice
Nume: _______________________________

Data: _______________

1 .Ce este programul Paint?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Încercuiţi extensia corectă ce poate fi aleasă pentru un fișier ce conține un desen realizat în Paint:
a)
b)
c)
d)

.docx
.pptx
.mp3
.gif

3. Butonul radiera
a) ştergere
b) mutare
c) copiere

4. Butonul

realizează:

realizează:
a) decuparea unei suprafeţe
b) mutarea unei suprafeţe
c) umplerea cu o culoare a unei suprafaţe închise

5. Completaţi spaţiile libere cu rolul instrumentelor:
a) Pencil (Creion):…………………………..
b) Magnifier (Lupa): …………………………...
c) Crop (Trunchiere): …………………………...
d) Brushes (Pensula): …………………………..
f) Color Picker (Pipeta): ………………………………………..

Nota_____________________
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Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2(rezolvată)
Editor grafic
Nume: _______________________________

Data: _______________

1 .Ce este programul Paint?

Paint este un program pe care îl putem utiliza pentru a desena, colora sau edita
imagini.
3. Încercuiţi extensia corectă ce poate fi aleasă pentru un fișier ce conține un desen realizat în Paint:
e)
f)
g)
h)

.docx
.pptx
.mp3
.gif

3. Butonul radiera
d) ştergere
e) mutare
f) copiere

4. Butonul

realizează:

realizează:
d) decuparea unei suprafeţe
e) mutarea unei suprafeţe
f) umplerea cu o culoare a unei suprafaţe închise

5. Completaţi spaţiile libere cu rolul instrumentelor:

a) Pencil (Creion): trasarea de linii simple.
b) Magnifier (Lupa): apropierea imaginii în vederea editării ei.
c) Crop (Trunchiere): eliminarea unei zone nedorite din imagine.
d) Brushes (Pensula): desenarea de linii cu diverse forme, densităţi
f) Color Picker (Pipeta): selectarea unei culori din imagine.

Nota_____________________
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Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

M5

ALGORITMI
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LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1
Algoritmi
Nume: _______________________________

Data: _______________

1. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi stabileşte dacă sunt adevărate sau false:
a.

Paşii unui algoritm sunt clar descrişi.

b.

Numărul de paşi al unui algoritm este limitat.

c.

Instrucţiunea citeşte în informatică înseamnă ce se cere pentru o problemă matematică.

d.

Numărul de paşi al unui algoritm e cunoscut.

2. Uniţi prin săgeţi pentru a obţine enunţuri adevărate:
Generalitatea

înseamnă că un algoritm este corect dacă la același set de date
de intrare, în urma parcurgerii pașilor algoritmului, se obține
aceleași date de ieșire

Finititudinea

algoritmul nu rezolvă problema pentru un caz particular, pentru
un singur set de date, ci pentru toate seturile de date posibile.
Spunem că algoritmul rezolvă o clasă de probleme

Claritatea

rezolvarea cuprinde un număr finit de pași care transformă
datele de intrare în date de ieșire

3. Completați spațiile libere pentru realizarea unui algoritm prin care să comparați perimetrul unui
triunghi echilateral cu latura v, cu perimetrul unui pătrat cu latura m, apoi afișați un mesaj din care să
reiasă cine are perimetrul mai mare.
citește v;
ciește m;
dacă (…….<…….)
atunci scrie “Perimetrul pătratului este mai ……… decât perimetrul triunghiului”
altfel
scrie “Perimetrul pătratului este mai ……….. decât perimetrul triunghiului”

Nota_____________________
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Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 1(rezolvată)
Algoritmi
Nume: _______________________________

Data: _______________

1. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi stabileşte dacă sunt adevărate sau false:
a.

Paşii unui algoritm sunt clar descrişi. A

b.

Numărul de paşi al unui algoritm este limitat.A

c.

Instrucţiunea citeşte în informatică înseamnă ce se cere pentru o problemă matematică. F

d.

Numărul de paşi al unui algoritm e cunoscut.A

2. Uniţi prin săgeţi pentru a obţine enunţuri adevărate:
Generalitatea
înseamnă că un algoritm este corect dacă la același set de date de
intrare, în urma parcurgerii pașilor algoritmului, se obține aceleași
date de ieșire
Finititudinea

algoritmul nu rezolvă problema pentru un caz particular, pentru un
singur set de date, ci pentru toate seturile de date posibile. Spunem
că algoritmul rezolvă o clasă de probleme

Claritatea

rezolvarea cuprinde un număr finit de pași care transformă datele
de intrare în date de ieșire

3. Completați spațiile libere pentru realizarea unui algoritm prin care să comparați perimetrul unui
triunghi echilateral cu latura v, cu perimetrul unui pătrat cu latura m, apoi afișați un mesaj din care
să reiasă cine are perimetrul mai mare.
citește v;
ciește m;
dacă (3*v<4*m)
atunci scrie “Perimetrul pătratului este mai mare decât perimetrul triunghiului”
altfel
scrie “Perimetrul pătratului este mai mic decât perimetrul triunghiului”

Nota_____________________
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Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2
Algoritmi
Nume: _______________________________
XV.

Data: _______________

Raspundeti la urmatoarele intrebari:
1. Ce este un algoritm?
_________________________________________________________
2. Care sunt caracteristicile unui algoritm?
_____________________________________________________________
Găsiți în careul de litere de mai jos cât mai multe cuvinte legate de ALGORITMI:

XVI.
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VALOARE
EXPRESIE
PSEUDOCOD
ALICE
START
OPERATOR
DATE
SCRIE
SCRATCH
BUCLA
STOP

III . Alegeți răspunsul corect:
1.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

Nota_____________________
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2. 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?
a)29 39
b) 12 42
c)20 11

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
Profesor: Luță Claudia

Clasa a V-a

Foaie de lucru 2(rezolvată)
Algoritmi
Nume: _______________________________
XVII.

Raspundeti la urmatoarele intrebari:
3. Ce este un algoritm?
Un algoritm este o metoda de rezolvare a unei probleme oarecare.
4. Care sunt caracteristicile unui algoritm?
Caracteristicile unui algoritm sunt: bine ordonat, neambiguu, calculabil in mod eficient.
Găsiți în careul de litere de mai jos cât mai multe cuvinte legate de ALGORITMI:

XVIII.
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VALOARE
EXPRESIE
PSEUDOCOD
ALICE
START
OPERATOR
DATE
SCRIE
SCRATCH
BUCLA
STOP

E

III . Alegeți răspunsul corect:
1.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
d) 121 11
e) 120 12
f) 120 11

Nota_____________________
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3. 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?
a)29 39
b) 12 42
c)20 11

Semnatura profesor___________________

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

M6

METODICA DISCIPLINEI
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LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

An şcolar: 2017-2018
Programa aprobata prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: INTERNET
NR. ORE ALOCATE: 3
Nr.
crt.

Conţinuturi
(detalieri)

Competenţe specifice vizate

Activităţi de
învăţare

Resurse

Evaluare

Obs.

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Servicii ale
rețelei Internet
Serviciul
World Wide Web:
-navigarea pe
Internet;
- căutarea
informațiilor pe
Internet utilizând
motoare de
căutare;
salvarea
informațiilor de pe
Internet
Drepturi de
autor
Siguranța pe
Internet

- Utilizarea eficientă şi în
siguranță a Internetului ca sursă
de documentare
- Identificarea unor servicii ale
rețelei Internet și descrierea
rolului acestora în satisfacerea
unor nevoi din viața de zi cu zi
- Căutarea unor informații pe
Internet, salvarea informațiilor
căutate (text/imagini) cu
evidențierea normelor
referitoare la drepturile de
autor, licențe software și
drepturi de utilizare aferente
conținuturilor digitale
- Analizarea unor situații în
care Internetul poate genera
pericole și identificarea unor
soluții posibile, a unor metode
de a evita astfel de situații
(utilizând jocuri de rol, filme
didactice etc.)
- Stabilirea unor reguli pentru o
navigare sigură şi eficientă pe
Internet și discutarea
credibilității resurselor Web în
scopul identificării unor resurse
relevante pentru teme
disciplinare/interdisciplinare

-Prezentarea
ferestrei
aplicației
Internet.
-Aplicații cu
browsere de
Internet
-Lucrul cu
motoare de
căutare
-Prezentarea
serviciului
WWW
-Prezentarea
măsurilor de
siguranță pe
Internet
-Crearea unui
cont de e-mail

calculator;
-fișe de
lucru;
-aplicaţia
Internet
Explorer

-teste de
parcurs;
-aplicaţii
practice.

1
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LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

PROIECT DE LECŢIE
Data:
Clasa: a V-a
Profesor: Luță Costina Claudia
Disciplina: Informatică si TIC
Condiţii de desfăşurare a activităţii: toată clasa în cabinetul de informatică
Unitatea de învăţare: Internet
Conținutul activităţii: Servicii ale rețelei Internet
Tipul lecției:
 Lecţie de comunicare a noilor cunoştinţe
Competenţa generală:
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
Competenţe specifice:
1.3.Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare
Obiective operaţionale:
 Cognitive:
- Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite;
- Să identifice corect serviciile oferite de Internet;
- Să exemplifice serviciile de posta electronica si cele de chat
- Sa identifice diferitele portaluri si platforme elearning puse la dispozitie pe Internet
- Sa exemplifice modul de utilizare a formularelor si sa recunsoasca rolul acestora
- Sa efectueze cautare dupa un cuvant cheie cu ajutorul unor motoare de cautare
- Sa identifice diferitele servicii de gazduire – web hosting
- Sa parcurga informatiile ce se disute pe grupurile de stiri/ forumuri de discutii
 Afectiv – atitudinale:
- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;
- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;
- Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate ;
- Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme
variate.
 Psihomotorii:
- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;
- Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la informatică;
- Să dovedeasca abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului.
Strategia didactică:
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin
descoperire.
 Resurse materiale:videoproiector, calculatoare, FlipChart, manual.
 Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.
Forme de evaluare:
- Evaluare iniţială: verificarea cantitativă şi calitativă a temei, test alcătuit din itemi diferiti
(reactualizarea cunoştinţelor);
- Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei, test alcătuit
din 3 itemi cu alegere multiplă (fixarea cunoştinţelor şi realizarea feed-back).

OT_SERIA1_GRUPA1
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NR.
CRT

ETAPELE
LECTIEI

1

Organizarea
clasei pentru
lecţie

2

Pregatirea
pentru tema
noua

3

Enunţul
lecţiei noi

4

Comunicarea
noilor
cunoştinţe
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CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE

Notarea absenţelor.
Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei.
Actualizarea, prin conversaţie si un test cu
itemi diferiti, a unor cunoştinţe anterioare,
necesare noii învăţări.
Test recapitulativ Anexa 1
Se scriu pe tablă titlul lecţiei şi obiectivele
operaţionale vizate.
SERVICII ALE REȚELEI INTERNET
Cu ajutorul informatiilor grupate intr-o
prezentare PowerPoint comunic elevilor
noile cunostinte:
Prin INTERNET se intelege o retea globala
compusa din sisteme de calculatoare
interconectate si servicii computerizate, care
permit utilizatorului sa acceseze informatii
aflate oriunde in retea.
Internet Society este o organizatie
internationala care supervizeaza dezvoltarea
retelei Internet.
ARPAnet prima forma a retelei internet
compusa din calculatoarele marilor
universitati din SUA, a unor agentii
guvernamentale, si a departamentului de
aparate SUA.
Internet ofera urmatoarea gama de servicii:
 Accesul calculatoarelor la
distanta
 Transferul de fisiere
 Posta electronica
 Stiri si discutii
 Prezentarea si cautarea
informatiilor
1. Serviciul Telnet
Permite utilizatorului sa aiba acces la
claculatoare aflate la distanta. Protetia
calculatoarelor si a datelor se asigura pri
utilizarea parolelor.
2. Serviciul transfer de fisiere
FTP(File Transfer Protocol)
Reprezintă un mod de transfer al fişierelor
Poate fi utilizat între două computere, între un
computer şi un server de date sau între două
conturi pe acelaşi computer.
3. Serviciul posta electronica
E-mail (poșta electronica)
Desemnează sisteme pentru transmiterea sau
primirea de mesaje, de obicei prin Internet.

DOZARE

FORMAŢII DE
LUCRU ŞI
INDICAŢII
METODOLOGICE

2 minute

Toată clasa

8 minute

La toată clasa

2 minute

Captarea atenţiei şi
trezirea interesului
pentru lecţie

OBSERVAŢII

Elevii scriu în
caiet titlul
lecţiei noi

 Frontal şi
individual.
 Elevii vor
urmări prezentarea
cu conţinutul
lecţiei.

30 minute

 Elevii
acceseaza diferite
pagini din rețeaua
Internet

 Elevii răspund
la întrebări,
formulează ei înşişi
întrebări.

Este necesar
ca elevii să
scrie în caiet
deoarece
conţinutul
explicaţiilor şi
al prezentării
electronice nu
este în manual

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

NR.
CRT

ETAPELE
LECTIEI

CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE

DOZARE

FORMAŢII DE
LUCRU ŞI
INDICAŢII
METODOLOGICE

OBSERVAŢII

Cei mai cunoscuți furnizori de servicii e-mail
sunt: Yahoo! (Yahoo! Mail), Microsoft
(Hotmail), Google (Gmail), etc.
Aveti adrese de email? La ce
furnizori?
4. Serviciul de prezentare si cautare a
informatiilor
WWW (WORLD WIDE WEB)
Reprezintă ansamblul documentelor de
natură hypertext distribuite fie pe Internet, fie
în reţelele locale. Aceste documente
distribuite pe Web (numite şi pagini web)
sunt scrise în limbaj HTML.
Ce pagini web accesati in mod
normal? Exemple!
Pentru a naviga prin WWW este necesar un
program de explorare Web care permite
vizualizarea paginilor si deplasarea intre
pagini. Acesta se numeste BROWSER. Cele
mai utilizate sunt: Google Chrome, Opera,
Internet Explorer, Mozzila Firefox si
Netscape Navigator.
Motor de căutare
Repezintă un program căutător, care
accesează Internetul în mod automat și
frecvent și care stochează titlul, cuvinte cheie
și, parțial, chiar conținutul paginilor web întro bază de date.Cele mai utilizate sunt:
Google, Yahoo, Bing.

5

Fixarea
cunoştinţelor
şi realizarea
feed-backului

Test pentru fixarea cunoştinţelor despre
Servicii ale rețelei Internet. Testul de fixare a
cunostintelor conţine itemi cu un singur
răspuns la alegere din Anexa 2.

6

Notarea

Pe baza activităţii elevilor se dau note

2 minute

7

Tema pentru
acasă

Realizati o lista cu furnizori de servicii de
email.

1 minut
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Dacă se
constată că nu
au fost
înţelese unele
noţiuni, se reia
explicaţia
acestora cu
ajutorul
elevilor care
le-au înţeles

5 minute

Notele se trec în
catalog.

LUȚĂ COSTINA CLAUDIA
ANEXA 1
TEST RECAPITULATIV
A. Realizati corespondenta:
1.Internet

2.Intranet

3.Extranet

a) Este o extensie a unei rețele Intranet, în mod special pe World Wide Web, ce permite
comunicarea între anumite instituții și a oamenilor din aceastã rețea Extranet, în cele mai multe
cazuri oferind un acces limitat la rețeaua Intranet a acestor organizații.
b) Desemnează o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate,
interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „Transmission Control
Protocol” și „Internet Protocol”, numite împreună „stiva TCP/IP”. El oferă utilizatorilor săi o
multitudine de informații și servicii precum e-mail, www, FTP, găzduire web (web hosting) și
multe altele.
c) Este o rețea informatică privată a unei companii, similară ca funcționalitate cu mediul
Internet. Intranet-ul pune la dispoziția angajaților resursele companiei, nepermițând drepturi la
informațiile confidențiale utilizatorilor cu acces la Internet.
1

2

3

B. Alegeti varinata corecta:
1. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) reprezinta:
h) un protocol de stat pentru calculatoare
i) un protocol care permite comunicarea între calculatoarele din întreaga lume indiferent de sistemul
de operare instalat
j) un protocol care permite comunicarea între calculatoarele dintr-o institutie
2. Numele de utilizator din adresa de email ticscoala@yahoo.com este:
g) ticscoala
h) yahoo.com
i) @
C. Explicati ce este o pagina de Start ? Ce contine aceasta ?

ANEXA 2
TEST
(de fixare a cunostintelor)
1. Ce este Internet-ul ?
a) Un sistem de operare;
b) Un program de securitate;
c) Reţea globala de calculatoare.
2. Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de motoare de căutare?
h. Google, Windows, Yahoo;
i. MSN, AMD, Facebook;
j. Google, Yahoo, Bing;
k. Yahoo, Google, Mozilla Firefox.
3. Documentele distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbajul:
a. FTP;
b. HTML;
c. de programare C++.
4. Un sistem pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet se numeste:
a. posta electronica;
b. portal;
c. web hosting.
5.Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de browsere?
m. Google, Windows, Microsoft Word;
n. Facebook, Windows, Opera;
o. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
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LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

Foaie de lucru nr.1: Internet

Nume: _________________________

Data: _______________

1. Care din următoarele dispozitive foloseşte la conectarea la Internet?
a) placa de reţea ;
b) monitorul;
c) placa de bază.
2. Ce este Internet-ul ?
a)
b)
c)
3. Ce înseamnă WWW?
a)
b)
c)

Un sistem de operare;
Joc de strategie;
Reţea de reţele.
Internet Explorer;
world wide web;
word wid web.

4. Explicați care este diferenta dintre Intranet si Extranet?

5.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Completaţi cu cuvintele următoare :
Globale
Expeditor
Internet
Furnizor de servicii
Metropolitane
Parola

a. …………… este o reţea foarte mare de calculatoare care conectează între ele milioane de reţele
mai mici.
b. La baza tuturor serviciilor din Internet stă comunicarea; informaţia circulă sub formă de pachete
care au un destinatar şi …………………………
c. Reţelele ………………………… sunt răspândite pe suprafaţa unui oraş iar cele …………………
au o răspândire foarte mare (a unei ţări)
d. Un utilizator care vrea să se conecteze la Internet trebuie să plătească unui
………………………… iar acesta la deschiderea contului va comunica numele de utilizator şi
……………………….
6.

Răspundeți la următoarele întrebări:
Ce este o pagină de start?
Ce conţine aceasta?

7. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
a. Pentru a atașa o imagine la un e-mail trebuie ca mai întâi imaginea să fie inserată într-un
document WORD.
Adevărat
Fals
Nu știu
b. Numele de utilizator de Yahoo Messenger atribuit utilizatorului cu e-mailul
„gigel79@yahoo.com” este „gigel79”.
Adevărat
Fals
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LUȚĂ COSTINA CLAUDIA

Foaie de lucru nr.1: Internet rezolvată(marcate cu rosu)
Nume: _______________________

Data: _______________

1. Care din următoarele dispozitive foloseşte la conectarea la Internet?
d) placa de reţea ;
e) monitorul;
f) placa de bază.
2. Ce este Internet-ul ?
d)
e)
f)

Un sistem de operare;
Joc de strategie;
Reţea de reţele.

3. Ce înseamnă WWW?
d)
Internet Explorer;
e)
world wide web;
f)
word wid web.
4. Explicați care este diferenta dintre intranet si extranet?
5. Completaţi cu cuvintele următoare :
(7) Globale
(8) Expeditor
(9) Internet
(10)
Furnizor de servicii
(11)
Metropolitane
(12)
Parola
a. Internet este o reţea foarte mare de calculatoare care conectează între ele milioane de reţele mai
mici.
b. La baza tuturor serviciilor din Internet stă comunicarea; informaţia circulă sub formă de pachete
care au un destinatar şi expeditor
c. Reţelele metropolitane sunt răspândite pe suprafaţa unui oraş iar cele globale au o răspândire
foarte mare (a unei ţări)
d. Un utilizator care vrea să se conecteze la Internet trebuie să plătească unui furnizor de servicii
iar acesta la deschiderea contului va comunica numele de utilizator şi parola
Răspundeți la următoarele întrebări:
Ce este o pagină de start? Ce conţine aceasta?
Pagina de pornire este cea care apare când lansezi browserul de Internet pe computer.
6.

7. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
c. Pentru a atașa o imagine la un e-mail trebuie ca mai întâi imaginea să fie inserată într-un
document WORD.
Adevărat
Fals
Nu știu
d. Numele de utilizator de Yahoo Messenger atribuit utilizatorului cu e-mailul
„gigel79@yahoo.com” este „gigel79”.
Adevărat
Fals
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