
FIȘĂ DE LUCRU NR. 1 

SISTEME DE OPERARE 

CLASA a V-a  

 

 

1) Creați pe Desktop un folder cu numele vostru, apoi deschideți folder-ul și creați următoarea 

structură arborescentă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unde: fișierele din folderul FIȘIERE au următoarele extensii: DESEN.jpg, TABEL.xls, TEXT.txt. 

2) Redenumiți folderul FOLDERE în DOSARE  

3) Creați câte o scurtătură (Shortcut) pentru My Computer și Paint în folderul TIC; 

4) Creați un fișier document cu numele ALGORITMI.doc în folderul INFORMATICĂ 

5) Redenumiți fișierul TABEL.xls cu numele CATALOG.xls 

6) Deschideți fișierul TEXT.txt și scrieți calea următoarelor foldere: INFORMATICĂ și TIC; 

7) Mutați fișierul DESEN.jpg în folderul TIC; 

8) Aranjați pictogramele de pe ecran în ordine alfabetică a numelui. Realizați o captură (PrintScreen) 

și salvați-o cu numele PICTOGRAME.png. 

 

 

 

 

UTILIZATOR

FOLDERE

INFORMATICĂ TIC

FIȘIERE

DESEN TABEL TEXT



FIȘĂ DE LUCRU NR. 2 

SISTEME DE OPERARE 

CLASA a V-a  

 

 

Rezolvând corect REBUS-ul, pe verticala AB veți descoperi unul dintre cele mai utilizate sisteme 

de operare (termenii sunt pentru versiunea în limba engleză):  

  A 

   1         

     2       

   3         

  4          

5            

     6       

   7         

         B 

 

unde:       

1. Operația de creare a unui nou fișier/director; 

2. Desen prin care este redat un obiect al interfeței sistemului de operare; 

3. Operația de redenumire a unui fișier/director; 

4. Catalog care conține mai multe fișiere și/sau directoare; 

5. Imagine de fundal a calculatorului personal pe care apar diverse pictograme, ferestre si alte 

elemente grafice; 

6. Zonă de lucru de pe Desktop în care rulează toate aplicațiile Windows; 

7. Bara gri din partea inferioară a ecranului pe care apare butonul Start. 
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