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Activitatea 1: test de evaluare individual ( 100 puncte) 

Timp de lucru: 15 minute 

Subiectul 1 ( 25 puncte: 5 puncte/răspuns corect ) 

Alegeți răspunsul corect: 

1. Opţiunea care controlează modul de suprascriere se găseşte în: 

a) fila Pornire   b) bara de titlu;  c) bara de stare; 

2. Corectarea  ortografică și gramaticală se realizează din fila: 

a) Referințe   b) Revizuire   c) Dezvoltator  d) Corespondență 

3. Copierea formatului unui text se realizează cu ajutorul opțiunii: 

a) Descriptor de formate  b) copiere/lipire  c) decupare/lipire 

4. La enumerarea paragrafelor, acestea apar sub formă de: 

a) note de subsol  b) spaţiate la două rânduri  c) liste 

5. Formele automate sunt: 

a) desene inserate din fila Inserare, opţiunea Simbol; 

b) imagini create cu Microsoft Paint; 

c) ilustraţii inserate din fila Inserare, opțiunea Forme; 

d) imagini copiate automat pe fiecare pagină a documentului; 

Subiectul 2 ( 25 puncte: 5 puncte/răspuns corect ) 

Pentru următoarele afirmații stabiliți relația de Adevărat (A) sau Fals (F): 

6.  Textul ascuns poate fi imprimat. 

7. Tabulatorii sunt folosiți pentru scrierea pe coloane a textului. 

8. Inscripționarea documentului se poate realiza doar cu text. 

9. Antetul poate să fie particularizat prin număr de pagină. 

10. Paginile dintr-un document pot avea orientări diferite. 

Subiectul 3 ( 50 puncte )  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte. 

Completați rebusul, folosind linkul: https://wordwall.net/play/3406/702/428, sau itemii pentru 

liniile orizontale:  

1.Formatarea caracterelor (4) 

2.Stil de scriere îngroșat (5) 

3.Fila utilizată pentru formatarea textului și paragrafului (7) 

4.Inserat prin rânduri și coloane (5) 

https://wordwall.net/play/3406/702/428


5.Text artistic (7) 

6.Semn convențional inserat pentru reprezentarea unui obiect, fenomen, persoană, etc  (6) 

7.Structuri organizatorice inserate (8) 

8.Colecție utilizată pentru scrierea pe coloane a textului (12,6) 

9.Colecție utilizată pentru indentarea textului (8) 

10.Colecție utilizată pentru inserarea imaginii (10) 

 

Autoevaluarea activității conform baremului. 

Activitatea 2: Evaluare pe grupe de lucru. ( 100 puncte) 

Se împarte clasa în 4 grupe de elevi.  

Cerința1: Identificați scurtăturile de taste folosite în aplicația Microsoft Word.  

Timp de lucru: 10 minute. Punctaj: 50 puncte.   

Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect. (2,5 puncte X 20 itemi). 

Fiecare grupă de elevi va utiliza una din variantele de identificare a scurtăturilor de taste. 

Grupa 1: https://wordwall.net/play/3407/164/701 ( prin găsirea corespondentului) 

Grupa 2: https://wordwall.net/play/3407/164/167 ( prin potrivirea răspunsului cu cerința)  

Grupa 3: https://wordwall.net/play/3407/164/544 ( prin identificarea balonului care conține 

răspunsul corect) 

Grupa 4: completarea spațiului liber pe anexa la fișa de lucru, tip domino, în sensul acelor de 

ceasornic, cu denumirea operației sau scurtătura de taste folosită: 

https://wordwall.net/play/3407/164/701
https://wordwall.net/play/3407/164/167
https://wordwall.net/play/3407/164/544
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Scurtături asociate comenzilor folosite într-un document Microsoft Word 
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Cerința 2. Realizarea unei hărți conceptuale. Timp de lucru: 10 minute. (50 puncte) 

Folosind aplicația colaborativă https://www.mindmeister.com/, grupele de elevi vor realiza câte 

o hartă conceptuală tip brainstorming. Temele centrale vor fi „Formatarea” și respectiv 

„Inserarea”. În cadrul fiecărei grupe, elevii vor acorda puncte colegilor de la 10 la 50 pentru 

contribuția și implicarea în activitatea realizată.   

Prezentarea produsului realizat de cele patru grupe de lucru: 5 minute. 

Cerința 3. Tabel feedback și evaluare. Timp de lucru: 10 minute. 

Elevii din cadrul fiecărei grupe de lucru vor completa tabelul de mai jos și vor realiza o diagramă 

pentru reprezentarea grafică a mediei pentru fiecare nume de elev.  

Notele de la activitatea 2 se vor da prin autoevaluare și interevaluare stabilită în cadrul fiecărei 

grupe. 
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Barem de corectare – activitatea nr.1. Punctaj: 5 puncte  pentru fiecare răspuns corect. 

Nr. item Răspuns subiectul 1 Răspuns subiectul 2 Răspuns subiectul 3 

1.  c  FONT 

2.  b  ALDIN 

3.  a  PORNIRE 

4.  c  TABEL 

5.  c  WORDART 

6.   A SIMBOL 

7.   F SMARTART 

8.   F INITIALIZARE  

PAGINA 

9.   A PARAGRAF 

10.   A ILUSTRATII 

  

https://www.mindmeister.com/

