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1. Uniți cu o linie diferitele componente ale computerului cu diferitele părți ale corpului omenesc 

ținând cont de funcțiile ce le îndeplinesc: 

Unitatea centrală     buzele unui om; 

Monitor      picioarele unui om; 

Tastatura       capul; 

Mouse       ochii unui om; 

Imprimanta       mâna unui om; 

 

2. Uniți cu o linie diferitele componente ale calculatorului cu numele lor: 

 

 

3. Rezolvați următorul careu: 

 

 

 

1. Tasta dintre literele V și N; 

2. Litera de pe tasta dintre Caps Lock și S; 

3. Tasta dintre literele X și V; 

4. Tasta dintre literele J și L; 

5. Tasta dintre literele A și D; 

6. Litera aflată pe tasta din dreapta literei O; 

7. Litera de sub Q vecina la dreapta cu S; 

8. Litera aflata la stânga lui V; 

9. Litera aflată în dreapta lui W. 
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4. Rezolvând rebusul următor se obţine o componentă importantă a unui calculator. 
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1. Firma renumită în fabricarea procesoarelor; 

2. Dispozitivul  principal de ieşire la un calculator; 

3. Şoricelul calculatorului… 

4. Dispozitiv de ieşire folosit pentru imprimarea rezultatelor prelucrării datelor pe hârtie; 

5. Folosită în transmiterea mişcărilor mouse- lui. 

5. Bifați căsuțele din dreptul propozițiilor adevărate  

Calculatorul: 

  a) este o mașină care știe să modeleze și să manipuleze informația 

  b) nu prelucrează foarte ușor, într-un timp extrem de scurt, cu foarte mare acuratețe, o mare cantitate 

de informații foarte complexă  

  c) a fost inventat de om pentru a prelucra informația  

  d) nu stie să modeleze sistemul de numerație binar 

  e) nu știe să lucreze cu date  

6. Completaţi cu cuvinte locurile lipsă din text : 

a).  Dispozitivele periferice de ieşire permit ..................... informaţiilor dintr-un sistem de calcul. 

b). Tastatura reprezintă cel mai important dispozitiv periferic de ................................ 

 

 

Timp de lucru 10 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Evaluarea se face de fiecare elev în parte. 

Testul de evaluare se consideră promovat dacă răspunde corect la 4 puncte din 6.  

 


