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Structura unui sistem de calcul; Sisteme de operare; Organizarea informa iei, no iunea 
de folder, fi ier, opera ii cu fi iere i directoare; Editoare grafice; Ce este Internetul, Navigarea pe 
internet, C utare de informa ii, salvarea acestora
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 35 min.  

Acest test a fost creat în aplica ia Formulare din Google. Link-ul pentru formularul de test: 
https://forms.gle/TwSw5w31BGTRSCq16  
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ATEN IE: Completeaz  r spunsul cu litere mici. 
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Lista r spunsurilor corecte 
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robo elul Maxi Programatorul

reu it / 
m-am blocat la … / nu îmi este clar …
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date de 
intrare date de ie ire date de manevr
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În acest caz Competen a V.3.1. Utilizarea func iilor editorului grafic pentru 
crearea / editarea personajelor / fundalurilor utilizate în joc va putea fi evaluat  
la revenirea în clas  prin cerin e asem n toare în alte sarcini de lucru. 
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dac  r spunsul este corect 

dac  r spunsul este gre it 
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(ask ... and 
wait)

(dac  da ... 
dac  nu ...) 
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Structura unei prezent ri; Opera ii de editare a 
unei prezent ri

Prezentare despre Componentele unui calculator

Structura unei prezent ri; Opera ii de editare a unei prezent ri
Prezentare despre Componentele 

unui calculator

componente.jpg memorii.jpg
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Componentele unui 
calculator.

Structura unui sistem de calcul

Titlu (Title slide)

Componentele unui 
calculator Prezentare 
realizat  de: numele t u 

Design

Acas
Titlu i con inut (Title and 

content)

Un calculator poate ar ta 
a a:

componente.jpg Inserare (Insert)
Forme (Shapes)

balon de text (Callout)

Comparare 
(Comparison)

Dispozitive periferice 

Dispozitive de 
intrare Dispozitive de ie ire
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Titlu i con inut 
(Title and content)

Capacitatea de memorare

Dou  
con inuturi (Two contents).

memorii.jpg

Componentele unui calculator
Structura unui sistem de calcul
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Opera ii de editare a unei compozi ii: inserare, copiere, 
mutare, tergere a obiectelor/cadrelor; Opera ii de editare a propriet ilor unui obiect: 
dimensionare, rotire, transparen , pozi ionare

Anima ie pentru circula ia apei în natur  – Ora 1-Preg tirea obiectelor
Circula ia apei Imagini

.jpg Imagini
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Circula ia apei

Imagini

Circula ia apei

Nou (New)
Dosar 

(Folder); 

Circulatia apei;
Dosar nou (New folder)

Redenumire (Rename) Circulatia apei.

Circulatia apei

Imagini

Nou (New)
Dosar 

(Folder); 

Imagini;
Dosar nou (New folder)

Redenumire (Rename) Imagini.

Circula ia apei în natur



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                

Salvare (Save) Salvare 
ca (Save as).  

Desktop
Circula ia apei

Circula ia apei
Imagini

Desktop
Circula ia 

apei

Circula ia apei

Imagini

Nume fi ier (File name)
Salveaz  cu tipul (Save as type)

.jpg
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Organizarea datelor pe suport extern Crearea i salvarea unei imagini
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Dulap Sertar1 Sertar2 Dulap

Întrebare pentru tine:  

În ce dosar crezi c  sunt dosarele galbene, portocalii i ro ii?
Sertar1)

Întrebare pentru tine:  

Ce dosar este deschis în imagine?  Dosar galben1)

Ce fi iere con ine Dosar galben1?

Alte întreb ri pentru tine. Acum trebuie s  completezi spa iile libere:  

Sertar1

Dosar galben1

Dosar galben1

R spunsurile a teptate: 1) 8; 2) Foaie3;  3) 2;  5) fi iere 
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Salvare 
(Save) Salvare ca (Save as). 



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                

Formatarea textului, obiectelor, diapozitivelor

Prezentare despre Animale

Formatarea textului, obiectelor, diapozitivelor
Prezentare despre Animale. 

Despre animale

Hai s  începem! 
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Despre animale

titlu subtitlu

Format

subtitlu

(I)

Imagini

Caut Enter
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poza animalului t u preferat;

Lipire (Paste). 

Copiaz  adresa imaginii (Copy 
image adress) 
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link-urile c tre 
paginile de unde ai luat informa iile i imaginile

Lipire (Paste)

Un animal ciudat



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                

C utarea i salvarea datelor de pe internet. Citarea resurselor 

I. C utarea informa iei 
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II. C utarea imaginilor 

Imagini
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Caut Enter

pisica
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Imagini

pisica
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Care este diferen a? pisica iarna,

Salveaz  imaginea (Save image as). 

Copiaz  imaginea (Copy image)

Copiaz  adresa imaginii (Copy image address)

Salveaz  adresa paginii 
(Save link as)
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Imagini

vulpe

Imagini

vulpe
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Competen a V.2.1. (Identificarea unor modalit i 

algoritmice pentru rezolvarea unor situa ii din via a cotidian , exprimate în limbaj 

natural) Competen a V.2.2. (Identificarea datelor cu care lucreaz  algoritmii în 

scopul utiliz rii acestora în prelucr ri)

Algoritmi Introducerea conceptului de Structur  

repetitiv

Ajut -l pe robo elul Maxi s  fac  cl tite
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mai multe probleme, nu doar una singur

De câte ori repet ac iunea? Când m  opresc?

Pas 2: Bat ou le

Pas 2: Bat ou le pân  când se fac spum

Pas 5 Verific dac  este suficient de dulce
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Pas 5 Gust Pas 6 Dac  nu este suficient de dulce mai 
pun o lingur  de zah r

Dac  ne uit m la algoritmul pentru umplutura de brânz , de la ce pornim?

Ce ob inem în final?

Mai avem nevoie i de alte date (datele de manevr ) pentru a ob ine rezultatul?

Pentru care dintre instruc iuni 
rezultatul se ob ine direct?

Dac  nu este suficient de dulce



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                

 

Care sunt condi iile în exemplul cu Crema de brânz ?

Când?

Cât timp?

Pân  când?

De câte ori? 

dac  / când, cât timp, pân  când de ori

Care este diferen a dintre Pas 8 i Pas 3 de la algoritmul Crem  de brânz ?
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Deci, pa ii ce con in Cât timp repet  ac iunile, pe când cei care con in Dac ... le execut  
întotdeauna o singur  dat

Ce face Pas 6 Amestec pân  când devine o crem  ? Când m  opresc?

Ce face Pas 4 De dou  ori, torn o lingur  de smântân  ? 
Când m  opresc?

Dac  ... poart  numele de structur  decizional  – ob inerea rezultatului depinde de valoarea de 
adev r a unei condi ii, dar se ob ine printr-o singur  verificare a acesteia. 

Cât timp ... execut , Repet  ....pân  când,  Repet  de .... ori poart  numele de structuri repetitive, 
deoarece permit repetarea acelora i ac iuni
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Algoritmi Etapele unui 
exerci iu algoritmic utilizând aplica ia aleas

Cum te deplasezi cu tastele? Cum ac ionezi la întâlnirea unei culori? Ce instruc iune î i permite s  
repe i ac iunile pân  la finalul jocului?  
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Cum te deplasezi cu tastele?

Cum ac ionezi la întâlnirea unei culori?

Ce instruc iune î i permite s  repe i ac iunile 
pân  la finalul jocului?
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 40 de minute. 

Exemple de texte: 

PowerPoint

Cerc de biologie

entreaz font Arial dimensiune 20, culoare galben .

culoare de fundal
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Bio_nume nume



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                



       Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                                

Evaluarea proiectului, pentru fiecare grup , se face conform grilei de evaluare criterial : 
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Pentru a crea o lume nou  în Minecraft 
Education Edition folosesc calea Play | Create New

Modul de joc în lumea nou  
definit  de utilizator poate fi Survival i …………………….

Profesorul creeaz  o lume. Pentru ca elevii, care se conecteaz  în lumea definit  de c tre 
profesor, s  poat  interac iona între ei i cu lumea creat , nivelul de permisiune pentru elevi se 
seteaz  ca ………………………………………… 

Într-o lume creat  pentru a construi diverse obiecte (case, copaci, etc.) 
trebuie activat inventarul. De aici juc torul are posibilitatea s - i aleag  materiale de construc ie, 
unelte etc. Alege dintre variantele de taste
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Horbar

Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 
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Foxy Ducky

Foxy

Ducky

Ducky

Foxy

Costume Foxy
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Bun  Ducky!
Ducky

Duck

Ducky

Foxy

Foxy
Foxy
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Cite te cu aten ie i analizeaz  întreb rile i indica iile din urm torii itemi. 
 
Timp de lucru: 30 minute 

[x] x x = 12.34, [x] = 12
% 7 % 2 = 1 7 2 1
/ 123/10 = 12.3

 x a b

a  x%100 b  [x/100]%10
a b

x=527
a b

a x
a x
b x
b x
a b x = 2222

x trei cifre

a. 
citeste x 
scrie [x/100] + [x/10]%10 + x%10 

b. 
citeste x 
scrie [x/100] + x%10/10 +[x/10] 

c. 
citeste x 
s  0 
x  [x/10] 
s  x%10 + [x/10]%10 
scrie s 

d.  citeste x 
    s  x%10 
    x  [x/10] 
    s  s + x%10 
    x  [x/10] 
    s  s + x 
    scrie s 

x

c x
234 s

x s 
234 0 
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1    citeste x 
2    a=0 SAU a=1 SAU  
     a=4 SAU a=9 
 
3    scrie DA 
4    Start 
5    scrie NU 
6    a  x%10 
7    Stop

Date de intrare:……………………………………………….….. 

Date de manevr :………………………………………………..  

Date de ie ire:…………………………………………………… 

DA x NU

x = 134 DA 4 = 22

x = 28 NU 8

Pentru x num r natural 
cu cel pu in 2 cifre instruc iunea  x  [x/10]*100 + 7*10 + x%10  reprezint  inserarea cifrei 
7 în fa a cifrei unit ilor

o
o

x
Dac  x = 123 atunci opera ia x = x%100*10 + [x/100] are ca efect 

mutarea ............................... a lui x pe pozi ia cifrei unit ilor, iar num rul va avea valoarea 
............

nr x=534
nr 2 5 3 x=246

nr 0

Date de intrare:……………………………………  

Date de ie ire:…………………………………… 

citeste x 
a  [x/100] 
b  [x/10]%10 
c  x%10 
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nr  0 

x

daca a%2=1 atunci 
     nr  nr + 1
sf_daca 
daca b%2=1 atunci 
     nr  nr + 1 
sf_daca 
daca c%2=1 atunci 
     nr  nr + 1 
sf_daca 
scrie nr 

Pentru x num r natural cu cel pu in 3 
cifre instruc iunea x  [x/10]*10 + x%10  reprezint  eliminarea cifrei sutelor din x 

x  4521 
x ([x/100]*10+x%10)*10 + [x/10]%10

(Încercuie te r spunsul pe care îl consideri corect)
a. 4215 b. 4512 c. 5412 d. 4251 

a b c
a
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DA/NU

x [x/100]*100+(x%10*10 + 
[x/10]%10)
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Cite te cu aten ie i analizeaz  întreb rile i indica iile din urm torii itemi. 

Timp de lucru 30 minute 

a b c

a b c 

date de intrare: ................................................................ 
date de ie ire: .................................................................. 

perimetrul 
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Se citesc dou  valori a i b numere naturale. S  se determine 
maximul dintre cele dou  valori

Date de intrare: ................................... 
Date de ie ire: ..................................... 
 

max
citeste a, b 
daca a > b atunci  
 max  ...... 
altfel 
 max  ...... 
scrie max 
 

citeste x 
daca x < 30 atunci 
 a  1 
altfel 
 daca x > 150 atunci  
  a  2 
 altfel  

a  3 
   sfarsit_daca 
  sfarsit_daca 
  scrie a 
 

  

1 a  a + b 
2 b  2*b + a 
3 c  2*a + b - c 

a, b, c 10 15 20.

c 85
a. 1, 2, 3  b. 2, 1, 3   
c. 3, 2, 1  d. 3, 1, 2 
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1, 2, 3  b. 3, 2, 1  
c. 1, 3, 2  d. 2, 1, 3

1, 2, 3  b. 3, 2, 1  
c. 3, 1, 2  d. 2, 3, 1

a b
x x 1 2 3

a b x
a+b x=1 a-b x=2 a*b x=3

100 200 2,
a b x

a = ......, b = ......,x = ...... 

100 200 a b  
x

20000  
x = .....

x=3 suma a b
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x
3

x
345

a b c

x

Dac  se înlocuie te blocul prin 
care se determin  valoarea variabilei b cu blocul scris mai jos se va ob ine acela i rezultat.

o
o

a=3 b=5 c=7
m
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citeste a, b 
p  2*a + 2*b 
scrie 2*p

max  a 
max  b 

citeste a, b 
max  a 
daca b > max atunci  
             max  b 
sf_daca 
scrie max
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Se citesc numere întregi pân  la apari ia valorii zero. Determin  
câte dintre valorile citite sunt numere impare

citeste x 
nr  0 
cat_timp …………… executa 
 daca x % 2  0 atunci  ………………… 
 sf_daca 
 citeste x 
sf_cat_timp 
scrie nr 
 

a. x  0 b. x = 0  c. nr  nr + 1 d. nr  1 e. x > 0 

cite te n 
s  0 
k  1 
cat_timp k<=n executa 
 s  s+k 
 k  k+1 
sf_cat_timp 
scrie s 

n 6

k<=n
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n k (k n) s 
6 1 0 

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

a  5 
b  10 
cat_timp a+b <= 20 executa 
 a  a + 3 
 b  b – 3 
 scrie a + b 
sf_cat_timp

a b afi  
5 10 - 
   

a  a + 3 

9
n = 45278

3 2 3 cifre pare 2 cifre impare

n=45278

nrpare nrimpare
n

n cifra nrpare nrimpare 
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citeste n 
pentru i  1, n executa 
 scrie “**” 
sf_pentru 

* n=4
i

 
n

25 *

a. n=14 b. n=13 c. nu exist  n d. n=10 

citeste n 
s  0 
pentru k  1, n execut  
 citeste x 
 daca x > 0 si x < 100 atunci 
  s  s + x 
 sf_daca 
sf_pentru 
scrie s 
 

n

7 10 258 41 15236 3 879 1000

n 4
4 s

0 s  
x > 0 SI x < 100 s
3

a

og a 2341. 
 og.

a

a.123     b. 3443   c.7654    d. 45 
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a=2332

aux
a

a. suma 2332    
b. suma 0    
c. suma 4664   
d. OK 

Pentru numerele care au 
proprietatea c  citite de la 
stânga la dreapta se ob ine 
acela i rezultat ca i citind 
num rul de la dreapta la 
stânga se afi eaz  OK

Adev rat   Fals
            

s 1+2+3+..+n 
citeste n 

  s  [n*(n+1)/2] 
  scrie s



Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                          

a  a + 3
a  a + val a+b>25

n
nrpare, nrimpare

n 

citeste n 
nrpare  0 
nrimpare  0 
cat_timp n >0 executa 
   cifra  n % 10 
   n  [n/10] 
   daca cifra %2 = 0 atunci 
         nrpare  nrpare + 1 
   altfel  
         nrimpare  nrimpare + 1 
   sf_daca 
sf_cat_timp 
scrie nrpare, nrimpare 

nrpare = 3  
nrimpare = 2

8 *
2*n 

c
s=10+41+3 = 54 

n=4 (0, 100)
345 876 1234 9876 

 
x>=100 SI x<=999

  x>99 SI x<1000
a=2341 => og=1423 

b 

a og=2332 

b
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Flori de prim var
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

o
o
o
o
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

o
o

a =”www” b=”edu” c=”ro” www.edu.ro
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Virusul informatic sau virusul de 
calculator se poate transmite unui calculator prin instalarea pe acesta a unui soft infectat 
doar dac  respectivul calculator este conectat la Internet

o
o

o
o
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Coloana I Coloana II
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Locul meu natal în imagini
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Oradea în imagini 

 
Instrumente folosite

Bara de adrese
Enter

Imagini

Salveaz  imaginea ca ...

New folder

Oradea_poze

Palatul_Apollo
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PowerPoint  
Prezentare necompletat

Inserare Text Caset  text

Vizualizare | Afi are | Linii de gril

Formatare form  | 
Stiluri WordArt
Umplere gradient: Auriu, culoare accent 4; 
contur: Auriu, culoare accent 4.

Format fundal ...

Umplere solid Culoare
Albastru, Accent 1, 25% mai 

întunecat

Se aplic  pentru tot

F5
Expunere de diapozitive.

Ne propunem s  inser m în prezentarea noastr  un diapozitiv care s  con in  imaginea salvat  
anterior (Palatul Apollo din Oradea) precum i informa ii referitoare la aceast  imagine. La final, 
diapozitivul va avea o culoare de fundal

Inserare | Diapozitive | Diapozitiv nou | 
Necompletat

Inserare | Imagini | Imagini Acest dispozitiv
Palatul_Apollo.jpg Oradea_poze
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Inserare | Text | 
Caset  text).

Google Chrome
Bara de adrese Palatul 

Apollo Oradea

Copiaz

Lipire | P strare doar text

Cladiri_din_Oradea
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competen ei 3.1

PowerPoint

de intrare
de ie ire
accent
c i de mi care

PowerPoint  Prezentare necompletat . 

Informatica este materia mea preferat .
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Observ  c  în dreptul textului nostru de pe 
diapozitiv, a ap rut un dreptunghi cu cifra 1

Observ  c  textul de pe diapozitiv are acum, în fa a sa, dou  
dreptunghiuri, cu semnifica ia c  acest text va avea dou  anima ii. 
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“R  

Minecraft Edi ia pentru Educa ie
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Oak Wood 
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Spruce Wood Planks

Bricks

Oak Wood.

Oak Wood

Glass Pane
Oak Door. 
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Spruce Wood

Oak Fence.

Torch

Oak Leaves
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Flappy Bird

Scratch.

Costume
Biblioteca de costume

pozY

(-150,0)

y pozY
pozY=pozY-0.5

-0.5
pozY 10.
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Un personaj  poate fi creat în fila Costume dac  se deseneaz  
cercuri, p trate care pot fi modificate dup  dorin , folosind 
op iunile din aceast  fereastr .)

Biblioteca de costume

Redimensionarea se face prin selectarea, cu ajutorul mouse-ului, a întregului costum i 
modificarea dimensiunilor prin ac ionarea asupra conturului ap rut în jurul s u. 



Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                          

SusJos Copac_sus
Copac_jos;

o Copac_sus;
o Copac_jos;
o

(x, y);
o clon

(x, y) (x-5, y)

SusJos Copac_sus

SusJos Copac_jos

Când se ruleaz  o clon :

SusJos Copac_jos
Copac_jos

SusJos Copac_sus

x
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x y

Copac

Algoritmi elementari, blocuri grafice

Algoritmi elementari, blocuri grafice

Cifrele unui num r

citeste x 

c x%10 
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c [x/10]%10 

c [x/100]%10 

x [x/10] 

x [x/100] 

scrie x

de intrare x 

de ie ire minc 

de manevr a, 
b, c

a (cifra sutelor), b 
(cifra zecilor) c (cifra 
unit ilor) 

citeste x 
a [x/100] 
b  [x/10]%10 
c  x%10 
minc a 
daca b < minc atunci 
     minc  b 
sf_daca 
daca c < minc atunci 
     minc  c 
sf_daca 
scrie minc

de intrare  

de ie ire  

de manevr

 

 

de intrare  

de ie ire  
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de manevr  
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3 termeni (concepte)
2 idei

1 capacitate, o pricepere o abilitate
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Maximul i minimul a dou  sau trei 
numere ,  

Maximul i minimul a dou  sau trei numere

Maximul i minimul a dou  sau trei numere

minv
a

b

daca a < b atunci  
      minv  a 
  altfel minv  b 
sf_daca 

maxv a
b

maxv  a 
daca b > maxv atunci 
           maxv  b 
sf_daca

maxv

maxv se ini ializeaz  cu prima valoare din irul de valori 
ce va fi citit 
SAU 
maxv se ini ializeaz  cu cea mai mic  valoare a 
intervalului de valori din care fac parte valorile citite 
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minv
minv se ini ializeaz  cu prima valoare din irul de valori 
ce va fi citit 
SAU 
minv se ini ializeaz  cu cea mai mare valoare a 
intervalului de valori din care fac parte valorile citite

maxc maxc  0 
cat_timp x 0 
executa 
   c  x%10 
   x  [x/10] 
   daca c > maxc 
atunci 
     maxc  cif 
   sf_daca 
sf_cat_timp 

a=234 b=191 c=465.
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Date de intrare: a, b, c
Date de ie ire max, min, suma, ultima_cifra, cifra_maxima

min max 
a b c max min

Secven a de algoritm 

Ini ializare max i min 

max

min

a, b, c

Determinare max i min pentru 
fiecare dintre a, b, c citite 
 
 
 

a

b c
 
 

Se afi eaz  rezultatele cerute: 
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Secven a de algoritm 

Determinarea cifrei maxime din 
valoarea min: 

a=234 b=191 c=465 
 

a b c min max suma afi  
234 191 465 1000 0   

a min max 234 234   

b min max 191    

c min max  465  465  191 

  
465+191=

656 
656 

   465%10 = 5 

min cif_max cif afi  
191 0   
19 1 1  
1 9 9  
0  1 9 

3 concepte (termeni) înv ate

2 idei

1 capacitate, pricepere
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Structuri repetitive

n

pentru i  1, n executa 
   scrie i, ‘ ‘ 
sf_pentru 

2*k k>=0
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2*k+1 k>=0

x 
daca x%2=0 atunci 
    scrie “par” 
sf_daca 

x daca x%2  0 atunci 
   scrie “impar” 
sf_daca 

x n

aparitii

n

a

aparitii 0 
citeste x, n 
pentru i  1, n executa 
  citeste a 
  daca a=x atunci  
    aparitii aparitii+1 
  sf_daca 
sf_pentru 
scrie aparitii  

n

n
n=5 1 3 5 7 9

n n=5
10 8 6 4 2
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n n
n=7 12, 4, 6, 12, 

8, 12, 9 12 3

n n

6 4 2 1 5 4 4 2
3 4

n x, y

n=5 23 10; 10 4; 16 89; 8 6; 19 56 10 4
14 14 8 6 10, 4

n i p n
i p

i p
6 2 2 54 23 12 35 65 64

35 12

citeste n 
pentru k 0, n-1 executa
     scris 2*k+1 
sf_pentru  
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citeste n 
cat_timp n>1 executa 
   scrie 2*n  
   n  n-1 
sf_cat_timp 

citeste n 
aparitii  0 
mac  0 
pentru i 1, n executa 
  citeste x 
  daca x > max atunci 
      max  x 
      aparitii  1 
   altfel 
    daca x=max atunci 
     
aparitii aparitii+1 
    sf_daca 
  sf_daca 
sf_pentru 
scrie max,‘ ‘, aparitii 
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….. 

….. 
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citeste n 
citeste i 
citeste p 
ki 0 
kp 0 
pentru t 1, n execut  
   citeste x 
   daca x%2=0 atunci 
     kp kp+1 
     daca kp=p atunci 
        xpar  x 
     sf_daca 
   altfel 
     ki ki+1 
     daca ki=i atunci 
         ximpar  x 
     sf_daca 
   sf_daca 
sf_pentru 
scrie ximpar,’ ‘,xpar 

3 concepte (termeni) înv ate

2 idei

1 capacitate, pricepere
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tiu/ Vreau s  tiu / Am înv at

tiu
Vreau s  tiu

Am înv at

tiu

tiu

tiu Vreau s  tiu 
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Vreau s  tiu:

Vreau s  tiu

tiu Vreau s  tiu Am 
înv at 

Am înv at:

Vreau s  tiu
Am înv at

tiu Vreau s  tiu Am înv at 

org
edu
com
gov
net

yahoo mail utlook
Gmail

google.com; 
search.yahoo.com; bing.com

yahoo google bing
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tiu Vreau s  tiu Am înv at 

cloud Dropbox

Google Drive

Comunicarea digital
bubbl.us
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conversa ia dirijat

Comunicare digital

Re ele de socializare
Po ta electronic

Mesageria instant
Forumul
Blogul
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 ce 
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 35 de minute. 

 (Încercuie te toate r spunsurile pe care le 
consideri corecte)
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3. 
(Încercuie te r spunsul pe care-l consideri corect) 

de Navigare

 (Încercuie te r spunsul pe care-l consideri corect)

(Încercuie te toate r spunsurile pe care le consideri corecte)

(Încercuie te toate r spunsurile pe care le consideri corecte)
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figura 11.1

figura 11.2  figura 11.1 figura 11.2

(Încercuie te r spunsul pe care-l consideri corect) 

(Încercuie te toate r spunsurile pe care le consideri corecte)

Avea un p r frumos i mare 
Avea un p r frumos i 

BLOND
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Se dore te realizarea unei bro uri de promovare a activit ilor desf urate în coala noastr . Pentru 
aceasta se utilizeaz  procesorul de texte Microsoft Word.  

În imaginile urm toare sunt prezentate filele Home, Insert i Page Layout  iar tabelul urm tor con ine o 
descriere a unor opera ii efectuate pentru a realiza bro ura.  

Identific  (utilizând s ge i, conform exemplului de la cerin a 0)  instrumentele utilizate pentru a realiza 
opera iile men ionate. 
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Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                          



Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                          

 ce 
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 35 de minute. 

Bifeaz  toate r spunsurile pe care le consideri corecte



Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                          

Bifeaz  toate r spunsurile pe care le consideri corecte

(Încercuie te r spunsul pe care-l consideri corect) 
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(Încercuie te r spunsul pe care-l consideri corect) 

figura 10.1
figura 10.2

figura 10.1 figura 10.2

(Încercuie te r spunsul pe care-l consideri corect)

figura 11.1
figura 11.2

figura 11.1 figura 11.2
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(Încercuie te r spunsul pe care-l consideri corect) 

(Bifeaz  toate r spunsurile pe care le consideri corecte) 

(Încercuie te r spunsul pe care-l consideri corect) 

Orice clip video poate fi redat atât de la început la sfâr it cât i de la sfâr it la 
început.
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Se dore te realizarea unui montaj audio-video care s  reprezinte un spot publicitar care militeaz  
pentru o alimenta ie s n toas . Pentru aceasta se utilizeaz  editorul video OpenShot. 

În imaginea urm toare este prezentat mediul de editare a clipului video. 

 

Cerin ele urm toare con in descrieri  ale unor opera ii efectuate pentru a realiza clipul.  

Identific , utilizând s ge i, instrumentele utilizate pentru a realiza opera iile men ionate. 

Imagini

Apus
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clip.osp

M nânc  s n tos!
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 15 de minute. 

 (Încercuie te toate 
r spunsurile pe care le consideri corecte)

 (Încercuie te toate r spunsurile pe care le consideri corecte)
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Poveste.pptx

 comentariu, click, istoric, edita 
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Elevii vor ilustra o poveste, pe echipe, plecând de la scenariul din 
imaginea al turat .  
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 30 de minute. 

 

2.2. 

„Codul surs  a programului se va edita în zona etichetat  cu litera...........” 
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Dac  dintr-un proiect nou creat, din codul surs , se terg  ghilimelele de la începutul 

propozi iei Hello world, iar apoi se apas  butonul  (Build and Run), atunci pe ecran va 

ap rea mesajul   Hello world.” 

 
 

.

 ;

E1. Editare cod surs      

E2. Testare  

E3. Depanare i retestare 

E4. Executare   

E5. Compilare 
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Se citesc dou  
numere naturale a i b reprezentând lungimile laturilor 
unui dreptunghi. Pentru dreptunghiul dat, s  se 
calculeze: perimetrul P, aria A i p tratul lungimii 
diagonalei D
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 30 de minute. 
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” Datele de intrare sunt i date de ie ire.”

” Datele de ie ire sunt acele valori ob inute în urma execut rii unui algoritm.”   

10 20
30

10          20          30
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Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 45 de minute. 

x

a)0     b)27623254    c)7     d)45232672 

c

a)2     b)7654322     c)7     d)2234567  

La finalul execut rii secven ei al turate, variabila c va memora cea mai mic  cifr  a num rului 
memorat ini ial în variabila x.”                  

Dac  se înlocuie te condi ia logic , din blocul  corespunz tor structurii alternative dac , cu 

condi ia logic   atunci la finalul execut rii secven ei rezultate, variabila c va 
memora cea mai mare cifr  a num rului memorat ini ial în x  
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k

k 9157432.

12 x

x

x

x

(Bifeaz  toate 
r spunsurile pe care le consideri corecte)
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Exemplu: 

date de intrare: date de ie ire 
110 27 17 19 23 16 41 37 

s=110 lei;  
c1=27 c2=17
p1=19 p2=23 p3=16
s1=41, s2=37  

17 16 11 

17
3 16

11
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cite te s,c1,c2,p1,p2,p3,p 
x min(c1,c2) 
y min(p1,p2,p3) 
z min(s1,s2) 
dac  x+y<z atunci 
      rest s-3*(x+y) 
      scrie x, y, rest 
altfel 
      rest s-3*z 
      scrie z rest 
sfâr it_dac

 

 

Cite te cu aten ie întreb rile i indica iile. 

Timp de lucru 45 de minute. 

x 10 cin>>x; 
cite te x x=x+3; 

x=10; 

cout<<”x este 3”; 

cout<<x; 

x==10; 
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1. if(x<3)  
   x=x+3;

2. if(x<3)  
   x=x+3; 
else  

x=x-3;
3. if(x<3 && x>0)  

   x=x+3; 
4. if(x<3 || x>7)  

   cout<<”x poate fi 5”;
5. if(x<3 || x>7)  

   cout<<x=x+5; 

   x=10;y=5; 

   z=y+x/2; 

   x=x-y*2+1;  

   z=z+x; 

 

cin

cout

;

Se cite te un num r natural nenul n. S  se 
calculeze suma divizorilor s i

Se cite te un num r natural nenul n. S  se 
afi eze 1 dac  num rul n este prim, altfel 0
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Încercuie te r spunsul pe care îl consideri 
corect.

1. 
 

2. 
 

 

 

for(d=2;d<=n/2;d++) 

cout<<(s==0); 
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întoarce spre stanga cu 60 grade 
mergi inainte 10 cm 
întoarce spre dreapta cu 120 grade 
mergi inainte 10 cm 
întoarce spre stanga cu 120 grade 
mergi inainte 10 cm 
întoarce spre dreapta cu 120 grade 
mergi inainte 10 cm 

o
o

o
o
o

o
o
o
o
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Formatarea unui document

Formatarea unui document
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Labirint.docx Format ri.docx
Labirint.docx

Labirint_nume elev.docx

Scratch

Scratch

De completat
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o
o
o

o
o

o
o

o

o

o
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o

imagini

o
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o

o

o

o

o
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o

o
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aplica iilor audio-video
editarea video editarea audio

Audacity este un editor audio gratuit de tip open source i o aplica ie pentru realizarea de 
înregistr ri, disponibil pentru Windows, OS X, Linux i alte sisteme de operare (16, 24 sau 
32 bi i). Pe lâng  posibilitatea de a înregistra din surse multiple, poate fi utilizat pentru 
procesarea tuturor tipurilor de semnal audio. Permite realizarea de înregistr ri live, prin 
microfon sau mixer, ad ugarea de efecte, inclusiv schimbarea vitezei sau pasului unei 
înregistr ri. 

OpenShot  este un software de editare video pe platforme (Linux, Mac i Windows), care 
suport  multe formate video, audio i imagine. Poate realiza anima ii puternice bazate pe 
cadre i straturi nelimitate. Permite reducerea dimensiunii clipului, ad ugarea de tranzi ii 
video, suprapunere imaginilor, ad ugarea de titluri, subtitluri i efecte 2D i 3D. Are o 
cronologie avansat  (inclusiv drag and drop, derulare, panoramare, zoom i rupere). Se 
pot realiza  schimb ri de timp i de vitez  pe clipuri (lent/rapid, înainte/înapoi, etc...). Este 
permis  mixarea i editare audio,ad ugarea efectelor  video digitale cum ar fi luminozitate, 
gam , nuan , tonuri de gri i multe altele. 
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3 termeni (concepte) 
_________________________________ 

2 idei 
_________________________________ 

o capacitate, o pricepere o abilitate 

3 termeni (concepte) r spuns posibil: editare audio-video, mixare, efecte

2 idei r spuns posibil: anima ie 3D, 

integrarea produselor audio-video

o capacitate, o pricepere o abilitate 
r spuns posibil: editare video)
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drag and 
drop
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und  
stânga jos
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imaginea  al turat  
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Utilizarea unui mediu de programare pentru implementarea algoritmilor

Utilizarea unui mediu de programare pentru 
implementarea algoritmilor

Utilizarea unui mediu de programare pentru implementarea algoritmilor
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cout<<”b=’;
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“Prelucrarea cifrelor unui num r  

 Prelucrarea cifrelor unui num r

R2.A,
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N%10 

[N/10]%10 

[N/100]%10 

N [N/10] 

dac  c%2=0 atunci 
  scrie „para” 
altfel 
  scrie „impar ”  
 

citeste N 

scrie N 
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cite te N 
c1 N%10 
c2 [N/10]%10 
c3 [N/100] 
cmax c1 
dac  cmax<c2 atunci 
  cmax c2 
 

dac  cmax<c3 atunci 
  cmax c3 
 

scrie cmax

Se consider  un num r 
natural N (N<1000) care con ine cel pu in o cifr  impar . S  se determine suma cifrelor impare ale 
num rului  N.”
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Fie N un num r natural format din exact trei cifre. Determina i cel 
mai mare num r care poate fi ob inut din N prin eliminarea unei singure cifre. De exemplu, din 
N=437 se pot ob ine numerele: 37 (eliminând cifra 4), 47 (eliminând cifra 3) i 43 (eliminând cifra 
7), astfel se va afi a num rul 47”.

Indica ie:

cite te N 
c1 N%10; k 0 
c2 [N/10]%10 
c3 [N/100] 
dac  c1%2=0 atunci 
  k k+1 
 
dac  c2%2=0 atunci 
  k k+1 
 
dac  c3%2=0 atunci 
  k k+1 
 

scrie k
cite te N 
c1 N%10 
c2 [N/10]%10 
c3 [N/100] 
P c1*c2*c3 
scrie P
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c N%10 

N [N/10] 

N  N*10+c 
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cât timp N>0 
execut  
  scrie N%10 
  N [N/10]   
 

K 0 
cât timp N>0 
execut  
  K K+1 
  N [N/10]   
 

dac  N%K=0 atunci 
  scrie „DA” 
altfel 
  scrie „NU”  
 

pentru K 1,N 
execut  
dac  N%K=0 

atunci 
  scrie K 
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Indica ie: Utilizeaz  elementele suport b) i d).  
Descrierea în limbaj natural a secven ei de algoritm:  
Pas 1. Dac  N>0 atunci afi eaz  N, apoi elimin  ultima 
cifr  a lui N i mergi la Pas 1.

Indica ie: Utilizeaz  elementele suport a), b) i e).  
Descrierea în limbaj natural a secven ei de algoritm: 
Pas 1. S=0 
Pas 2. Dac  N>0 atunci adun  la S ultima cifr  a lui N, 
apoi elimin  ultima cifr  a lui N i mergi la Pas 2.

 

Indica ie: Utilizeaz  elementele suport a), b), c) i d). 
Descrierea în limbaj natural a secven ei de algoritm:  
Pas 1. k=0 
Pas 2. Dac  N>0 atunci adaug  la sfâr itul lui k ultima 
cifra a lui N, apoi elimin  ultima cifr  a lui N i mergi la 
Pas 2.

 

Indica ie: Utilizeaz  elementele suport f), g) i h).  
Descrierea în limbaj natural a secven ei de algoritm:  
Pas 1.Contorizez în S num rul divizorilor pozitivi ai lui N 
(vezi elementul de sprijin f)  
Pas 2. Dac  N>1 i S=2 atunci scrie „DA”, altfel scrie 
„NU”.
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Implementarea algoritmilor în mediul de programare C++ 
                         (R4. AB- Operator, R4.C)  
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Implementarea algoritmilor în 
mediul de programare C++
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Rezolvarea lacunar  urm toare reprezint  o rezolvare par ial  pentru problema

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 
float a,b,perim,arie;//

char x; 

int main() 

{ 

  do 
  { 

   //  

   cout<<"\nApasa P daca vrei sa lucrezi cu un patrat\n"; 
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   cout<<"Apasa D daca vrei sa lucrezi cu un dreptunghi\n"; 

   cout<<"Apasa E daca vrei sa lucrezi cu un triunghi echilateral\n"; 

   cout<<"Apasa T daca vrei sa lucrezi cu un triunghi dreptunghic\n"; 

   cout<<"Apasa tasta S daca vrei sa iesi din aplicatie\n"; 
   cin>>x; 

   if(x=='p')  

   {  

     cout<<"introdu latura:";cin>>a; 
     arie=a*a;perim=4*a;  

     cout<<arie<<' '<<perim; 
   } 

   else if(x=='d') 

        {  

          cout<<"introdu laturile:";cin>>a>>b; 
          arie=     ;perim=    ; 

          cout<<arie<<' '<<perim; 
        }    

        else if(x==      ) 

             {  

               cout<<"introdu catetele:";cin>>a>>b; 
               c=sqrt(a*a+b*b); 

               arie=     ;perim=     ; 

               cout<<arie<<' '<<perim; 

             } 

             else if(x==     ) 
             {  

                            

 
             }                    

  }while(x!='s'); 

} 
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a*b 

2*a+2*b 

‘t’ 

a*b 

a+b+c 

‘e’ 

cout<<”introdu latura:”;  
cin>>a; 
arie=a*a*sqrt(3)/2;  
perim=3*a; 
cout<<arie<<’ ’<<perim; 
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Normele de securitate i protec ie a muncii 
în laboratorul de informatic  
Pozi ia corect  a corpului la sta ia de lucru 
Momente principale în evolu ia sistemelor 
de calcul 
Sisteme de calcul i de comunica ii întâlnite 
în via a cotidian Structura general  a unui 
sistem de calcul 
Rolul componentelor hardware ale unui 
sistem de calcul 
Dispozitive de intrare: exemple, rol, mod de 
utilizare 
Dispozitive de ie ire: exemple, rol, mod de 
utilizare 
Dispozitive de intrare-ie ire: exemple, rol, 
mod de utilizare 
Dispozitive de stocare a datelor: 

Structura unei prezent ri;  

Opera ii de editare a unei prezent ri

Scenariul unei anima ii: compozi ie, cadre, 
obiecte animate 

Rolul unui sistem de operare 

Elemente de interfa  ale unui sistem de 
operare 

Organizarea datelor pe suport extern 

Opera ii cu fi iere i directoare

Opera ii de editare a unei compozi ii: inserare, 
copiere, mutare, tergere a obiectelor/cadrelor; 

Servicii ale re elei Internet 

Serviciul World Wide Web: navigarea pe 
Internet; c utarea informa iilor pe Internet 
utilizând motoare de c utare; salvarea 
informa iilor de pe Internet 

Drepturi de autor 

Siguran a pe Internet

Formatarea textului, obiectelor, diapozitivelor

Scenariul unei anima ii: compozi ie, cadre, 
obiecte animate  
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No iunea de algoritm 

Propriet i ale algoritmilor

Etapele unui exerci iu algoritmic utilizând 
aplica ia aleas  

Structura repetitiv  

Clasificarea datelor cu care lucreaz  
algoritmii în func ie de rolul acestora (de 
intrare, de ie ire, de manevr ) 

Constante i variabile 

Expresii (operatori aritmetici, rela ionali, 
logici; evaluarea expresiilor)

Etapele unui exerci iu algoritmic utilizând 
aplica ia aleas  

Modalit i de reprezentare a algoritmilor 
(schem  logic  i pseudocod) 

Reguli elementare de notare a variabilelor i 
de indentare a instruc iunilor în pseudocod 

Structura secven ial  (liniar ) 

Structura alternativ  (decizional ) 

Elemente de interfa  ale unei aplica ii de 
exersare a algoritmilor 

Instrumente de baz  utilizate în exersarea 
algoritmilor 

Etapele unui exerci iu algoritmic utilizând 
aplica ia aleas  
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Structura repetitiv  
Modalit i de reprezentare a algoritmilor 
(schem  logic  i pseudocod) 

Rolul unui editor grafic 

Elemente de interfa  specifice 

Crearea, deschiderea i salvarea fi ierelor 
grafice 

Comenzi pentru selectare, copiere, mutare, 
tergere 

Redimensionarea, trunchierea, rota ia unei 
imagini 

Panoramare imagine 

Instrumente de desenare 

Utilizarea culorilor în prelucrarea imaginilor; 
crearea culorilor personalizate 

Stiluri de umplere 

Inserarea i formatarea textului 

Elemente de interfa  ale unei aplica ii de 
exersare a algoritmilor 

Etapele unui exerci iu algoritmic utilizând 
aplica ia aleas  

Elemente de interfa  ale unei aplica ii de 
anima ie grafic  
Instrumente de baz  ale unei aplica ii de 
anima ie grafic  
Opera ii de editare a propriet ilor unui obiect: 
dimensionare, rotire, transparen , pozi ionare 
 

Opera ii de editare a unei prezent ri: inserare, 
copiere, mutare, tergere a unui 
diapozitiv/obiect 
Formatarea textului, obiectelor, diapozitivelor 
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Modalit i de reprezentare a structurilor 
secven iale i alternative prin blocuri grafice

Etapele unui exerci iu algoritmic utilizând 
aplica ia aleas  

Structura repetitiv  condi ionat  anterior 
Structura repetitiv  condi ionat  posterior 
Structura repetitiv  cu contor 

Medii grafice interactive - elemente de 
interfa  specifice mediului grafic interactiv 

Modalit i de reprezentare a structurilor 
secven iale i alternative prin blocuri grafice

Modalit i de reprezentare a structurilor 
repetitive prin blocuri grafice  
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Elemente de interfa  a unei aplica ii de 
realizare a prezent rilor  
Instrumente de baz  ale aplica iei de realizare 
a prezent rilor  
Opera ii de gestionare a prezent rilor: creare, 
deschidere, expunere, salvare în diverse 
formate, închidere  
Structura unei prezent ri: diapozitive, obiecte 
utilizate în prezent ri (casete de text, imagini 
importate, forme, sunete, tabele, leg turi)  
Formatarea textului, obiectelor, diapozitivelor  
Modalit i de expunere a unei prezent ri  
Reguli elementare de sus inere a unei 
prezent ri.

Reguli generale de tehnoredactare i estetic  a 
paginii tip rite  
Reguli de lucru în realizarea unui document 
conform unor specifica ii (dimensiune pagin , 
dimensiune font, dimensiune imagine, format 
tabel)  
Opera ii de formatare a unui document: text, 
imagine, tabel, pagin .* 

 
Instrumente de lucru: documente, prezent ri  
 
 

Elemente de interfa  ale unei aplica ii de 
anima ie grafic   
Instrumente de baz  ale unei aplica ii de 
anima ie grafic   
Opera ii de gestionare a anima iilor: creare, 
deschidere, expunere, salvare, închidere, 
testare, depanare  
Scenariul unei anima ii: compozi ie, cadre, 
obiecte animate  
Opera ii de editare a unei compozi ii: inserare, 
copiere, mutare, tergere a obiectelor/cadrelor 
Opera ii de editare a propriet ilor unui obiect: 
dimensionare, rotire, transparen , pozi ionare 
Opera ii specifice de realizare a unei anima ii. 
 
  

 

 
Accesare/conectare în aplica ia colaborativ   
Facilit i ale aplica iilor de tip colaborativ  
Interfa a aplica iei colaborative  
Opera ii permise în aplica ie: publicare, 
modificare con inuturi în aplica ia colaborativ *  
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M suri de siguran  în utilizarea Internetului  
Protec ia datelor personale în comunicarea 
prin Internet  
Po ta electronic  (email): conturi, adres  de 
po t  electronic , structura unui mesaj 
transmis prin po ta electronic   
Dosare cu mesaje, agend  de utilizatori  
Opera ii specifice cu mesaje electronice: 
deschidere, compunere, trimitere, r spuns, 
redirec ionare, ata area unui fi ier  
Reguli de comunicare în mediul online 
(netichet ): formule de adresare, reguli de 
scriere

Facilit i ale aplica iilor de tip colaborativ  
Interfa a aplica iei colaborative  
Instrumente de lucru: documente, prezent ri  
Opera ii permise în aplica ie: publicare, 
modificare con inuturi în aplica ia colaborativ   

Elemente de interfa  ale unei aplica ii de 
exersare a algoritmilor  
Instrumente de baz  utilizate în exersarea 
algoritmilor

Facilit i ale mediului de dezvoltare pentru un 
limbaj de programare: editare, rulare i depanare  

Etapele unui exerci iu algoritmic utilizând 
aplica ia aleas   
Structura repetitiv  condi ionat  anterior  
Structura repetitiv  condi ionat  posterior  
Structura repetitiv  cu contor  

Opera ii de citire i afi are a datelor  
Instruc iuni/comenzi pentru implementarea în 
limbaj de programare a structurii liniare  
Instruc iuni/comenzi pentru implementarea în 
limbaj de programare a structurii alternative  
Instruc iuni/comenzi pentru implementarea în 
limbaj de programare a structurilor repetitive

 
Modalit i de reprezentare a algoritmilor 
(schem  logic  i pseudocod)  
Reguli elementare de notare a variabilelor i 
de indentare a instruc iunilor în pseudocod 
Structuri repetitive

Structura programelor  
Vocabularul limbajului  
Date numerice
Instruc iuni/comenzi pentru implementarea în 
limbaj de programare a structurii alternative  
Instruc iuni/comenzi pentru implementarea în 
limbaj de programare a structurilor repetitive
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Opera ii de editare a unei prezent ri: inserare, 
copiere, mutare, tergere a unui 
diapozitiv/obiect  
Formatarea textului, obiectelor, diapozitivelor  
Efecte de anima ie  
Efecte de tranzi ie  
Modalit i de expunere a unei prezent ri  
Reguli elementare de estetic  i ergonomie 
utilizate în realizarea unei prezent ri  
Reguli elementare de sus inere a unei 
prezent ri

Accesare/conectare în aplica ia colaborativ   
Facilit i ale aplica iilor de tip colaborativ  
Opera ii permise în aplica ie: publicare, 
modificare con inuturi în aplica ia colaborativ *  
 
*

 

Opera ii de gestionare a anima iilor: creare, 
deschidere, expunere, salvare, închidere, 
testare, depanare  
Scenariul unei anima ii: compozi ie, cadre, 
obiecte animate  
Opera ii de editare a unei compozi ii: inserare, 
copiere, mutare, tergere a obiectelor/cadrelor 
Opera ii de editare a propriet ilor unui obiect: 
dimensionare, rotire, transparen , pozi ionare 
Opera ii specifice de realizare a unei anima ii: 
efecte de mi care,  
temporizare, efecte sonore  
Controlul anima iei prin structuri de control 
sau de la tastatur

Accesare/conectare în aplica ia colaborativ   
Facilit i ale aplica iilor de tip colaborativ  
Interfa a aplica iei colaborative  
Opera ii permise în aplica ie: publicare, 
modificare con inuturi în aplica ia colaborativ *  
 
*

 

realizarea unei aplica ii de tip VR 
(Virtual Reality) folosind un mediu utilizabil de 
c tre copii, 

Opera ii de editare a unei prezent ri: inserare, 
copiere, mutare, tergere a unui 
diapozitiv/obiect  
Opera ii de editare a unei compozi ii: inserare, 
copiere, mutare, tergere a obiectelor/cadrelor 

Instrumente de lucru: documente, prezent ri  
Opera ii permise în aplica ie: publicare, 
modificare con inuturi în aplica ia colaborativ   



Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                          

Interfa a unei aplica ii de realizare a 
documentelor 
Instrumente de baz  ale unei aplica ii de 
realizare a documentelor  
Opera ii pentru gestionarea unui document: 
creare, deschidere,  vizualizare, salvare, 
închidere  
Obiecte într-un document: text, imagini, 
tabele  
Opera ii de formatare a unui document: text, 
imagine, tabel, pagin   

Opera ii de editare a elementelor de con inut 
(paragraf, imagini, tabele, liste, leg turi): inserare, 
tergere, mutare, copiere*  

Opera ii de formatare la nivel de text, paragraf, 
fundal*  

* 

 

Interfa a unei aplica ii de prelucrare a 
fi ierelor audio respectiv audio-video  

Opera ii pentru gestionarea unei aplica ii 
audio, audio-video: creare, deschidere, 
vizualizare, salvare, închidere  

Înregistrarea i redarea sunetelor  

Mixarea semnalului audio din mai multe 
surse 

Opera ii de editare a elementelor de con inut 
(paragraf, imagini, tabele, liste, leg turi): inserare, 
tergere, mutare, copiere*  

Opera ii de formatare la nivel de text, paragraf, 
fundal* 
* 

.

No iunea de aplica ie colaborativ   

Accesare/conectare în aplica ia colaborativ  

Facilit i ale aplica iilor de tip colaborativ  

Interfa a aplica iei colaborative  

Instrumente de lucru: documente, prezent ri 

Opera ii permise în aplica ie: publicare, 
modificare con inuturi în aplica ia 
colaborativ   

Opera ii de editare colaborativ * a elementelor de 
con inut  

Opera ii colaborative* cu un registru de calcul  

Opera ii de editare colaborativ * a elementelor de 
con inut  

*
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No iuni de etic  într-un mediu colaborativ

 

Facilit i ale mediului de dezvoltare pentru 
un limbaj de programare: editare, rulare i 
depanare  

Implementarea într-un limbaj de programare* a 
algoritmilor de baz  pentru iruri de valori: 
num rare, sum  /produs, minim/maxim, verificare 
a unei propriet i. 

*

 

Date numerice  

Opera ii de citire i afi are a datelor  

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurii liniare  

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurii 
alternative 

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurilor 
repetitive 

Opera ii cu iruri de valori: citire, afi are, 
parcurgere*  
 
*

 

Date numerice  

Opera ii de citire i afi are a datelor  

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurii liniare  

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurii 
alternative 

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurilor 
repetitive 

Algoritmi de baz  pentru iruri de valori: 
num rare, sum  /produs, minim/maxim, verificare 
a unei propriet i 
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Obiecte într-un document: text, imagini, 
tabele  

Opera ii de formatare a unui document: text, 
imagine, tabel, pagin   

Reguli generale de tehnoredactare i 
estetic  a paginii tip rite  

Reguli de lucru în realizarea unui document 
conform unor specifica ii (dimensiune 
pagin , dimensiune font, dimensiune 
imagine, format tabel)

Opera ii de editare a elementelor de con inut 
(paragraf, imagini, tabele, liste, leg turi): inserare, 
tergere, mutare, copiere*  

Opera ii de formatare la nivel de text, paragraf, 
fundal

.

Selec ia unor secven e audio, audio-video 
pentru tergere, copiere i mutare  

Efecte de tranzi ie între scene  

Suprapunere coloan  sonor  peste scene  

Generice – suprapunerea textului peste 
scene  

Reguli de lucru în realizarea unei aplica ii 
audio, audio-video conform unor specifica ii

Instrumente de baz  ale editorului de pagini web  
Opera ii de editare a elementelor de con inut 
(paragraf, imagini, tabele, liste, leg turi): inserare, 
tergere, mutare, copiere*  

Opera ii de formatare la nivel de text, paragraf, 
fundal * 

*

Structura programelor  

Vocabularul limbajului  

Date numerice  

Opera ii de citire i afi are a datelor  

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurii liniare  

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurii 
alternative  

Instruc iuni/comenzi pentru implementarea 
în limbaj de programare a structurilor 
repetitive  

Opera ii cu iruri de valori: citire, afi are, 
parcurgere  

Algoritmi de baz  pentru iruri de valori: 
num rare, sum  /produs, minim/maxim, verificare 
a unei propriet i 
*
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dac  r spunsul este corect 

dac  r spunsul este gre it 
dac  da ... dac  nu ...
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DA/NU 
 

x [x/100]*100+(x%10*10 + 
[x/10]%10)



Informatic  i Tic. Repere metodologice                                                                          

citeste a, b 
p  2*a + 2*b 
scrie 2*p

max  a 
max  b 

citeste a, b 
max  a 
daca b > max atunci  
            max  b 
sf_daca 
scrie max
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a=3, b=4, c=5 a,b,c x

a=3, b=5, c=7 m

s
1+2+3+..+n

citeste n 
  s  [n*(n+1)/2] 
  scrie s
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a  a + 3

a  a + val a+b>25

n
nrpare, nrimpare

n 

citeste n 
nrpare  0 
nrimpare  0 
cat_timp n >0 executa 
   cifra  n % 10 
   n  [n/10] 
   daca cifra %2 = 0 atunci 
         nrpare  nrpare + 1 
   altfel  
         nrimpare  nrimpare + 1 
   sf_daca 
sf_cat_timp 
scrie nrpare, nrimpare 

nrpare = 3  
nrimpare = 2

8 *
2*n 

c

s=10+41+3 = 54 

n=4
(0, 100) 345 

876 1234 9876 
 

x>=100 SI x<=999
  x>99 SI x<1000
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a=2341 => og=1423
b
a og=2332
b
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cite te s,c1,c2,p1,p2,p3,p 

x min(c1,c2) 

y min(p1,p2,p3) 

z min(s1,s2) 
dac  x+y<z atunci 

      rest s-3*(x+y) 
      scrie x, y, rest 
altfel 

      rest s-3*z 
      scrie z rest 
sfâr it_dac

for(d=2;d<=n/2;d++) 

cout<<(s==0); 
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