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Proiectul unității de învățare
Unitatea de învățare: Sisteme de operare
Număr ore alocate: 4
Conţinuturi

Competenţe

Activităţi

Resurse

Evaluare

specifice
Rolul unui sistem de operare

1.2
•
Explicarea modului în care un
utilizator interacționează cu un sistem
de calcul
•
Definirea sistemului de
operare
•
Prezentarea funcțiilor unui
sistem de operare

•

Exemple de sisteme de
operare
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Timp total alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de
informatică, dotat cu
acces la Internet şi
videoproiector
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Fișă de lucru

Conversație euristică.
Aplicații practice
conform fișei de lucru.
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Elemente de interfață ale unui sistem
de operare

1.2

Prezentarea sistemului de operare
Windows
•
Prezentarea Desktop-ului
(spațiul de lucru) și a elementelor
acestuia: pictograme (icon-uri)/shortcut-uri (scurtături), ferestre, casete de
diaslog, meniuri, bara de activități.
Operații cu ferestre
•
Stabilirea datei și orei
curente, a volumului pentru sunet și a
fundalului pentru spațiul de lucru
•
Prezentarea unor Accesorii
ale sistemului
•
Lansarea aplicației Calculator
și exersarea utilizării elementelor de
interfață în această aplicație.
Realizarea de calcule aritmetice
simple
•
Lansarea aplicației Notepad și
exersarea utilizării elementelor de
interfață în această aplicație. Operații
simple de editare
•
Lansarea aplicației Paint și
exersarea utilizării elementelor de
interfață în această aplicație.
Executarea unor desene simple

Operații cu fișiere și directoare

1.2
•
Prezentarea noțiunii fișier.
Tipuri de fișiere
•
Prezentarea noțiunii de
director/folder/dosar
•
Identificare director, fișier,
pictograme specifice
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Timp total alocat: 1 oră
Locație: laboratorul de
informatică, dotat cu
acces la Internet şi
videoproiector.
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Fișă de lucru

Conversație euristică.
Aplicații practice
conform fișei de lucru.

Timp total alocat: 2 ore
Locaţie: laboratorul de
informatică, dotat cu
acces la Internet şi
videoproiector.
Activitate: individuală şi
frontală.

Aplicații practice
conform fișei de lucru.
Test final(scris).
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•
Identificarea dimensiunii unui Material didactic:
director, fișier, a informației de pe un - Fișă de lucru
disc de lucru
-Test final(scris)
•
Aplicația Windows Explorer
•
Exersarea operațiilor de
identificare a directoarelor și
fișierelor
•
Selectarea fișierelor și/sau
directoarelor
•
Crearea unui nou director
•
Crearea unui nou fișier
•
Copierea de fișiere și/sau
directoare
•
Mutarea de fișiere și/sau
directoare
•
Redenumirea unui fișier/
director
•
Ștergerea fișiere și/sau
directoare
•
Crearea scurtăturilor
•
Exersarea operațiilor cu
fișiere și directoare conform unei fișe
de lucru cu cerințe de rezolvat pe
calculator
•
Test
•
Evaluare sumativă: test
final(scris)
•
Discutarea testului
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PROIECT DE LECŢIE
Profesor: Munteanu Daciana
Şcoala: Colegiul „Ştefan Odobleja”, Craiova
Data: 10.10.2017
Clasa: a V-a A
Vârsta elevilor: 10-11 ani
Număr de elevi: 25
Disciplina: Informatică şi TIC
Condiţii de desfăşurare a activităţii: toată clasa, în laboratorul de informatică
Tipul activităţii: Lecţie mixtă
Unitatea de învăţare: Sisteme de operare
Unitate didactică: Rolul unui sistem de operare
Competenţe specifice:
1.2 Utilizarea eficientă a unor componente software
Obiective operaţionale
 Cognitive:


Să-și însușească noțiunea de sistem de operare



Să precizeze funcțiile unui sistem de operare



Să enumere câteva sisteme de operare
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 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 dovedească abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului.

 Strategia didactică:


Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire.



Resurse materiale: calculatoare, videoproiector, tablă, manual, fişa de lucru.



Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

 Forme de evaluare:


Evaluare iniţială: verificarea cantitativă a temei;



Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei.

 Metode și procedee: expunerea dogmatică, explicația, conversația euristică, exercițiu.
 Mijloace și materiale: calculatorul, videoproiectorul, manualul, tabla.
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Nr.
crt.

1.

2.

VERIGILE /
ETAPELE LECȚIEI

Organizarea clasei pentru lecţie

Verificarea temei de casă

CONŢINUT/ SISTEME DE
ACŢIONARE

Dozare

Captarea atenţiei elevilor;
Notarea absenţelor;
Pregătirea elevilor cu cele
necesare lecţiei.

3 min.

Verificarea, cantitativă și
calitativă a temelor.

2 min.

FORMAŢII DE
LUCRU ŞI
OBSERVAŢII
INDICAŢII
METODOLOGICE
Toată clasa
Profesorul
pregăteşte
Elevii pornesc
calculatorul şi
calculatoarele.
videoproiectorul.
Toată clasa

Elevii își
completează
Portofoliile.

3.

4.

5.

Reactualizarea
cunoştinţelor

Comunicarea subiectului și
obiectivelor lecției

Dirijarea învățării

Profesorul distribuie fiecărui
elev o fișă de
lucru și le propune rezolvarea
problemelor pentru a-şi
reactualiza cunoştinţele
anterioare.
Prezintă titlu lecției, iar apoi
precizează faptul că vor învăța
anumite noțiuni de bază legate
de sistemele de operare.

5 min.

Activitatea este
frontală şi
individuală

Elevii scriu
rezolvările pe fişă,
profesorul observă.

5 min.

Captarea atenţiei şi
trezirea
interesului pentru
lecţie.

Elevii scriu în caiet
titlul lecţiei
noi şi obiectivele
operaţionale

 Va cere părerea elevilor
despre modul în care se
realizează interacțiunea dintre
utilizator și sistemul de calcul.

15 min.

Frontal şi individual
Elevii urmăresc
conţinutul lecţiei şi
îşi consemnează în
caiet noile
cunoştinţe.
Elevii răspund la
întrebări,

Elevii urmăresc
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Definirea celor două
categorii de programe:
de sistem și de aplicații

5 min.

explicațiile
profesorului și își
notează lecția în
caiete.
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 Enunță definiția unui
sistem de operare.

scriu în caiete, ies la
tablă și
scriu rezolvările
exercițiilor
propuse, formulează
ei înşişi
întrebări.

 Îi va ajuta pe elevi să
descopere funcțiile unui sistem
de operare.
 Va prezenta funcțiile
sistemului de operare.
 Profesorul va enumera
cele mai importante sisteme de
operare.
 Profesorul le va da
elevilor o fișă de lucru care
cuprinde întrebări referitoare la
sistemele de operare.
6.

Obținerea performanței;
asigurarea feed-back-ului

14 min.

 Profesorul îi va ajuta pe
elevi în cazul în care aceștia nu
răspund corect la întrebările
primite.


7.
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Tema pentru
acasă

Pe baza activităţii
elevilor, aceștia obțin
note.
Profesorul propune ca temă
pentru acasă întrebările din
manual.

Activitatea este
frontală şi
individuală.
Elevii urmăresc
explicaţiile
profesorului și
rezolvă pe fişa de
lucru exercițiile
propuse.
Elevii ies la tablă
şi scriu rezolvările

1 min.

Toată clasa

Dacă se constată că
nu au fost
înţelese unele
noţiuni, se reia
explicaţia acestora
cu ajutorul
elevilor care le-au
înţeles.
Elevii păstrează fişa
de lucru în
portofoliu.

Elevii notează tema
pe caiet.
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Prof. Munteanu Daciana
Unitate școlară: Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova
Disciplina: Informatică și TIC
Clasa: a V-a A

Data: .....................

Elev:..............................
Unitatea de învățare: Rolul unui sistem de operare

FIŞĂ DE LUCRU
1. Indicaţi prin corespondenţă noţiunile din coloana stîngă şi definiţia acestora din
coloana dreapta:
-programe care coordonează modul în care lucrează
componentele sistemului
sistem de operare

programe de sistem

sistem de calcul

programe de aplicații

- programe destinate să rezolve probleme specifice unei
aplicații

-ansamblul componentelor fizice (Hardware) și logice
(software), dar și personalul care se ocupă cu întreținerea
sistemului, care interacționează în vederea obținerii de
informații
-ansamblul de programe ce asigură exploatarea eficientă a
calculatorului

2. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?
Sistemul de operare include mijloace destinate comunicarii om-maşină.
Pentru fiecare calculator se elaboreazăun sistem individual de operare.
Sistemul de operare este obligatoriu pentru utilizarea calculatorului.
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.
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3. Selectaţi din lista ce urmează funcţiile sistemului de operare:
Asigură dialogul (interfața) între utilizator şi sistemul de calcul;
Vizualizarea filmelor video memorate în formă digitală;
Cuantizarea imaginilor;
Oprirea programelor în curs de execuţie;
Gestionarea fisierelor
Gestionarea perifericelor
Gestionarea memoriei
Scrierea şi citirea informaţiei pe suporturile de memorie externă
Gestionarea proceselor
Tratarea erorilor
Gestionarea sistemului
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Fișa de lucru rezolvată

1. Indicaţi prin corespondenţă noţiunile din coloana stîngă şi definiţia acestora din
coloana dreapta:
-programe care coordonează modul în care lucrează
componentele sistemului
sistem de operare

programe de sistem

sistem de calcul

programe de aplicații

- programe destinate să rezolve probleme specifice unei
aplicații

-ansamblul componentelor fizice (Hardware) și logice
(software), dar și personalul care se ocupă cu întreținerea
sistemului, care interacționează în vederea obținerii de
informații
-ansamblul de programe ce asigură exploatarea eficientă a
calculatorului

2. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?
Sistemul de operare include mijloace destinate comunicarii om-maşină.

A

Pentru fiecare calculator se elaboreazăun sistem individual de operare.

F

Sistemul de operare este obligatoriu pentru utilizarea calculatorului.

A

Utilizatorul unui calculator nu poate elabora propriile aplicaţii.

F

Un calculator poate fi utilizat conform destinaţiei şi in absenţa oricăror programe

F

În absenţa programelor, echipamentele calculatorului devin inutile.

A
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3. Selectaţi din lista ce urmează funcţiile sistemului de operare:
X Asigură dialogul (interfața) între utilizator şi sistemul de calcul;
 Vizualizarea filmelor video memorate în formă digitală;
 Cuantizarea imaginilor;
 Oprirea programelor în curs de execuţie;
X Gestionarea fisierelor
X Gestionarea perifericelor
X Gestionarea memoriei
 Scrierea şi citirea informaţiei pe suporturile de memorie externă
X Gestionarea proceselor
X Tratarea erorilor
X Gestionarea sistemului
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Prof. Munteanu Daciana
Unitate școlară: Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova
Disciplina: Informatică și TIC
Clasa: a V-a A

Data: .....................

Elev:..............................
Unitatea de învățare: Rolul unui sistem de operare

FIŞĂ DE EVALUARE
Subiectul I
1. Definiți sistemul de operare.
2. Precizați funcția cea mai importantă a unui sistem de operare.
3. Dați două exemple de sisteme de operare utilizate pentru folosirea PC-ului.
4. Dați 2 exemple de sisteme de operare utilizate pentru folosirea telefoanelor mobile.
Subiectul II

1. Care dintre următoarele este un exemplu de software?





2.

Memorie internă
Memorie externă
Drivere
Tastatura

Care dintre următoarele este sistem de operare?





NotePad
Windows XP
Excel
Hard disk

3. Care dintre următoarele este o funcție a sistemului de operare?
 Introducerea datelor în calculator
 Deschiderea unui joc
 Accesarea unui site
 Depistarea si tratarea erorilor
4. La ce se referă componenta software?…………………………………………….
5. Cine asigură interfața de comunicare între utilizator și calculator?………………………
Notă
Toate subiectele sunt obligatorii.
Fiecare exercițiu are 1 punct.
Oficiu 1 punct.
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FIŞĂ DE EVALUARE REZOLVATĂ
Subiectul I
1. Definiți sistemul de operare.
 Un sistem de operare este un ansamblu de programe care coordonează și supraveghează
întreaga activitate a computerului.
2. Precizați funcția cea mai importantă a unui sistem de operare.
 Sistemul de operare asigură comunicarea dintre utilizator și calculator.
3. Dați 2 exemple de sisteme de operare utilizate pentru folosirea PC-ului.
 Windows,
 Linux
4. Dați 2 exemple de sisteme de operare utilizate pentru folosirea telefoanelor mobile.
 Android,
 Symbian
Subiectul II
1. Care dintre următoarele este un exemplu de software?
a.
b.
c.
d.

Memorie internă
Memorie externă
Drivere
Tastatura
2.

Care dintre următoarele este sistem de operare?

a.
b.
c.
d.

NotePad
Windows XP
Excel
Hard disk

a.
b.
c.
d.

3. Care dintre următoarele este o funcție a sistemului de operare?
Introducerea datelor în calculator
Deschiderea unui joc
Accesarea unui site
Depistarea si tratarea erorilor
4. La ce se referă componenta software? Componenta software se referă la programe.
5. Cine asigură interfața de comunicare între utilizator și calculator? Sistemul de operare
asigură interfața de comunicare între utilizator și calculator.
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Barem de corectare și notare
Oficiu ............................................................................................................................... 1 punct
Subiectul I .................................................................................................................. 4 puncte,
astfel:

1 ............................................................................................................................... 1 punct

2 ............................................................................................................................... 1 punct

3 ............................................................................................................................... 1 punct

4 ............................................................................................................................... 1 punct

Subiectul II .................................................................................................................. 5 puncte,
astfel:
1 ............................................................................................................................... 1 punct

2 ............................................................................................................................... 1 punct

3 ............................................................................................................................... 1 punct

4 ............................................................................................................................... 1 punct

5 ............................................................................................................................... 1 punct

Total ....................................................... 10 puncte
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Unitatea de învățare: Sisteme de operare
Unitatea didactică: Rolul unui sistem de operare
Clasa: a V-a A
Disciplina: Informatică și TIC
Prof. Munteanu Daciana
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Reactualizarea cunoștințelor
Rezolvați exercițiile din fișa următoare:
1. Ce este un sistem de calcul?
2. Definiți componenta Hardware a unui
sistem de calcul.
3. Definiți componenta Software a unui
sistem de calcul.
4. Enumerați componentele unității centrale.
5. Enumerați dispozitivele periferice de
bază (de intrare – ieșire)
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Rolul unui sistem de operare
Un sistem de calcul nu poate să prelucreze date fără să fie programat.
Un program constă într-o succesiune de instrucţiuni ce converg către soluţia problemei ce trebuie să fie
rezolvată.
Există două categorii de programe:
♦ programe de sistem - coordonează modul în care lucrează componentele sistemului şi oferă asistenţă în
funcţionarea programelor de aplicaţii. Se spune că ele alcătuiesc softul de bază şi constau în programe de
nivel jos (low level) care interacţionează cu calculatorul la nivelul său de bază.
Sunt proiectate astfel încât să faciliteze utilizarea eficientă a resurselor sistemului de calcul şi să ofere
instrumente pentru dezvoltarea şi execuţia programelor aplicaţie.
Aceste programe sunt elaborate pentru anumite tipuri de sisteme de calcul şi nu se pot folosi pe alte tipuri. Ele
sunt furnizate de către producătorii sistemelor de calcul sau de către firme specializate;
♦ programe de aplicaţii - destinate rezolvării unor probleme specifice unei aplicaţii.
Se spune că alcătuiesc software de aplicaţii.
Aceste programe efectuează prelucrări ale datelor, în concordanţă cu cerinţele informaţionale necesare; fiind
realizate în principal de către firme specializate de software.
Definiție:
Sistemul de operare (SO) - ansamblu de proceduri manuale şi module de program de sistem prin care se
administrează resursele sistemului de calcul (procesoare, memorie, periferice, informaţii) ce asigură
utilizarea eficientă, în comun a acestor resurse şi oferă utilizatorului o interfaţă cât mai comodă pentru
utilizarea sistemului de calcul.
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Așadar, sistemul de operare poate fi considerat ca reprezentând interfaţa dintre componentele hard şi utilizator.

Funcțiile unui sistem de operare
•Interfata cu utilizatorul
•Gestionarea fisierelor
•Gestionarea perifericelor
•Gestionarea memoriei
•Gestionarea proceselor
•Tratarea erorilor
•Gestionarea sistemului
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FIŞĂ DE LUCRU
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Fișă de evaluare
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Tema pentru acasă


Se propun spre rezolvare exerciții din
manual.
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