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Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Singureni
Clasa/ Nr. Ore/săpt a V-a /1 oră/săptămână
Săptămâna/anul S19-S26/2017-2018
Disciplina Informatică şi TIC
Unitatea de învăţare:ALGORITMI
Nr. ore alocate: 7 ore

Conţinuturi

1.Noţiunea de algoritm.
Proprietăți ale algoritmilor

2.Medii grafice interactive Scrach

Competenţe
specifice

1.3, 2.1, 2.2,
3.2, 3.3

1.3, 2.1, 2.2,
3.2, 3.3

Profesor PAVLICHEANU IONUT

Activităţi de învăţare

Nr
ore

Resurse
(procedurale
materiale, instrumente
TIC)

Evaluare

Prezentarea unor algoritmi
întâlniţi în viaţa cotidiană bazaţi
pe o secvenţă de operaţii.
Analizarea unor formulări în
scopul identificării proprietăţilor
algoritmilor şi respectării
acestora.

1h

Manualul de Informatică şi
TIC pentru clasa a V-a,
Editura Corint, tutoriale,
filme didactice.

Fişa de lucru

Prezentarea aplicaţiei Scratch
Modificarea scenelor şi
introducerea de scene noi
Modificarea personajelor şi
introducerea de personaje noi
din biblioteca programului, prin
desenare sau prin import de pe
internet
Alcătuirea unei prezentări care
să rezolve o problemă
matematică

Locaţie: laboratorul de
informatică, dotat cu acces la
Internet şi videoproiector.
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Filmul didactic

Manualul de Informatică şi
TIC pentru clasa a V-a,
Editura Corint, tutoriale,
filme didactice.

2h

Locaţie: laboratorul de
informatică, dotat cu acces la
Internet şi videoproiector.
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Filmul didactic

Aplicaţii practice
Observare sistematică şi notare

Fişa de lucru

Aplicaţii practice
Observare sistematică şi notare

3. Clasificarea datelor cu care
lucrează algoritmii. Constante.
Variabile.

4. Structura liniară –
prezentare generală Expresii.
Operatori aritmetici

1.3, 2.1, 2.2,
3.2, 3.3

1.3, 2.1, 2.2,
3.2, 3.3

Analizarea unor situaţii
cunoscute în scopul identificării
datelor de intrare şi a datelor de
ieşire, cu diferenţierea
variabilelor de constante.

1h

Analizarea unei probleme
simple în scopul identificării
unei secvențe de pași și a
deciziilor necesare pentru
rezolvarea acesteia (planificarea
unei excursii, realizarea temelor,
deplasarea unui personaj grafic
într-un labirint, traversarea
străzii etc.)
Urmărirea pas cu pas a
algoritmilor descriși pentru
diferite seturi de date de intrare,
selectate astfel încât fiecare caz
posibil să fie executat (secvențe
de operații).

2h

Locaţie: laboratorul de
informatică, dotat cu acces la
Internet şi videoproiector.
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Filmul didactic

1h
5.Evaluare

1.3, 2.1, 2.2,
3.2, 3.3

 Evaluare: test scris.
Discutarea soluţiilor la testul
scris.

Manualul de Informatică şi
TIC pentru clasa a V-a,
Editura Corint, tutoriale,
filme didactice.

Manualul de Informatică şi
TIC pentru clasa a V-a,
Editura Corint, tutoriale,
filme didactice.

Fişa de lucru

Aplicaţii practice
Observare sistematică şi notare

Fişa de lucru

Locaţie: laboratorul de
informatică, dotat cu acces la
Internet şi videoproiector.
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Filmul didactic

Aplicaţii practice
Observare sistematică şi notare

Locaţie: laboratorul de
informatică, dotat cu acces la
Internet
Activitate: individuală şi
frontală..
Material didactic:
- Fişa de evaluare sumativă;

Evaluarea sumativă:
 test scris
 sau test pe calculator

Proiect didactic
Titlul lecţiei: Expresii care utilizează operatori aritmetici div şi mod
-descrierea operatorilor şi a acţiunilor acestora, aplicaţii
Obiectul: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
Timpul acordat : 50 min.
Tipul lecţiei: Transmiterea de cunoştinţe
Profesor: PAVLICHEANU IONUT

Data:
Clasa: a-V-a,

Competenţe generale:

Utilizarea responsabilă şi eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informaţiei
Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale şi personale, respectând creditarea informaţiei
şi drepturile de autor

Competenţe specifice:

1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare
2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări
2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru rezolvarea unor
probleme simple

Obiective operaţionale :
Informative
Formative
Afective
Elevii vor fi capabili:
Elevii vor şti:
Elevii vor putea:
-să descrie rolul şi modul de utilizare a
- să folosească corect operatorii aritmetici;
- să înţeleagă noţiunea de algoritm din viaţa
operatorilor
-să asambleze operatori în ordinea logică pentru a obţine de zi cu zi.
- să identifice componentele unei structuri
un anumit rezultat
liniare
-să identifice ordinea în care calculatorul
efectuează calcule când avem mai mulţi op.
Metode şi procedee didactice:
Conversaţia euristică;
Mijloace de învăţare:
Fişe de lucru;
Explicaţia;
Calculatorul
Demonstraţia;
Videoproiectorul
Material bibliografic:
Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, autor: Adrian Niţă, Carmen Popescu, Diana Nicoleta Chirilă, Marian Niţă ,
editura CORINT 2017

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Activitatea desfăşurată de:
Etapele lecţiei

Timp

Metoda de activitate
Profesor

Elevi
3

0

1

2

Moment organizatoric

2’

Verifică prezenţa elevilor, pregătirea clasei pentru lecţie

20’

Scrie pe tablă titlul lecţiei : “ Expresii care utilizează
operatori aritmetici div şi mod”

4

Notează în caiete titlul
lecţiei

Comunică obiectivele lecţiei

O expresie este constituită dintr-o succesiune de
operanzi, conectați prin operatori.
Un operand poate fi o constantă, o variabilă, sau o
expresie încadrată între paranteze rotunde.
Operatorii desemnează operațiile care se execută
asupra operanzilor.
Operatorii pe care îi vom folosi sunt:
Transmiterea noilor
cunoştinţe

-operatorul de atribuire
-operatori aritmetici
-operatori relaţionali
-operatori logici
OPERATORII ARITMETICI div şi mod
- Operatorul mod -stabileste restul împărțirii
Este utilizat atunci când:
-Stabilim paritatea unui număr:
Exp:N mod 2=0 dacă N este număr par
N mod 2 =1 dacă N este număr impar

Elevii urmăresc
demonstraţia

Descoperirea dirijată

-Aflăm ultimile cifre ale unui număr:
Exp: 123 mod 10=3

Discuţia

123 mod 100=23

Elevii răspund la
întrebările profesorului

-Stabilim divizorii unui număr:

Descoperirea dirijată

Exp: Dacă x mod y=0 atunci y este divizor a lui x
Dacă x<y atunci x mod y =x
- Operatorul div -stabilește câtul împărțirii
Dacă a<b atunci a div b =0
Elimină cifrele dintr-un număr
Exp: n=123, atunci n div 10 =12,

Discuţia

N div 100=1
1. Întreabă elevii dacă îşi amintesc care este ordinea
efectuării operaţii învăţată la ora de matematică ?

Elevii răspund la
întrebările profesorului

Prioritatea operatorilor este prezentată mai jos
Priorit
ate

Operatori

Simbol

1

Negația logică

NOT

2

Aritmetici multiplicativi

*, /, %

3

Aritmetici aditivi

4

Relaționali

5

Conjuncție logică

AND

6

Disjuncție logică

OR

Discuţia
Conversaţia

+, –
<, >, <=, >=, =,  Elevii

notează
proprietăţile

20’

2. Prezintă următoarea problemă :
- Evaluaţi următoarele expresii:
a)50 div 10 * 5

b) (2+3*(5-7div2))*3+2*3mod4

Elevii rezolvă şi prezintă
soluţia în faţa celorlalţi
colegi
Conversaţia

Frontală
Descoperirea dirijată

Prezintă reyolvarea problemelor:
a)50div10*5= 5*5=25
Consolidarea noilor
cunoştinţe

b) (2+3*(5-7div2))*3+2*3mod4=
(2+3*(5-3))*3+2*3mod4=

Elevii notează soluţia
Frontală

(2+3*2)*3+2*3mod4=
(2+6)*3+2*3mod4=
8*3+2*3mod4=
24+6mod4=
24+2=
26
Feed-back

Evaluare şi notare

5’

3’

Întreabă elevii despre noţiunile învăţate în ora
respectivă
Notează elevii care au dat răspunsuri corecte.

Răspund la întrebările
profesorului

Frontală
Conversaţie

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Asociază operatorilor din coloana A operaţiile corespunzătoare din coloana B ( 20p)
A

B

a)

+

1) înmulţire

b)

*

2) scădere

c) div

3) atribuire

d) –

4) negaţie logică

e) NOT

5) restul împărţirii

f) mod

6) adunare

g)

/

7) câtul împărţirii

h)

←

8) împărţire

2. Evaluaţi următoarele expresii: (20p)
a)11div3
b)11mod3
c) 50 div 10*3
3.

Evaluaţi următoarele expresii, ştiind că a şi b sunt două variabile întregi cu valorile a=7 şi b= 9: (20p)

a)a*4+b*(14*a div 3-2*b)
b) b mod a + 5

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
1. (a; b), (b; 1), (c; 7), (d; 2), (e; 4), (f; 5), (g; 8), (h; 3) …………………. 8 x 2,5p

2. a) 11 div 3 = 3………………………………………………………….. 5p
b) 11 mod 3 = 2…………………………………………………………. 5p
c) 50 div 10 * 3 =
5 * 3= ………………………………………………………………… 5p
15 …………………………………………………………………….. 5p
3. a) a*4+b*(14*a div 3-2*b) =
7 * 4 + 9 * ( 14 * 7 div 3 – 2 * 9)= ……………………………………. 2p
7 * 4 + 9 * ( 98 div 3 – 18 ) = …………………………………………. 2p
7*4 + 9 * ( 32 – 18 ) = …………………………………………………. 2p
7*4 + 9 * 14= …………………………………………………………… 2p
28 + 126= ……………………………………………………………….. 1p
154 ………………………………………………………………………. 1p
b) b mod a + 5 =
9 mod 7 + 5= …………………………………………………………………. 4p
2 + 5= …………………………………………………………………………. 4p
7 ……………………………………………………………………………….. 2p

Nume şi prenume profesor: PAVLICHEANU IONUT
Semnătură profesor:________________________________________

