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Test de evaluare 

Clasa a VII-a 

Bifați varianta corectă. 

 

1. Care dintre următoarele afirmații descriu în mod corect diferența dintre hardware și 

software? 

 

a) Hardware se referă la componentele fizice ale unui calculator, software se referă la 

programele care fac computerul să funcționeze. 

b) Software se referă la memoria primară și secundară a computerului, orice altceva 

reprezentând hardware. 

c) Hardware reprezintă hard disk-ul computerului iar software reprezintă circuitele 

calculatorului. 

d) Hardware reprezintă monitorul computerului, altceva fiind software. 

 

2. Caredin afirmațiile următoare sunt adevărate: 

 

a)  Dispozitivele interne suplimentare sunt: placa video; placa de sunet; placa de rețea. 

b) Dispozitivele de memorie externă sunt:  HDD,  FD,  CD etc. 

c) Sursa de alimentare nu este o componentă de baza a sistemului de calcul. 

d) Creierul calculatorului este HDD-ul. 

 

3. Scannerul este un dispozitiv de: 

 

a)  intrare; 

b) intrare - ieșire; 

c) ieșire; 

d) memorat. 

 



4. Rețeaua de calculatoare 

 

a)  permite gestionarea datelor; 

b) este formata din aplicații pentru comunicare; 

c) este formata dintr-un ansamblu de  calculatoare conectate intre ele;   

d) este un software. 

 

5. Ce este un sistem de operare? 

 

a) Ansamblul elementelor hardware incorporate în calculator. 

b) Ansamblul elementelor software incorporate în calculator. 

c) Unprogramsauungrup deprogramecare asigurăexploatareaeficientaaresurselor 

hardware si software ale unui calculator. 

d) Unitatea formată din: tastatură, mouse și monitor. 

 

 

6. Un selector este un canal de intrare-ieșire care lucrează cu: 

 

a) un singur periferic; 

b) un periferic pentru suporturi magnetice; 

c) un periferic rapid; 

d) un singur periferic rapid care prelucrează suporturi magnetice. 

 

7. Serviciile oferite de sistemele de operare utilizatorilor sunt: 

 

a) execuția programelor, operațiile de intrare-ieșire, comunicarea aplicațiilor între ele, 

cu calculatorul și utilizatorii, detectarea erorilor; 

b) execuția programelor,  comunicarea  aplicațiilor  între  ele,  cu  calculatorul  şi 

utilizatorii, detectarea erorilor; 

c) execuțiaprogramelor,operațiiledeintrare-ieșire,detectareaerorilor. 



d) operațiiledeintrare-ieșire,comunicareaaplicațiilorîntreele,cucalculatorulșiutilizatorii, 

detectarea erorilor. 

 

8. Pentru a încheia crearea unei liste numerotate în Word și continuarea unei alte liste 

numerotate, dar pe următorul nivel de listă se apasă: 

 

a) tasta Enter de două ori; 

b) tasta TAB o dată; 

c) tasta Enter, apoi tasta TAB; 

d) tasta Space. 

 

9. În Word 2019 pentru a adăuga o linie de semnătură: 

 

a) accesăm adăugare semnătură digitală din meniul Vizualizare. 

b) accesăm adăugare semnătură digitală din meniul Inserare. 

c) accesăm din meniul de Referință adăugare semnătură digitală. 

d) nicio variantă. 

 

10. Combinația de taste „ Ctrl ↑” în Word plasează cursorul la: 

 

a) începutul paragrafului curent; 

b) începutul documentului; 

c) sfârșitul documentului; 

d) sfârșitul paragrafului curent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM 

 

Item Varianta 

1.  A 

2.  B 

3.  A 

4.  C 

5.  C 

6.  A 

7.  A 

8.  C 

9.  B 

10.  A 

 

 


