
Prof. Glaje Denisa 

Colegiul Național “Grigore Moisil”, București 

TEST  

CLASA a V-a 

INFORMATICĂ ȘI TIC 

SEMESTRUL I 

Nume elev………………………………………………                                                                            

• Toate subiectele sunt obligatorii.  

• Se acordă 1 punct din oficiu.  

• Timp de lucru: 45 minute. 

1. Opțiunea ShutDown conduce spre: 

a) deschiderea calculatorului    

b) închiderea aplicației Word   

c) conectarea la Internet    

d) închiderea calculatorului  

0.50p 

4. RAM este acronim pentru: 

a) Random Acces Memory   

b) Random Auxiliary Memory 

c) Run Auxiliary Memory   

d) Run Acces Memory 

0.50p 

2. Care dintre următoarele dispozitive 

reprezintă un dispozitiv de intrare: 

a) monitor    

b) boxe 

c) scanner    

d) imprimanta 

0.50p 

5. Ce știință a apărut odată cu dezvoltarea 

calculatoarelor: 

a) Matematica 

b) Engleza  

c) Informatica 

d) Fizica 

0.50p 

3. Mouse-ul este: 

a) dispozitiv periferic de intrare  

b) dispozitiv periferic de ieșire 

c) memorie internă    

d) memorie externă 

0.50p 

6. Lungimea diagonalei unui monitor se măsoară în: 

a) cm 

b) byte 

c) inch 

d)hertz 

0.50p 

 



7. 

 

0.25px8 

Completați spațiile libere cu răspunsul corespunzător. 

a) Partea fizică a unui calculator formează componenta ……………….................. 

b) Furnizorul de servicii internet poartă denumirea de …………….................... 

c) Un program utilizat pentru a desena, colora sau edita imagini este …………... 

d)  1 KB este echivalent cu .......... octeți. 

e) 5 MB=……………………..octeti 

f) Memoria unui sistem de calcul (calculator) are rol de a……………………………informatii, 

pe o perioada mai lunga sau mai scurta de timp. 

g) 1 inch=………………..cm 

h) Procesorul este numit ……………………….unui calculator. 

 

8. 

 

0.25px5 

Se consideră enunțul: 

 

Internetul este o                                                 mondială de 

 între ele, pentru a facilita schimbul de 

și  în diverse domenii. 

 

Completați fiecare casetă cu cuvântul corespunzător, astfel încât enunțul să fie adevărat. 

Se va utiliza următoarea listă de cuvinte: informații, calculatoare, rețea, conectate, date. 

 

9. 

 

0.25px11 

Enumerați : 

a) 3 dispozitive de stocare a informației. 

b) 3 periferice de intare 

c) 3 periferice de ieșire 

d) 2 componente ale unității centrale 

 

Succes! 

 


