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TIPURI DE SISTEME DE CALCUL ȘI DE COMUNICAȚII
FIȘA 4

1. „Primul dispozitiv de calcul a fost abacul și a fost utilizat în Europa, China și Rusia. Cel mai vechi abac 
descoperit a fost folosit în jurul anului 300 î.H. de către babilonieni.” (pagina 12 din manual).

Pornind de la acest text, realizaţi cu toată clasa, împărţindu‑vă în echipe, un panou cu imagini şi text 
care să redea evoluţia sistemelor de calcul până în prezent.

2. După vizionarea următorului filmuleţ despre Istoria pe scurt a calculatoarelor sau a unui filmuleţ gă‑
sit de voi pe Internet pe aceeaşi temă, purtaţi o discuţie cu privire la diferenţa de perioade în care s‑a 
avansat în cercetarea privind evoluţia sistemelor de calcul. Căutaţi informaţii, cu ajutorul profesorului, 
şi dezbateţi. 

Link filmuleț: https://www.youtube.com/watch?v=pBiVyEfZVUU

3. Folosind informaţiile din manual de la „Tipuri de sisteme de calcul şi de comunicaţii” (pagina 12 din ma‑
nual), grupaţi‑vă în echipe de câte patru elevi şi scrieţi pe o foaie de hârtie ideile voastre privind inter‑
pretarea schemei de mai jos:

4. 

• ENIAC (1956)
• Intel 8080 (1972)
• IBM PC (1981)
• Macintosh (1984)

• MS-DOS (1981)
• MS O�ce (1991)

• Yahoo Search (1995)
• Google Search (1997)
• Bing Search (2009)

• LinkedIn (2003)
• Facebook (2004)
• Twitter (2004)
• YouTube (2005) 

Completaţi spaţiile punctate:

a)  În anul ......….. s‑a introdus microprocesorul.

b)  Limbajele de programare ……………....… şi ….....………………. au apărut în anul 1963.

c)  …………………... a introdus primul computer pentru utilizatorul de acasă în anul 1981.

d)  ENIAC a apărut în anul …………….. .
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5. Scrieţi în celula din dreapta imaginii denumirea dispozitivului ilustrat şi în ce an a apărut:

6. Descrieţi pe scurt cum poate fi folosit un calculator la următoarele locuri de muncă:
a)  într‑o şcoală;

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

b)  într‑o bancă;

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

c)  la aeroport.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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TIPURI DE DISPOZITIVE
FIȘA 8

1. Completaţi a doua coloană conform cerinţei din prima celulă:

Tasta Prin apăsare are următoarea acțiune

ESC

TAB

Caps Lock

Enter

Home

Delete

2. Completaţi următoarele enunţuri:
a)  Tastatura este formată din:

Taste ………………….., ………….. alfanumerice, taste …………….…….., taste ……………………

b)  Tasta ................... face o poză conţinutului actual al ecranului.

c)  Tasta ................. în combinaţie cu o literă o transformă în majusculă sau literă mică.

3. Desenaţi pe o foaie A4 un dispozitiv periferic de intrare. Scrieţi funcţiile lui şi modul de utilizare. Ataşaţi 
foaia realizată la portofoliu.

4. În ce an a fost inventat mouse‑ul şi de către cine? Ce are special mouse‑ul din punct de vedere al 
funcţionalităţii?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

5. Ce dispozitiv periferic este redat în imaginea de mai jos şi pentru ce se foloseşte?

 ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................
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6. Realizaţi o poezie de 3 strofe folosind şi cuvintele: sistem, mouse, Delete, Insert, dispozitiv, intrare, 
rezoluţie.

7. În imaginea de mai jos este un monitor. Desenaţi în chenarul alb ce vă închipuiţi că vedeţi pe monitor.
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INTERNET
FIȘA 16

Rezolvând această fișă veți învăța să folosiți mai eficient un motor de căutare.

1. Deschideți browser-ul vostru preferat și lansați pagina de start a motorului de căutare Google 
(www.google.ro).

2. Căutați informații despre jaguar folosind motorul de căutare Google (introduceți jaguar în caseta de text 
a motorului de căutare). Câte rezultate ați obținut?

.....................................................................................................................................................................................
3. Căutați acum informații despre jaguar doar pe site-urile educaționale. Pentru aceasta veți introduce în 

caseta text de la Google textul jaguar site:edu. Câte rezultate ați obținut acum?

.....................................................................................................................................................................................
4. Dacă doriți să căutați informații care nu au legătură cu mașinile puteți introduce textul jaguar – car, adi-

că îi spuneți motorului Google să caute toate paginile în care se vorbește despre jaguar, dar în care nu 
apare cuvântul „car”. Câte rezultate ați obținut?

.....................................................................................................................................................................................
Dar dacă introduceți jaguar – car – masina, adică excludeți și site-urile românești despre mașini jaguar?

.....................................................................................................................................................................................
5. Dacă vreți să căutați o prezentare PowerPoint despre jaguari puteți introduce jaguar filetypes:ppt. Câte 

rezultate ați obținut? 

.....................................................................................................................................................................................

6. Știați că Google poate face și calcule? Introduceți în caseta de căutare următoarele operații: 

3*475+78*(527-3*41) Rezultatul obținut: …………………………………

15% din 428                 Rezultatul obținut: …………………………………

24 kg in g                       Rezultatul obținut: …………………………………

7. Vreți să știți câte grade sunt acum la Sibiu? Introduceți în caseta de căutare textul temperatura Sibiu. 
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FIȘA 17

1. La calculatorul de la școală, Ana a primit într-o fereastră un mesaj prin care i se solicită să facă update/
actualizare la programul antivirus instalat pe calculator. Cum trebuie să procedeze Ana? Este bine să 
facă această actualizare? 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. Iată cum și-au ales parola pentru contul de e-mail mai multe persoane:

Numele Parola Explicații

Ioana emilia10mihai13
Cred că nimeni nu poate să ghicească parola mea, sunt numele 
copiilor mei și vârstele lor, cine altcineva știe asta?

Andreea Cr0c0dil@#89 Eu folosesc o parolă complexă, aceeași la toate conturile mele.

George l1zar!9 Parola mea este atât de simplă, conține numele străzii pe care 
locuiesc și încă niște caractere.

Maria 123aabbbc45 Parola mea este ușor de memorat și de introdus de la tastatură.

Bogdan Ey=q78uUYH
Eu folosesc un program de generare a parolelor. Sunt destul de 
greu de memorat, dar folosesc un program de gestionare a paro-
lelor pentru a le ține evidența.

Sunt aceste parole bine alese? Completați tabelul următor răspunzând la fiecare întrebare:

Numele De ce este / nu este bună parola? Cum poate fi îmbunătățită?

Ioana

Andreea

George

Maria

Bogdan
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3. Dați exemple de cinci programe antivirus. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
Folosiți vreunul dintre aceste programe pe calculatorul de acasă?

4. Rezolvați următorul careu:

1

2

3 4 5

6

7 8

9 10

ORIZONTAL
3. Un grup de calculatoare interconectate
4. Protejează un cont de e-mail
8. Exemplu de program antivirus
9. Program care permite utilizatorului să caute informații pe Internet
10. Conversație în timp real pe Internet

VERTICAL
1. Microsoft Internet .......................
2. Programe care au rol distructiv
5. Nu posta ................ pe Internet
6.  Adresa unui calculator într-o rețea, constă într-o serie de 

numere separate prin punct.
7.  Fișierele atașate unui e-mail pot infecta calculatorul cu 

un .........................
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FIȘA 22

Lucrăm în echipă – Metoda galeriei

Această metodă presupune realizarea unei imagini pe baza poeziei Toamna, de George Coşbuc. Clasa va 
participa la un mic concurs pe echipe cu tema „Echipa mea câştigă!”. Echipa va fi formată din cinci elevi. La 
final, lucrările realizate se vor posta pe un perete virtual sau fizic în sala de clasă. Lucrările vor fi evaluate 
de către profesor, precizându‑se puncte tari şi slabe ale fiecărui elev.

 
Echipa nr. 1

Citiţi cu atenţie poezia! Sunteţi, probabil, deja acomodaţi cu lucrul în echi‑
pă! Fiecare coechipier trebuie să‑şi îndeplinească sarcinile. Fiecare membru 
o să fie punctat individual, iar punctajul cumulat va fi scorul echipei. 

Cerinţe:
Nr. 1: Desenează lunca.
Nr. 2: Desenează florile.
Nr. 3: Desenează fluturii.
Nr. 4: Desenează albinuţele.
Liderul va aduna desenele coechipierilor și va finaliza proiectul echi-

pei. Proiectul va fi afișat cu ajutorul unui videoproiector sau în labora-
tor la calculatoarele elevilor. 

Echipa nr. 2
Citiţi cu atenţie poezia! Sunteţi, probabil, deja acomodaţi cu lucrul în echi‑

pă! Fiecare coechipier trebuie să‑şi îndeplinească sarcinile. Fiecare membru 
o să fie punctat individual, iar punctajul cumulat va fi scorul echipei. 

Cerințe:
Nr. 1: Desenează norii.
Nr. 2: Desenează frunzele.
Nr. 3: Desenează florile.
Nr. 4: Desenează bruma.
Liderul va aduna desenele coechipierilor și va finaliza proiectul echi-

pei. Proiectul va fi afișat cu ajutorul unui videoproiector sau în labora-
tor la calculatoarele elevilor. 

Echipa nr. 3
Citiţi cu atenţie poezia! Sunteţi, probabil, deja acomodaţi cu lucrul în echi‑

pă! Fiecare coechipier trebuie să‑şi îndeplinească sarcinile. Fiecare membru 
o să fie punctat individual, iar punctajul cumulat va fi scorul echipei. 

Cerințe:
Nr. 1: Desenează soarele.
Nr. 2: Desenează florile.
Nr. 3: Desenează pământul.
Nr. 4: Desenează frunzele.
Liderul va aduna desenele coechipierilor și va finaliza proiectul echi-

pei. Proiectul va fi afișat cu ajutorul unui videoproiector sau în labora-
tor la calculatoarele elevilor. 

,

, ,
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NOȚIUNEA DE ALGORITM. 
PROPRIETĂȚI ALE ALGORITMILOR

FIȘA 24

1. Ionuţ şi Ema sunt în excursie, la hotel, şi vor să comande mâncare. Ema doreşte o salată, iar Ionuţ doreş‑
te cartofi prăjiţi. Știind că la orice locaţie se prepară cartofi prăjiţi, au decis că vor comanda la prima lo‑
caţie unde vor găsi ceea ce îşi doreşte unul dintre ei. Completaţi acţiunile şi paşii lipsă din algoritmul de 
mai jos pentru ca Ionuţ şi Ema să comande mâncare.

Pas 1. Ionuţ şi Ema pleacă în căutarea locaţiei unde vor comanda mâncare
Pas 2. Dacă locaţia nu are salată atunci
Pas 3. Ema şi Ionuţ comandă cartofi prăjiţi
Pas 4. Altfel 

Ema comandă salată
...............................................

Pas 5. ...............................................
Pas 6. Ema şi Ionuţ iau împreună masa
Pas 7. Ema şi Ionuţ se întorc la hotel.

2. Andrei a primit cadou un roboţel. A studiat cum îl poate programa, apoi a scris un algoritm pentru ca ro‑
boţelul să ducă la coşul de gunoi bucăţile de hârtie pe care le găseşte în drumul său. La un moment dat, 
roboţelul nu mai funcţionează. Indicaţi ce trebuie modificat în algoritm pentru ca roboţelul să‑şi înde‑
plinească sarcinile.

Pas 1. Roboţelul primeşte traseul pe care va merge
Pas 2. Se îndreaptă spre traseul primit
Pas 3. Porneşte pe traseu
Pas 4. Ridică hârtia care se află pe traseu
Pas 5. Se îndreaptă spre coşul de gunoi
Pas 6. Merge la Pas 2.
Pas 7. Stop

3. Maria şi Alex au primit o fişă cu anumite comenzi pe care trebuie să le dea unui roboţel pentru ca acesta 
să execute o sarcină. Comenzile primite nu au fost scrise în ordinea corectă, iar Maria şi Alex trebuie să 
aranjeze în ordine comenzile, apoi să le transmită roboţelului. Scrieţi ordinea corectă a comenzilor pe 
care trebuie să le primească roboţelul.

Comanda 1: Mergi la Comanda 2
Comanda 2: Altfel Stop
Comanda 3: Alege o bilă de culoare roşie
Comanda 4: Deschide cutia
Comanda 5:  Verifică dacă în cutie sunt bile de culoare roşie
Comanda 6:  Altfel verifică dacă în cutie sunt bile 

de culoare albă
Comanda 7: Alege o bilă de culoare albă
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ELEMENTE DE INTERFAȚĂ 
SPECIFICE MEDIULUI GRAFIC INTERACTIV

FIȘA 35

1. Completați:

Platforma Scratch poate fi folosită ................................, caz în care avem nevoie de conexiune la Internet, 

cât și .............................., caz în care vom accesa platforma instalată pe propriul calculator.

2. Completați, cu adevărat sau fals, tabelul de mai jos:

Afirmații Adevărat sau Fals

Cu ajutorul Scratch-ului putem realiza jocuri.

Scratch ne permite animarea unor personaje.

Scratch ne permite inserarea, ca fundal, a foto-
grafiilor proprii.

Editorul grafic al Scratch-ului ne permite dese-
narea unor personaje proprii.

Scratch-ul oferă utilizatorului posibilitatea vizio-
nării unor filme de pe Youtube.

3. Potriviți definițiile legate de rolul butoanelor de pe Bara de unelte pentru personaje:

Dublarea
personajului

Ștergerea 
personajului

Mărirea 
personajului

Micșorarea 
personajului

Ajutor despre
blocuri
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4. Cele trei butoane, aflate în panoul în care „scriem” programele, folosesc la:

5. Bifați răspunsul corect:

Afirmația Variante de răspunsuri posibile Răspunsul corect
Din scriptul de mai jos dorim să eliminăm 
blocul al treilea. Cum procedăm?

Ținem apăsat mouse-ul pe blocul 
al treilea și îl tragem în exteriorul 
panoului.

Ținem apăsat mouse-ul pe 
blocul al doilea și deplasăm în 
sus primele două blocuri, după 
care extragem blocul al treilea în 
exteriorul panoului.

Ținem apăsat mouse-ul pe 
blocul al patrulea și deplasăm 
în jos ultimele trei blocuri, după 
care tragem blocul al treilea în 
exteriorul panoului.




