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Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Retezat - Uricani
Disciplina: Informatică și TIC
Număr de ore/săptămână: 1
Profesor: Rad Carmen
Clasa: a V-a
An școlar: 2017-2018

Proiectul unității de învățare
Unitatea de învățare: Structura unui sistem de calcul
Număr ore alocate: 8
Conținuturi
- Normele de securitate și protecție a
muncii în laboratorul de informatică Poziția corectă a corpului la stația de
lucru ; evolutia sistemelor de calculStructura generală a unui sistem de
calcul - - - Dispozitive de stocare a
datelor: exemple, unități de măsură
pentru capacitatea de stocare,
comparație între dispozitivele de stocare
în funcție de capacitate
Structura generală a unui sistem de
calcul. Hardware, software.
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Competențe
specifice
1.1 Utilizarea
eficientă și în
condiții de
siguranță a
dispozitivelor
de calcul;
1.2 Utilizarea
eficientă a
unor
componente
software.

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 componentelor principale a
sistemelor de calcul și de comunicații
(prin imagini/desene/grafice/filme
didactice etc.) cu identificarea
caracteristicilor dispozitivelor actuale

Manual,
auxiliare, filme
didactice,
tutoriale

Aplicații practice
Observare
sistematică și notare

Manual,
auxiliare, filme
didactice,
tutoriale
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Conținuturi
Dispozitive de intrare; dispozitive de
iesire; dispozitive de intrare / iesire :
exemple, rol, mod de utilizare

Software: aplicații de bază
Sistem de operare: rol, exemple
Elemente de interfață a unui sistem de
operare
Organizarea informației, noțiunea de
folder, fișier, operații cu fișiere și
directoare
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Competențe
specifice

Activități
Identificarea componentelor hardware, cu
evidențierea rolului componentelor
hardware și a interacțiunilor dintre
acestea.

Resurse

Manual,
auxiliare, filme
didactice,
componente ale
unor
calculatoare
dezasamblate,
planșe etc.
Exersarea utilizării elementelor de
Manual,
interfață, într-o aplicație specifică
auxiliare,
sistemului de operare folosit (de exemplu, tutoriale, filme
un editor de texte simplu sau un editor
didactice,
grafic), cu evidențierea rolului unui
computer
sistem de operare.
Descrierea modului de organizare a
Manual,
informațiilor pe suport extern și exersarea computer,
modalităților de lucru cu fișiere și
aplicații pentru
directoare.
gestionarea
Realizarea într-o aplicație specifică
fișierelor
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.

Evaluare

Rad Carmen Sida

PROIECT

DIDACTIC

Disciplina: Tehnologia informaţiei si comunicării;
Unitatea de invatare: Structura unui sistem de calcul
Tema: Tipuri de sisteme de calcul
Tipul lecţiei: Lecţie de predare
An şcolar: 2017-2018
Clasa: a V-a
Data: 20.09.2017
Profesor: Rad Carmen
Locul de desfăşurare: Laborator
Obiective operationale:
✓ obiective cognitive:
O1: să identifice principalele etape în evolutia sistemelor de calcul
O2: sa clasifice sistemele de calcul
O3: sa de exemple concrete de utilizare a sistemelor de calcul în viața cotidiană
✓ obiective psihomotorii
- formarea deprinderii de a sintetiza cunostintele
✓ obiective afective:
- să lucreze efecient în echipe
Strategii didactice:
✓ principii didactice:
➢ principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor;
➢ principiul accesibilităţii;
➢ principiul repetării integrate şi întăririi imediate a cunoştinţelor;
➢ principiul conexiunii inverse (feedback-ului);
✓ metode de învăţământ:
➢ metode de comunicare orală:
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✓ expunerea;
✓ conversaţia;
➢ metode active:
✓ predare-invatare reciproca
✓ învăţarea prin descoperire;
✓ problematizarea,
▪
▪

▪
▪

▪

procedee de instruire:
➢ conversaţia introductivă (în etapa de reactualizare a noţiunilor deja predate);
➢ conversaţia de consolidare (în etapa de fixare a cunoştinţelor însuşite);
forme de organizare a activităţii instructive:
➢ individual
➢ pe perechi
➢ pe grupe neomogene
forme de dirijare a activităţii:
➢ dirijată de profesor;
➢ independentă;
resurse materiale:
➢ caiet de notite;
➢ tabla
➢ fisa de lucru
metode de evaluare:
➢ evaluarea continuă:
✓ fisa de lucru;
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Ob.

Durata
(min)
2

O3

O1

5

20

O2
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Activităţi
Profesorul

Elevii

Momentul organizatoric:
organizarea şi pregătirea clasei:
verificarea frecvenţei elevilor;
verificarea existenţei resurselor materiale;
Captarea atenţiei clasei:
anunţarea şi scrierea pe tablă a titlului lecţiei Se pregatesc pentru lectie, sunt atenti la
Elemente de arhitectura a aunui sistem de explicatiile profesorului.
calcul, anunţarea obiectivelor operaţionale
prin precizarea planului de idei; explicarea
modului de desfăşurare a activităţii
Dă elevilor următorul exercițiu de
imaginație:
„ Încercați să vă imaginați ca trebuie sa ii
explicati bunicului vostru, care nu a vazut
niciodata un calculator ce este acesta. Din
ce este el format? Care sunt partile lui
componente si care este rolul acestora?”
Comunicarea noilor cunostiinte
Funcţionarea calculatorului presupune
existenţa în sistemul de calcul a două
componente: hardware şi software.
Componenta hardware este alcatuită din
totalitatea dispozitivelor electronice,

Tip de predare
Metoda de
învăţare

Resurse

Caiete

Explicatia
Conversatia
învăţarea prin Fisa de
descoperire;
lucru
Problematizarea

Elevii răspund pe rând si discută răspunsurile
colegilor. Pun intrebari lamuritoare colegilor,
comunica propriile idei.
Fise,

Conversatia

Fisa de
lucru
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magnetice, mecanice şi optice existente în
calculator. Practic, orice componentă ce
poate fi atinsă de mâna omului face parte
din această categorie.

O2
6
O3
5

Elevii noteaza in caiet definitiile si dau
învăţarea prin
exemple de componente hardware si software descoperire;
Problematizarea Tabla

Software-ul reprezintă totalitatea
informaţiei schimbate între om şi calculator
şi se regăseşte sub forma de comenzi,
programe, sisteme de operare, aplicaţii,
lucrări şi documente, etc. Cele două
componente sunt inseparabile

Tabla
Feedback

Elevii sunt solicitați să dea exemple de
componente hardware si software

O3
5

Se scriu pe tabla toate perifericele
enumerate de catre elevi
Un sistema de calcul este alcatuit din
Discută în perechi despre perifericele de
unitatea centrala (calculatorul propriuzis), la intrare si iesire; Elevii rezolvă fișa de lucru.
care se ataseaza alte echipamente numite
periferice.
Perifericele se impart in 2 grupe:
a) Perifericele de intrare – sunt
dispozitivele cu ajutorul cărora se întroduc
date în calculator. Printre ele se numară
tastatura, mouse-ul, scanner-ul, etc.
b) Perifericele de ieşire – sunt
componentele care prezintă rezultatele
procesului
de
calcul.
Monitorul,
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Fisa de lucru
învăţarea prin
descoperire;
invatarea prin
cooperare
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imprimanta, boxele, etc. sunt astfel de
componente.
c) Perifericele intrare /iesire sunt acele
dispozitive care permit atât intrarea cât şi
ieşirea informaţiei. , de exemplu telefonul
mobil
5

Feedback
Activitate în perechi:
Completati un tabel cu 2 colane: in prima
coloana scrieti perifericele de intrare si in
cea de-a doua perifericele de iesire

2
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Ora viitoare vom discuta despre
componentele calculatorului care se gasesc
in unitatea centrala.
Tema pentru acasa
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1) Cum se numesc urmatoarele componente hardware:

1

2

3

4

5

6

7

8

2)Ce alte periferice mai stit?
3)Completati urmatorul tabel:

Periferice de intrare
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Periferice de iesire
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Nume _______________________

Clasa _____________

Test – Informatică si TIC
I. Alegeţi răspunsul / raspunsurile corecte ! (o intrebare poate avea unul sau mai multe
raspunsuri corecte)
1. Care este rolul procesorului?

a) Coordonare a activităţii sistemului de calcul.

b) Stocare a datelor în mod permanent.

2. Care elemente sunt indispensabile ( nu pot lipsi ) dintr-un sistemul de calcul?
a) Procesorul
b) Mouse-ul
c) Imprimanta
3.Care din următoarele dispozitive nu foloseşte la stocarea datelor?
a) Hard discul;
b) Memoria RAM
c) DVD-ul
4.Ce este sistemul de operare ?
a) Un program care face posibilă comunicarea dintre calculator si utilizator.
b) Un produs software
c) Un periferic de intrare.
5.Care dintre următoarele dispozitive sunt considerate dispozitive periferice de intrare?
a) tastatura
b) monitorul c) mouse-ul
c) imprimanta
d) placa de bază
e) telefonul mobil
6.Care dintre următoarele dispozitive sunt considerate dispozitive periferice de ieşire?
a) tastatura
b) monitorul
c) mouse-ul
c) imprimanta
d) placa de bază
e) telefonul mobil
7.Care din următoarele dispozitive foloseşte la conectarea la internet?
a) Monitorul
b) Modem-ul
c) Placa de reţea
d) Placa de baza
8. Care este cel mai important parametru al procesorului ?
a) mărimea
b) viteza de prelucrare a informatiilor

c) capacitatea de stocare a datelor

II.
9. Asociaţi tastele din coloana stângă cu funcţia pe care o îndeplinesc din coloana din dreapta:
A
B
1.ESC
a. execută o operaţie
2. ENTER
b. blocarea tastaturii pe litere mari
3. BACKSPACE
c. întrerupe acţiunea
4 CAPS LOCK
d. şterge caracterul aflat înaintea poziţiei curente
5 DELETE
e. şterge caracterul după care se găseşte cursorul

III.
10. Definiţi noţiunile de hardware şi software
11. Enunţaţi patru dintre regulamentele şi normele de protecţie a muncii în laboratorul de informatică.

Timp de lucru: 50 minute
Punctaj: La exerciţiile 1-9 se acordă 2puncte pentru fiecare răspuns corect
La exerciţiul 10 se acordă 5puncte pentru fiecare definitie corecta
La exerciţiul 11 se acordă 10 puncte
Se acordă 40p din oficiu
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Test – Informatică si TIC
Barem de corectare si notare
I. Alegeţi răspunsul / raspunsurile corecte !
1. Care este rolul procesorului?

a) Coordonare a activităţii sistemului de calcul.

b) Stocare a datelor în mod permanent.

2. Care elemente sunt indispensabile ( nu pot lipsi ) dintr-un sistemul de calcul?
a) Procesorul
b) Mouse-ul
c) Imprimanta
3.Care din următoarele dispozitive nu foloseşte la stocarea datelor?
a) Hard discul;
b) Memoria RAM
c) DVD-ul
4.Ce este sistemul de operare ?
a) Un program care face posibilă comunicarea dintre calculator si utilizator.
b) Un produs software
c) Un periferic de intrare.
5.Care dintre următoarele dispozitive sunt considerate dispozitive periferice de intrare?
a) tastatura
b) monitorul c) mouse-ul
c) imprimanta
d) placa de bază
e) telefonul mobil
6.Care dintre următoarele dispozitive sunt considerate dispozitive periferice de ieşire?
a) tastatura
b) monitorul
c) mouse-ul
c) imprimanta
d) placa de bază
e) telefonul mobil
7.Care din următoarele dispozitive foloseşte la conectarea la internet?
a) Monitorul
b) Modem-ul
c) Placa de reţea
d) Placa de baza
8. Care este cel mai important parametru al procesorului ?
a) mărimea
b) viteza de prelucrare a informatiilor

c) capacitatea de stocare a datelor

II.
9. Asociaţi tastele speciale din coloana stângă cu funcţia pe care o îndeplinesc din coloana din
dreapta:
A
B
1.ESC - c.
a. execută o operaţie
2. ENTER -a.
b. blocarea tastaturii pe litere mari
3. BACKSPACE -d
c. întrerupe acţiunea
4 CAPS LOCK - b.
d. şterge caracterul aflat înaintea poziţiei curente
5 DELETE -e
e. şterge caracterul după care se găseşte cursorul

III.
10. Definiţi noţiunile de hardware şi software
11. Enunţaţi patru dintre regulamentele şi normele de protecţie a muncii în laboratorul de informatică.
Timp de lucru: 50 minute
Punctaj: La exerciţiile 1-9 se acordă 2puncte pentru fiecare răspuns corect

La exerciţiul 10 se acordă 5puncte pentru fiecare definitie corecta
La exerciţiul 11 se acordă 10 puncte
Se acordă 40p din oficiu
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TEST
I.Scrieţi sub fiecare imagine denumirea corespunzătoare:

II. Asociaţi fiecare element din coloana stângă cu elementul corespunzător
din coloana dreaptă:
Laptop-ul
Tastaura

se foloseşte pentru scrierea textelor.
face parte din monitor.

Mouse-ul

execută opreraţii de indicare, de clic, de dublu clic şi de tragere.

Ecranul

este un calculator de mică dimensiune, portabil

.

III. Identificaţi componentele unui calculator personal şi completaţi
căsuţele corespunzăzor.
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IV. Alegeţi răspunsul corect:
1. Ce este un calculator personal?

a) o maşină de prelucrat informaţia;

b) o maşină cu patru roţi;

c) un aparat foto.

2. Cum se numesc butoanele de pe tastatură?

a) butoane;

b) taste;

c) monitor

3. Care este rolul imprimantei?

a) editare texte;

b) listarea documentelor din calculator pe hârtie; c) indicare prin click .

Barem de corectare si notare
I . Mouse, imprimanta, tastatura, scaner

II.

IV. 1-a)
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2-b)

3-b)
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Fisa de evaluare fişiere şi sisteme de operare

1. Ce este sistemul de operare ?
a) Un program care face posibilă comunicarea dintre calculator şi
utilizator.
b) Un produs software
c) Un program de aplicaţie
2. Ce este un fişier?
a) Un "separeu" pe disc, destinat păstrării ordinii.
b) Rezultatul introducerii şi salvării de date.
c) Un grup de directoare
3. Ce este un director?
a) Un "separeu" pe disc, destinat păstrării ordinii.
b) Rezultatul introducerii şi salvării de date.
c) Un grup de fişiere
4. Apăsarea pe butonul de minimizare a unei ferestre în mediul
Windows:
a) Duce la oprirea programului care se află în funcţiune în acea
fereastră;
b) Minimizează fereastra şi opreşte acel program aflat în funcţiune;
c) Nu opreşte programul dar minimizează fereastra.
5. WINDOWS-ul este:
a. Un editor de texte
b. Un program pentru desenare
c. Joc
d. Sistem de operare
e. Firmă producătoare de software
6. Pentru a ieşi dintr-o fereastră folosim:
a. Butonul Exit
b. F10
c. Tasta ESC
d. F5
e. Tasta ENTER

7. Extensia indică tipul fişierului:
a. Formată din trei litere
b. Separată de numele fişierului prin caracterul “.”
c. Indică tipul fişierului
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8. Care este rolul unui sistem de operare?
a. Realizarea desenelor
b. Editor de texte
c. Gestionarea calculatorului
d. Calcul tabelar
e. Rezolvarea de probleme
f. Interfaţa cu utilizatorul

9. Dacă lucraţi în Windows şi vreţi să căutaţi un fişier cum procedaţi:
a) Folosiţi butonul START … opţiunea FIND (SEARCH) …File and
Folder;
b) Folosiţi butonul START… opţiunea FIND… Computer files.
10. Ce caracteristici are Windows-ul?
a) Este un sistem de operare.
b) Este o interfaţă grafică.
c) Este un soft de aplicaţie.
d) Funcţionează în regim
multitasking.
11. Clasificarea sistemelor de operare
12. a. Daţi 2 exemple de SO care nu sunt create de Microsoft
b. Daţi 2 exemple de SO care sunt create de Microsoft
13. Aveţi următoarea structură arbotescentă:

a. Care este directorul rădăcină?
b. Enumeraţi toate fişierele
c. Specificaţi calea spre medii.xls
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Elev :.......................................................
Clasa : ..................................

Test Internet
I. Încercuiţi răspunsul corect :
1. Care din următoarele dispozitive foloseşte la conectarea la Internet?
a) placa de reţea ;
b) monitorul;
c) placa de bază.

1 punct

2. Ce este Internet-ul ?
a) Un sistem de operare;
b) Joc de strategie;
c) Reţea de reţele.

1 punct

3. Ce înseamnă WWW?
a) Internet Explorer;
b) world wide web;
c) word web.

1 punct

4. Ce este www.google.ro ?
a) Adresa unui site;
b) Cod poştal din SUA;
c) Adresa de e-mail.

1 punct

5. Ce este informatica@yahoo.com?
a) Adresa unui site;
b) Adresa de e-mail;
c) Nume de program.

1 punct

6. Pentru a naviga pe Internet folosim programul ?
a) Windows Explorer;
b) Internet Explorer;
c) Paint.

1 punct

7. Paginile web sunt citite cu ajutorul unor programe numite:
a) motoare de căutare;
b) IP;
c) browsere.

1 punct

8. O reţea de calculatoare
a) permite folosirea în comun a mai multor resurse, cum ar fi imprimanta;
b) este un ansamblu de calculatoare conectate între ele;
c) nu permite folosirea în comun a unor date.

1 punct

•

Se acorda 2 puncte din oficiu
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Test Internet
Barem corectare si notare
Încercuiţi răspunsul corect :
1. Care din următoarele dispozitive foloseşte la conectarea la Internet?
a) placa de reţea ;
b) monitorul;
c) placa de bază.

1 punct

2. Ce este Internet-ul ?
a)
Un sistem de operare;
b)
Joc de strategie;

1 punct

c)

Reţea de reţele.

3. Ce înseamnă WWW?
a) Internet Explorer;
b) world wide web;
c) word web.

1 punct

4. Ce este www.google.ro ?

1 punct

a) Adresa unui site;
b) Cod poştal din SUA;
c) Adresa de e-mail.
5. Ce este informatica@yahoo.com?
a) Adresa unui site;
b) Adresa de e-mail;
c) Nume de program.

1 punct

6. Pentru a naviga pe Internet folosim programul ?
a) Windows Explorer;
b) Internet Explorer;
c) Paint.

1 punct

7. Paginile web sunt citite cu ajutorul unor programe numite:
a) motoare de căutare;
b) IP;
c) browsere.

1 punct

8. O reţea de calculatoare
a) permite folosirea în comun a mai multor resurse, cum ar fi imprimanta;
b) este un ansamblu de calculatoare conectate între ele;
c) nu permite folosirea în comun a unor date.

1 punct

Se acorda 2 puncte din oficiu
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FIŞĂ DE EVALUARE PAINT
Realizati in Paint o felicitare de Crăciun cu următoarele cerinţe:
1. Felicitarea să fie încadrată într-un chenar;
2. Fundalul felicitarii (in interiorul chenarului) sa fie albastru iar in exerior sa fie alb
3. Scrieţi un text la alegere/ o urare cu următoarea formatare: font Arial, dimensiune 16, stil boldat
(îngroşat), culoare roşie;
4. Felicitarea să conţină un brăduţ împodobit cu globuleţe, beteală, steluţă;
5. Salvaţi fişierul cu numele „Crăciun Fericit ” pe desktop.

Barem de corectare si notare:
NR. CRT.
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RĂSPUNS CORECT

PUCTAJ

1.

Introducerea şi realizarea corectă a chenarului

1 punct

2.

Introducerea corecta a fundalului

1 punct

3.

Formatarea corectă a textului

4 puncte ( 1 punct * 4)

4.

Creativitatea felicitării

2 puncte

5.

Salvarea corectă a fişierului cu numele precizat

1 punct

oficiu

1 punct

TOTAL

10 PUNCTE

Rad Carmen Sida
AUTOEVALUAREA:
1) Prin rezolvarea acestei aplicaţii am învăţat:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) Dificultăţile pe care le-am întâmpinat au fost următoarele:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
3) Cred că mi-aş îmbunătăţi performanţa dacă:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
4) Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
……………………………………………………………………………………………………..
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FISA DE EVALUARE
ALGORITMI
Incercuiti raspunsurile corecte:

1.
a)
b)
c)
d)

Un algoritm poate fi definit ca:
un set de actiuni clare, care sunt executate intr-o anumita secventa;
un procedeu ce trebuie sa dea o solutie la o clasa generala de probleme;
o secventa de operatii ce se deruleaza intr-un numar finit de pasi;
nici un raspuns nu e corect.

2.
a)
b)
c)
d)

O schema logica este:
un set de figuri geometrice;
un desen tehnic;
un mod de a descrie algoritmii;
nici un raspuns nu e corect.

3.
a)
b)
c)
d)

O forma grafica de reprezentare a algoritmilor este:
limbajul Pascal;
limbajul matematic;
schema logica;
nici un raspuns nu e corect.

4.
a)
b)
c)
d)

Care din urmatoarele secvente reprezinta un algoritm corect de inmultire a doua numere:
se calculează produsul; se afişează rezultatul; se citesc valorile a două numere;
se citesc valorile a două numere; se calculează produsul; se afişează rezultatul;
se afişează rezultatul; se calculează produsul; se citesc valorile a două numere;
se calculează produsul a; se afişează rezultatul;

5.
a)
b)
c)

Cu datele de iesire se realizeaza:
operatia de citire;
operatia de prelucrare;
operatia de scriere.

•
•
•
•

Timp de lucru: 40 de minute
Se acorda 40 puncte din oficiu
Fiecare raspuns correct se noteaza cu 12 puncte
Pentru fiecare raspuns gresit, din punctaj se scade 5 puncte
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Barem de corectare si notare
1. Un algoritm poate fi definit ca:

a) un set de actiuni clare, care sunt executate intr-o anumita secventa; (+12p)
b) un procedeu ce trebuie sa dea o solutie la o clasa generala de probleme; (-5p)
c) o secventa de operatii ce se deruleaza intr-un numar finit de pasi; (-5p)
d) nici un raspuns nu e corect. (-5p)
2. O schema logica este:
a) un set de figuri geometrice; (-5p)
b) un desen tehnic; (-5p)

c) un mod de a descrie algoritmii; (+12p)
d) nici un raspuns nu e corect. (-5p)
3. O forma grafica de reprezentare a algoritmilor este:
a) limbajul Pascal; (-5p)
b) limbajul matematic; (-5p)

c) schema logica; (-5p)
d) nici un raspuns nu e corect. (-5p)
4. Care din urmatoarele secvente reprezinta un algoritm corect de inmultire a doua numere:
a) se calculează produsul; se afişează rezultatul; se citesc valorile a două numere; (-5p)

b) se citesc valorile a două numere; se calculează produsul; se afişează rezultatul; (+12p)
c) se afişează rezultatul; se calculează produsul; se citesc valorile a două numere; (-5p)
d) se calculează produsul a; se afişează rezultatul; (-5p)
5. Cu datele de iesire se realizeaza:
a) operatia de citire; (-5p)
b) operatia de prelucrare; (-5p)

c) operatia de scriere. (+12p)

•
•
•

Se acorda 40 puncte din oficiu
Fiecare raspuns correct se noteaza cu 12 puncte
Pentru fiecare raspuns gresit, din punctaj se scade 5 puncte
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