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OPIS

M1- SISTEME DE CALCUL

Fișă de evaluare, Barem de corectare

M2- SISTEME DE OPERARE

Fișă de lucru

M3- INTERNET

Fișă de lucru

M4- EDITORUL GRAFIC PAINT

Fișă de lucru

M5- ALGORITMI

Activitate pe grup in clasa, exemple de
algoritmi

M6- METODICA PREDĂRII
DISCIPLINEI

Proiect didactic
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M1- SISTEME DE CALCUL

Fişa de evaluare
1. Completaţi pentru fiecare dintre dispozitivele de mai jos tipul său (de intrare,
de ieşire, mixt sau de stocare)
3 puncte (12 x 0.25 p)
Dispozitiv

Tip

CD, DVD
Hard-disc
Imprimantă
Joystick
Microfon
Monitor
Mouse
Stick USB
Tastatură
Touchscreen
Multifunctională
Plotter
2. Completaţi rebusul, folosind definiţiile de mai jos. Pe vertical (A-B) veţi
obţine cel mai important dispozitiv periferic de ieşire. 4 puncte (8 x 0.5 p)
A
1

1. Permite afişarea datelor pe hârtie

2

2. Controlează mişcarea cursorului pe ecran

3

3. Placa de ... redă sau înregistrează sunete

4

4. ... optic, utilizat pentru tableta grafică

5

5. Tipăreşte desene de dimensiuni mari

6

6. ......pad, înlocuieşte mouseul pe laptop

7

7. Permite introducerea datelor

B
3

3. Stabiliţi valoarea de adevăr a urmatoarelor enunţuri:
2 puncte (5 x 0.4 p)
a. În memoria ROM se poate scrie.
b. Memoria RAM pierde conţinutul când închidem calculatorul.
c. Microprocesorul este unitatea centrală pentru prelucrarea
informaţiei.
d. Placa de bază este obiectul pe care punem mouseul.
e. 1 GB=1024 MB

Barem de corectare
1.
Dispozitiv
CD, DVD
Hard-disc
Imprimantă
Joystick
Microfon
Monitor
Mouse
Stick USB
Tastatură
Touchscreen
Multifunctională
Plotter

Tip
stocare
stocare
ieşire
intrare
intrare
ieşire
intrare
stocare
intrare
intrare-ieşire
intrare-ieşire
ieşire

3 puncte (12 x 0.25 p)

4

2. .

4 puncte (8 x 0.5 p)
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3. 2 puncte (5 x 0.4 p)
a. În memoria ROM se poate scrie.

F

b. Memoria RAM pierde conţinutul când închidem calculatorul.

A

c. Microprocesorul este unitatea centrală pentru prelucrarea
informaţiei.
d. Placa de bază este obiectul pe care punem mouseul.

A

e. 1 GB=1024 MB

A
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F

Ă

M2- SISTEME DE OPERARE

Fişă de lucru
(operaţii

cu fişiere şi directoare)
Cls a V-a

1. Creaţi un folder/director cu numele vostru pe partiţia D:, Clasa_V.
2. În folderol vostru creaţi un folder cu numele „Calatorie_in_spatiu”.
3. În folderul „Calatorie_in_spatiu” creaţi doua foldere cu numele „Pamant” si
„Marte”.
4. În folderul „Pamant” creaţi fişierul „racheta1.bmp”, „racheta2.bmp” şi
„mesaj.txt”.
5. Accesaţi fişierul „mesaj.txt” şi scrieţi un mesaj scurt de întâmpinare pentru
marţieni. Salvaţi mesajul accesând din meniul FILE comanda SAVE.
6. Trimiteţi mesajul de pe „Pamant” pe „Marte” (copiaţi fişierul „mesaj.txt” în
folderul „Marte”).
7. Creaţi în folderul „Marte”, folderul „baza_de_pe_marte”.
8. În folderul „baza_de_pe_marte” creaţi un fişier cu numele „raspuns.txt”.
9. În fişierul „raspuns.txt” scrieţi un răspuns la mesajul anterior, şi faptul că
racheta poate porni. (Nu uitaţi să salvaţi!)
10.Trimiteţi mesajul de pe “Marte” pe “Pamant”.
11.Lansaţi rachetele de pe “Pamant” pe “Marte”. (Mutaţi fişierele
„racheta1.bmp”, „racheta2.bmp” din folderul „Pamant” în folderul
„Marte”).
12.În

timpul

aterizării

prima

rachetă

„racheta1.bmp”).
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explodează

(Ştergeţi

fişierul

M3-INTERNET

Fişă de lucru

1. Enumeraţi trei motoare de căutare pe internet.

2. Enumeraţi trei browsere de intrare pe internet.

3. Utilizând unul din motoare de căutare pe internet căutaţi un text şi o imagine
despre Leonardo Da Vinchi .

4. Alegeţi varianta corectă pentru salvarea unei imagini în folderul dorit.
a. Deschide imaginea cu…
b. Salvează imaginea cu …
c. Copiază adreasa imaginii…
5. Salvează în folderul tău o imagine cu animalul preferat.
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M4- EDITORUL GRAFIC PAINT
Fișă de lucru
1. Deschideți programul Paint și realizați următoarele cerințe:
a. desenați următoarele figuri geometrice:
 un dreptunghi (culoare contur negru, grosime 3);
 un triunghi (culoare contur roșu, grosime 1);
 un romb (culoare contur albastru, grosime 2);
 un cerc (culoare contur verde, grosime 4).
b. să se coloreze fondul paginii cu gri, iar fiecare figură geometrică să se umple
cu o culoare diferită de cele propuse.
c. Să se decupeze triunghiul și să se copieze, o dată peste jumătate din
dreptunghi și a doua oară în afara figurilor geometrice desenate;
d. Să se introducă următorul text: “Figuri geometrice: dreptunghi, triunghi,
romb, cerc”, folosind majuscule, bold, italic.
e. Să se salveze desenul într-un fișier cu numele: figuri.bmp, în folderul cu
numele vostru, creat pe partiţia D.
2. Deschideți aplicația Paint și desenați un dreptunghi. Împărțiți suprafața de lucru
în trei zone aproximativ egale.
a. Umpleți prima parte a triunghiului cu culoarea roșu, a doua cu galben și a
treia cu albastru. Ați desenat steagul României.
b. În fiecare parte a drapelului scrieţi câte o strofă de poezie, sau cântec pe care
o cunoaşteţi.
Textul va avea dimensiunea 12, Times New Roman, Italic.
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M5- ALGORITMI

9

Sa se verifice dacă un număr natural este divizibil cu 5:
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M6- METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI
Proiect didactic
Unitatea de învățământ:
Disciplina:
Clasa:
Profesor:
Unitatea de învăţare:
Tema:
Tipul lecţiei:
Locul de desfăşurare:
Timp:
Competența generală
Competențe specifice:

Momentul
lecţiei
Organizare
a clasei
(3 minute)
Captarea
atenţiei
(5 minute)

Şcoala Gimnazială ”Kos Karoly” Izvoru Crişului
Informatică și TIC
a V-a
Török-Kis Erika
Algoritmi
Structura liniară şi structura alternativă –
aplicaţie recapitulativă
Comunicare / însușire de noi cunoştinţe
Laboratorul de informatică
50 min
Implementarea algoritmilor
 Prelucrarea datelor simple
 Utilizarea mediului de programare – Scratch

Activitatea
Activitatea elevilor
profesorului
-verificarea frecvenţei -aşezarea la computere
elevilor
-anunţarea elevilor absenţi

-anunţarea subiectului
lecţiei
-anunţarea obiectivelor
urmărite
-anunţarea modului de
desfăşurare a orei: lucru
pe echipe şi apoi
prezentare în faţa clasei
cu videoproiectorul
Legătura cu -formularea
unor
lecţiile
întrebări:
anterioare
„Care sunt instrucţiunile
(7 minute)
asociate structurii liniare
a unui algoritm?”
„Ce
putem
asocia
structurii alternative a
unui algoritm?”

-ascultarea profesorului

-formularea unor răspunsuri la
întrebrile profesorului
Răspunsuri aşteptate:
„Instrucţiunile care sunt asociate
structurii liniare sunt instrucţiunile
de citire, atribuire şi afişare.”
„Structurii alternative i se asociază
instrucţiunea dacă.”
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Strategii
didactice
-conversaţia

-conversaţia

Evalu
-are

Momentul
lecţiei
Conţinutul
lecţiei
(30 minute)

Tema
pentru
acasă
(5 minute)

Activitatea
profesorului
-prezentarea enunţului
aplicaţiei recapitulative
folosind o fişă şi
videoproiectorul:
„ Mama îl trimite pe
Alex la magayin sa
cumpere cateva kg de
paine si cativa litrii de
lapte. Ea îi dă o sumă de
bani şi îi spune că dacă îi
rămân bani suficienţi
mai poate cumpăra şi o
îngheţată.”

Strategii
didactice
-citirea
enunţului
problemei -expunerea
folosind fişa
-conversaţia
-urmărirea exemplelor prezentate
cu videoproiectorul
-lucrul în echipe
-prezentarea
soluţiilor
cu
videoproiectorul de la catedră
Răspuns aşteptat:
Activitatea elevilor

citeşte s
citeşte prp
citeşte nrp
citeşte prl
citeşte nrl
Dacă (prp*nrp+prl*nrl>s)
Atunci
Scrie
„nu
ai
bani
suficienti”
Altfel
Daca (prp*nrp+prl*nrl=s)
Atunci
Scrie „ai suma necesara,
dar nu-ti mai raman bani”
Altfel
Scrie „iti mai raman
bani”
Citeste pri
Rs-(prp*nrp+prl*nrl)
Daca (r>pri)
Atunci
Scrie „poti cumpara si
o inghetata”
Altfel
Scrie
„nu
poti
cumapara si inghetata”
Sfarsit Daca
Sfarsit Daca
Sfarsit Daca

Scrieţi un algoritm care
răspunde următoarelor
întrebări:
-Alex
are
suma
suficientă?
-Dacă îi mai rămân bani,
poate cumpîra şi o
îngheţată?
-organizarea clasei pe
grupe
-supravegherea
activităţii echipelor
-invitarea câte unui
reprezentant al echipelor
care termină primele
pentru
prezentarea
soluţiei
folosind
videoproiectorul
-corectarea eventualelor
erori ale elevilor şi
prezentarea unei soluţii
corecte
-prezentarea enunţului -notarea în caiete
temei
pentru
acasă
folosind
videoproiectorul:
„Adăugaţi secvenţa de
algoritm care verifică
dacă Alex poate să
cumpere o îngheţată şi
pentru sora lui.”
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-expunerea

Evalu
-are
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