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Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic ,,Paul Bujor”Bereşti
Disciplina: Informatică și TIC PROFESOR: Manea Marius
CLASA NR. ORE/SĂPT: A V -A /1 oră
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE: Sisteme de operare
Număr de ore alocate: 5 ore
Nr.
crt.

Conţinuturi

Rolul unui sistem
de operare
1.
(1 oră)

Elemente de
interfaţă
2.

ale unui sistem de
operare

(1 oră)

3.

Organizarea
datelor pe suport
extern
(1 oră)

Competenţe specifice
1.2.1 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
1.2.2 Descrierea modului de organizare
a informațiilor pe suport extern și
exersarea modalităților de specificare a
căii către un fișier (în mod absolut și în
mod relativ) pe o schemă dată sau în
contextul oferit de calculatorul de lucru
1.2.1 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
1.2.2 Descrierea modului de organizare
a informațiilor pe suport extern și
exersarea modalităților de specificare a
căii către un fișier (în mod absolut și în
mod relativ) pe o schemă dată sau în
contextul oferit de calculatorul de lucru
1.2.1 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
1.2.3 Realizarea într-o aplicație specifică
sistemului de operare sau într-un utilitar

Activităţi de învăţare

Resurse

Evaluare

Manual / Calculator/
Videoproiector
1.
2.
3.
4.

Rolul unui SO
Funcțiile unui sistem de operare
Pachete software : nucleul, interfața SO
Exemple de SO

Conversaţia

Observare
sistematică
şi notare

Explicaţia

1. Tipuri de interfață cu utilizatorul: interfața
de tip linie de comandă, interfața grafică
2. Principalele elemente ale unei interfețe
grafice: cursorul, fereastra, pictograme,
meniu
3. Elementele componente ale unei ferestre
4. Combinații de taste - variante de lucru

Manual / Calculator/
Videoproiector

Explicaţia

Observare
sistematică
şi notare

Exerciţiul
Fișa de lucru

1.
2.
3.
4.
5.

Fișiere
Tipuri de fișiere. Extensii
Foldere
Proprietățile fișierelor/folderelor
Cale (path)

Manual / Calculator/
Videoproiector

Explicaţia
Exerciţiul

2

Observare
sistematică
şi notare

Obs.

specializat
(de
exemplu,
Total
Commander, Midnight Commander etc.)
a principalelor operații cu fișiere și
directoare
(creare,
ștergere,
redenumire, copiere, mutare, căutare)

Fișa de lucru

Manual / Calculator/
Videoproiector
Operații cu fișiere
și directoare
4.
(1 oră)

1.2.3 Realizarea într-o aplicație specifică
sistemului de operare sau într-un utilitar
specializat
(de
exemplu,
Total
Commander, Midnight Commander etc.)
a principalelor operații cu fișiere și
directoare
(creare,
ștergere,
redenumire, copiere, mutare, căutare)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crearea unui folder
Selectarea unui fișier/folder
Copierea unui fișier/folder
Mutarea unui fișier/folder
Ștergerea unui fișier/folder
Aplicații

Explicaţia
Exerciţiul

Portofoliu

Munca

(format
electronic)

Individuală

Evaluare
5.
(1 oră)

1.2.1 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
1.2.2 Descrierea modului de organizare
a informațiilor pe suport extern și
exersarea modalităților de specificare a
căii către un fișier (în mod absolut și în
mod relativ) pe o schemă dată sau în
contextul oferit de calculatorul de lucru

Observare
sistematică
şi notare

Probă
practică
Se rezolvă un test practic de 15 min
Test scris 20 min

Proiect
Test
Test
sumativ

1.2.3 Realizarea într-o aplicație specifică
sistemului de operare sau într-un utilitar
specializat
(de
exemplu,
Total
Commander, Midnight Commander etc.)
a principalelor operații cu fișiere și
directoare
(creare,
ștergere,
redenumire, copiere, mutare, căutare)

3

Proiect didactic
Data:
Disciplina: Informatică şi Tic
Clasa: A V-A
Profesor: Manea Marius
Unitatea de învăţare: Sistemul de operare
Titlul lecţiei: Operații cu fișiere și directoare
Tipul lecţiei: Formarea priceperilor şi deprinderilor
Locul de desfăşurare: - laboratorul de informatică
Durata lecţiei: 50 min.

Competenţe specifice
1.2.3 Realizarea într-o aplicație specifică sistemului de operare sau într-un utilitar
specializat (de exemplu, Total Commander, Midnight Commander etc.) a
principalelor operații cu fișiere și directoare (creare, ștergere, redenumire, copiere,
mutare, căutare)
Obiective educaţionale:
 Obiective cognitive:
 Să recunoască un dosar şi un fişier;
 Să ştie să creeze, copieze, să mute şi să şteargă un fişier/dosar;
 Obiective afective:
 Să argumenteze corect alegerea unei variante;
 Să aprecieze corect soluţiile oferite de ceilalţi elevi;
 Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
 Obiective psihomotorii:
 Să utilizeze corect noţiunile teoretice şi practice însuşite;
Obiective operaţionale:
O1: să creeze corect o structură arborescentă;
O2: să-şi însuşească modul de funcţionare al pictogramei MyComputer;
O3: să analizeze corect fiecare situaţie;
Strategii didactice:
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 Principii didactice:
principiul participării şi învăţării active;
principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
principiul conexiunii inverse;
 Metode de învăţământ:
metode de comunicare orală: expunere, conversaţie;
metode de acţiune: exerciţiul, învăţare prin descoperire;
 Procedee de instruire:
explicaţia în etapa de învăţare;
învăţarea prin descoperire, prin lucrul la calculator;
problematizarea prin crearea situaţiilor problemă;
conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor;
 Forme de organizare: frontală şi individuală;
 Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă;
 Resurse materiale:
- Calculatoare;
- material bibliografic: Manual Compediu introductiv pentru gimnaziu Clasa a V-a
- videoproiector
 Metode de evaluare:
evaluare iniţială: întrebări orale;
set de aplicaţii;

Desfăşurarea lecţiei:

o
o


1. Moment organizatoric (2 min.):
Organizarea şi pregătirea clasei: - verificarea frecvenţei;
Captarea atenţiei clasei: prin anutarea subiectului temei a obiectivelor urmarite,a
modului de desfasurare a activitatii
2. Reactualizarea cunoştinţelor ( 5 min.):
1.Ce este un fisier ?

Raspuns asteptat :
Este o forma de organizare a datelor pe suportul de informatie
2.Ce este un director ?
Raspuns asteptat :
Este un dosar sau un catalog in care se tine evidenta unor fisiere si directoare de pe disc


3. Comunicarea noilor cunoştinţe ( 25 min.):

Operaţii cu fişiere şi dosare
Organizarea dosarelor se face pe principiul ierarhic al arborelui. Dosarul rădăcină se află pe primul nivel şi
reprezintă întregul stoc de informaţie de pe suportul de stocare (dischetă, hard-disc, etc). Celelalte grupări creează
nivelurile 2, 3, la final se regăsesc fişierele.
În continuare vom prezenta operaţiile cu fişiere şi dosare.
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 Crearea fişierelor
Paşii pentru crearea şi salvarea fişierelor:





Deschideţi pictograma MyComputer;
Deschideţi unitatea de disc la alegere (C:, D:);
File/Fişier – New/Nou – Text File/se alege programul dorit;
Salvarea fişierului: File/Fişier - Save/Salvare - Tastare nume - Save/Salvare

 Crearea dosarelor
Paşii pentru crearea dosarelor:





Deschideţi pictograma MyComputer;
selectaţi unitatea de disc şi poziţia noului director;
alegeţi File/Fişier - New/Nou - Folder/Dosar;
introduceţi un nume pentru dosar şi apăsaţi tasta <Enter>

 Copierea, mutarea şi ştergerea fişierelor/dosarelor
Pentru copierea, mutarea şi ştergerea fişierelor în Windows există două metode:
“decupează / copiază şi inserează” (cut / copy, paste), folosind tastatura sau mouse-

Paşii pentru a muta/copia un fişier prin metoda “decupează/copiază şi inserează” – mouse-ul:
1. selectaţi fişierul pe care doriţi să-l mutaţi sau să-l copiaţi;
2. alegeţi Edit > Cut sau efectuaţi clic pe butonul din dreapta al mouse-ului şi selectaţi Cut din meniul care apare. Pentru
copiere alegeţi Edit > Copy;
3. deschideţi directorul destinaţie;
4. efectuaţi clic pe butonul din dreapta al mouse-ului şi alegeţi Paste pentru inserarea fişierului la destinaţie;
5. dacă fişierul există deja, va apărea căsuţa de dialog în care sunteţi întrebat dacă doriţi înlocuirea fişierului existent cu
fişierul sursă.
Paşii pentru a muta sau copia un fişier prin metoda “decupează/copiază şi inserează” – tastatura:
1. selectaţi fişierul pe care doriţi să-l mutaţi sau să-l copiaţi;
2. pentru a muta/copia fişierul menţineţi apăsate combinaţia de taste CTRL+X/CTRL+C;
3. pentru inserarea fişierului/dosarului menţineţi apăsate combinaţia de taste CTRL + V;
4. dacă fişierul există deja, va apărea căsuţa de dialog în care sunteţi întrebat dacă doriţi înlocuirea fişierului existent cu
fişierul sursă.

Paşii pentru ştergerea unui dosar sau a unui fişier:
1. selectaţi fişierul sau dosar pe care doriţi să-l ştergeţi;
2. apăsaţi tasta <Del>
3. confirmaţi ştergerea prin selectarea butonului OK din caseta de dialog apărută.
Fişierele şterse sunt păstrate în Recycle Bin, de unde pot fi recuperate, până când acesta este golit prin opţiunea
Empty Recycle Bin.
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Paşii pentru căutarea unui dosar sau a unui fişier:
1. START – SEARCH/CĂUTARE;
2. tastaţi numele fişierului/dosarului căutat;
3. SEARCH/CĂUTARE;
4. tastaţi numele fişierului/dosarului căutat
Paşii pentru redenumirea unui dosar sau a unui fişier:
1. executaţi click dreapta pe dosarul/fişierul dorit;
2. RENAME/REDENUMIRE, tastaţi numele dorit.
4. Recapitularea şi sistematizarea cunoştintelor ( 3 min.)
o Cum se creează un fişier/director? Dar cum se salvează un fişier?
o Cum se copiază un fişier/dosar?
o Cum se şterg fişierele sau dosarele?
5. Operaţionalizarea cunoştinţelor (asigurarea conexiunii inverse) prin intermediul unei fişe de lucru ( 13 min.)
- Creaţi în unitatea de disc C: un fişier cu numele „Text.doc”;
- Copiaţi fişierul de mai sus pe desktop;
- Redenumiţi fişierul copiat pe desktop cu numele: „Copietext.doc”;
- Căutaţi fişierul cu numele”Text.doc”;
- Ştergeţi fişierul „copietext.doc”, recuperaţi fişierul şters din RecycleBin.

- se evidenţiază rezultatele obţinute;
- se semnalează şi se corectează eventualele erori apărute;
- se evidenţiază şi se notează elevii ce au răspuns;
 6. Asigurarea retenţiei ( 2 min.)
Se propune ca temă pentru acasă următoarea întrebare:
1. Ce se întâmplă cu directoarele sau fişierele şterse cu comanda <Del> din dosarul MyDocuments?
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FIŞĂ DE LUCRU

-

Creaţi în unitatea de disc C: un fişier cu numele „Text.doc”;
Copiaţi fişierul de mai sus pe desktop;
Redenumiţi fişierul copiat pe desktop cu numele: „Copietext.doc”;
Căutaţi fişierul cu numele”Text.doc”;
Ştergeţi fişierul „copietext.doc”, recuperaţi fişierul şters din RecycleBin.

FIŞĂ DE LUCRU

-

Creaţi în unitatea de disc C: un fişier cu numele „Text.doc”;
Copiaţi fişierul de mai sus pe desktop;
Redenumiţi fişierul copiat pe desktop cu numele: „Copietext.doc”;
Căutaţi fişierul cu numele”Text.doc”;
Ştergeţi fişierul „copietext.doc”, recuperaţi fişierul şters din RecycleBin.

FIŞĂ DE LUCRU

-

Creaţi în unitatea de disc C: un fişier cu numele „Text.doc”;
Copiaţi fişierul de mai sus pe desktop;
Redenumiţi fişierul copiat pe desktop cu numele: „Copietext.doc”;
Căutaţi fişierul cu numele”Text.doc”;
Ştergeţi fişierul „copietext.doc”, recuperaţi fişierul şters din RecycleBin.

FIŞĂ DE LUCRU

-

Creaţi în unitatea de disc C: un fişier cu numele „Text.doc”;
Copiaţi fişierul de mai sus pe desktop;
Redenumiţi fişierul copiat pe desktop cu numele: „Copietext.doc”;
Căutaţi fişierul cu numele”Text.doc”;
Ştergeţi fişierul „copietext.doc”, recuperaţi fişierul şters din RecycleBin.
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Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic ,,Paul Bujor” Bereşti
Disciplina: Informatică și TIC
Unitatea de învăţare: Sisteme de operare
PROFESOR: Manea Marius
CLASA : A V –A
Timp de lucru: 20 minute
Evaluare Sumativă - Test scris

Fişă de lucru
I. Itemi cu alegere multiplă
1. Care dintre următoarele nu este un sistem de operare?
a. Linux

b. Mozila

c. MacOs

d. Windows

2. Unde sunt încărcate programele din nucleul sistemului de operare?
a. Memoria ROM b. Memoria Ram c. Memoria cache d. Hard disk
3. Obținerea informatiilor despre calculator. Pentru a obține informații despre tipul procesorului și dimensiunea
memoriei RAM instalate, se poate proceda astfel:
a. Start→Control Panel→System
b. Start→All Programs→Accessories→Calculator
c. Click Dreapta pe butonul Start→Windows Explorer→System Information
d. Start→Notepad
II. Item cu alege duală
4. Windows 10 este un sistem de operare multitasking?
a. Da;

b. Nu.

III. Item de tip completare
5. Completaţi spaţiile libere pentru a obţine enunţuri adevărate:
Un fişier se caracterizează prin ……….
Extensia unui fişier este formată din maxim ….. litere şi indică………
Numele unui fişier poate avea maxim …… caractere şi este separat de extensie prin …….
Un folder poate conţine …………
Aplicația Explorer este utilizată pentru ……..
IV. Item de tip pereche
6. Realizează corespondenţa dintre cele două coloane scriind pe foaie perechile corecte.
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Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic ,,Paul Bujor”Bereşti
Disciplina: Informatică și TIC
Unitatea de învăţare: Sisteme de operare
PROFESOR: Manea Marius
CLASA : A V –A

Rezolvarea Fişei de lucru
1. b. Mozila
2. b. Memoria Ram
3. a. Start→Control Panel→System
4. a. Da
5. Un fişier se caracterizează prin nume, tip, dimensiune, atribute, data şi ora creării, modificării sau accesării acestuia.
Extensia unui fişier este formată din maxim 4 litere şi indică faptul că acel fișier poate fi deschis folosind un anumit
program (aplicație).
Numele unui fişier poate avea maxim 255 caractere şi este separat de extensie prin caracterul punct.
Un folder poate conţine mai multe fișiere și foldere.
Aplicația Explorer este utilizată pentru gestiunea fișierelor și a folderelor.
6. 1- b
2- d
3- e
4- f
5- c
6- a
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