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Stimaţi elevi!

Începeţi studierea unui obiect nou – Informatica.
Informatica este ştiinţa despre informaţie şi procesele informaţionale, 

despre computere şi folosirea lor.
La lecţiile de informatică în clasa a 5-a veţi afla ce este informaţia, 

mesajul, datele, procesele informaţionale. Veţi învăţa să lucraţi la 
computerul personal, să creaţi desene la computer şi prezentări multimedia. 
În toate acestea o să fiţi ajutaţi de acest manual.

Materialul instructiv al manualului este împărţit în capitole. Fiecare 
capitol este format din puncte, care, la rândul lor, au paragrafe. La începutul 
fiecărui punct sunt întrebări pentru repetarea cunoştinţelor obţinute. Aceste 
întrebări sunt indicate prin semnul . Răspunsul la aceste întrebări va 
facilita înţelegerea şi însuşirea materialului nou.

Citiţi cu atenţie materialul expus în manual. Cele mai importante 
informaţii sunt la rubrica   „Cel mai important în acest punct”. Exerciţiile 
de antrenament pentru perfecţionarea deprinderilor practice principale 
sunt incluse în rubrica „Lucrăm la computer”.

La sfârşitul fiecărui punct sunt întrebări pentru autocontrol                                          

 „Răspundeţi la întrebări” şi exerciţii practice  „Rezolvaţi exerciţiile”. 
Vă recomandăm să răspundeţi la aceste întrebări după studierea 
materialului instructiv. Lângă fiecare întrebare şi exerciţiu este un simbol 
ce confirmă că întrebarea sau exerciţiul corespunde:

°  – nivelului începător şi mediu de performanţă;
  – nivelului satisfăcător de performanţă;
*  – nivelului superior de performanţă.
Exerciţiile, recomandate pentru tema de acasă, sunt indicate cu .  

Exerciţiile indicate cu , prevăd rezolvarea lor în perechi sau în grupuri 
mici.

La sfârşitul manualului este inclus Vocabularul.
De asemenea, manualul cuprinde rubricile:  „Pentru cei care vor 

să cunoască mai multe”;   „Pentru cei care lucrează cu Windows 7”;

 „Ştiaţi că...” şi „Dicţionar explicativ de termeni şi noţiuni” (pe fund al 
verde).

Fişierele pentru rezolvarea exerciţiilor şi lucrărilor practice sunt plasate 
pe site-ul htpp://allinf.at.ua/

Vă urăm succese la studierea celei mai interesante şi contemporane 
ştiinţe – iNFORmatiCa!



Capitolul i. informaţia şi mesajul. 
Procesele informaţionale

În acest capitol 
veţi afla despre:

meSaJ, 
iNFORmaţie, 
Date

DEPOZITAREA
MESAJULUIPRELUCRAREA 

MESAJULUI

CĂUTAREA 
MESAJULUI

TRANSMITEREA 
MESAJULUIPROCeSele 

iNFORmaţiONale

DiSPOZitivele PeNtRU 
lUCRUl CU Datele
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1.1. meSaJUl. iNFORmaţia

  1. Cum înţelegeţi noţiunea „informaţie”, „mesaj”?
2. Ce organe de simţ are omul? Pentru ce omul foloseşte fiecare 

organ de simţ?
3. Care este diferenţa între sunet şi literă, între sunet şi notă muzicală, 
între număr şi cifră?

meSaJUl
Toată viaţa noastră este legată de mesaj. Iată câteva exemple de mesaje 

(desenul 1.1).
Învăţătorul a demonstrat elevilor pe hartă frontiera Ucrainei.
Crainicul de la televiziune a prezentat prognoza meteo pentru ziua 

următoare.
Ghidul a povestit elevilor despre lucrările plastice ale pictorilor ucraineni 

expuse în Muzeul de artă.
Albinele-cercetaşe „dansează” în stup un „dans” special, anunţându-le 

pe celelalte albine în ce direcţie trebuie să zboare după nectar.
Dumitru i-a lăsat mamei o scrisorică că a plecat la Vasilică să se 

pregătească pentru lucrarea de control la matematică.
Panoul publicitar anunţă despre concertul unui cunoscut cântăreţ 

ucrainean.

Desenul 1.1. Expunerea mesajelor
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Semaforul informează pietonii dacă este permisă sau nu traversarea 
străzii. Voi puteţi da încă multe exemple de diferite mesaje.

mODalitĂţile De PReZeNtaRe a meSaJelOR

Mesajele pot fi prezentate în diferite moduri (tabelul 1.1.).
Tabelul 1.1.

modalităţile de prezentare a mesajelor

Modalitatea de 
prezentare a 

mesajului
Exemple de mesaje

text Operele în proză sau în versuri, scrisorile, notiţele, 
cărţile poştale, mesajele SMS ş.a.

Cifre Temperatura aerului, viteza vântului, puterea 
cutremurului, înălţimea muntelui, vârsta persoanei, 
distanţa dintre oraşe ş.a.

Grafic Desene, picturi, fotografii, indicatoare rutiere ş.a.

Sunet Relatarea unui prieten despre activitatea cercului, 
anunţuri la radio, semnalizarea automobilului, sunetul 
la pauză, interpretarea unei opere muzicale la pian, 
râsetul copilului ş.a.

video Fragmente de filme mute, filme documentare fără 
sunet ş.a.

Semnale 
convenţionale

Mişcarea capului în semn de confirmare, gesturile 
limbii surdomuţilor, semnalizările semaforului, alfabetul 
semafor în marină ş.a.

Marcarea 
specială

Scrierea formulelor, comparaţiilor matematice şi 
rezolvarea lor, notele muzicale, înscrierea mişcărilor 
la şah, codul Morse, alfabetul Braille pentru orbi ş.a.

Combinate Articolul despre excursie cu fotografii, clipul video al 
unui cântec, filmul, reportaj video la televizor, desen 
cu inscripţie ş.a.

Unul şi acelaşi mesaj poate fi prezentat prin diferite modalităţi. De 
exemplu, mesajul despre numărul peronului şi ora plecării trenului „Kiev - 
Zaporijia” poate fi anunţat de crainic, poate fi scris pe panoul de informaţie.
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Pentru a-l felicita pe un prieten cu ocazia zilei de naştere îl poţi telefona, 
îi poţi trimite o scrisoare de felicitare, sau un desen, sau un cadou muzical, 
sau o felicitare video.

Codul Morse sau alfabetul Morse este o metodă de 
transmitere a informaţiei folosind secvenţe standardizate de 
semne sau pulsaţii scurte şi lungi - cunoscute în mod comun 
ca „puncte” şi „linii” - pentru litere, cifre şi caracterele speciale 
specifice oricărui mesaj. Creat iniţial de către Samuel Morse 
pe la mijlocul anilor 1830 pentru a fi folosit la transmiterea 
informaţiei cu ajutorul telegrafului electric, al cărui inventator 
a fost, alfabetul Morse a fost folosit pe scară largă începând 
cu perioada timpurie a comunicațiilor radio (anii 1890). Spre 
exemplu combinaţia ._ _ reprezintă litera W.

Samuel Finley Breese Morse (1791 – 1872) a fost pictor şi 
inventator american. A realizat în anul 1837 un aparat 
electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840 şi a inventat 
în 1838 alfabetul care-i poartă numele, folosit şi în prezent.

Alfabetul Braille este un sistem de scriere folosit de cei cu 
deficiențe de vedere. Literele sunt compuse din puncte ieşite în 
relief care pot fi simţite cu ajutorul degetelor. Pe desenul 1.3 
este scrisă litera W.

Louis Braille (1809-1852) – pedagog francez (desenul 
1.4). În anul 1829 a propus alfabetul pentru nevăzători.

Alfabetul semafor este alfabetul unde fiecărei litere îi 
corespunde o poziţie a mâinilor cu steguleţe (desenul 1.5). 
Acest alfabet a început să fie folosit pe la mijlocul secolului XIX.

 Desenul 1.5. Alfabetul semafor

    Ştiaţi că...

 Desenul 1.2 Samuel
Morse

 Desenul 1.3

 Desenul 1.4

CUm ReCePţiONeaZĂ OmUl meSaJUl
Omul recepţionează mesajul din mediul înconjurător cu ajutorul celor 

cinci simţuri: vedere, auz, pipăit, miros, gust (desenul 1.6).
Cu ajutorul ochiului omul recepţionează mesajul despre forma şi 

culoarea obiectelor, textele, desenele, sculpturile, semnalizările luminoase 
ş.a. Aceste mesaje sunt numite vizuale.

a

b c d
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Desenul 1.6. Recepţionarea mesajelor de către om

Cu ajutorul sistemului auditiv 
omul recepţionează muzica, 
cântecul păsărilor, comunicarea 
profesorului ş.a. Aceste mesaje 
sunt numite auditive.

Prin pipăit omul află dacă 
obiectul este dur sau moale, neted sau aspru, lichid sau solid ş.a. Asemenea 
mesaje sunt numite tactile.

Cu ajutorul mirosului omul recepţionează mesajele despre diferite 
mirosuri: înţepător sau plăcut, miros de fum, mirosul parfumelor ş.a. 
Asemenea mesaje sunt numite olfactive.

Cu ajutorul gustului omul recepţionează mesajele despre diferite 
gusturi: sărat, dulce, amar, acru ş.a. Aceste mesaje sunt numite de gust.

iNFORmaţia
Mesajele conţin date despre 

diferite obiecte, procese şi 
fenomene.

Dacă omul a primit un mesaj ce 
conţine date noi pentru el şi a 
înţeles esenţa lor, atunci spune că 
el a obţinut o informaţie. Deci, 

informaţie (lat. informatio – 
explicaţie, familiarizare, expunere).

Cuvântul informatio provine de la 
cuvântul informo – predau, formez, 
gândesc.

Vizual (lat. visualis) – vizibil, cel ce 
poate fi văzut

Tactil (lat. tactus - atingere) – cel 
ce poate fi recepţionat prin atingere
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putem constata, că informaţia este datele, cunoştinţele noi pe care le 
primeşte omul.

Omul foloseşte informaţia, luând decizii. Primind dimineaţa mesajul 
despre starea vremii, noi îl analizăm şi decidem cum să ne îmbrăcăm, 
trebuie să luăm umbrela cu noi sau nu. Primind mesajul despre un film 
nou, noi decidem să-l vizionăm sau nu. Posedând datele despre suma de 
bani pe care o deţinem şi despre preţul caietului, noi putem decide dacă 
ne ajung bani pentru a cumpăra cinci caiete.

Cel mai important în acest punct

mesajele conţin date despre diferite obiecte, procese şi fenomene.
Mesajul poate fi redat în mod scris, prin cifre, grafic, video, sau sunet, 

prin semnale convenţionale, în mod combinat.
Omul recepţionează mesajul din mediul înconjurător cu ajutorul celor 

cinci simţuri: vedere, auz, pipăit, miros, gust.
informaţia – datele, cunoştinţele noi pe care le obţine omul pe baza 

mesajelor.

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce conţine mesajul?
2 . Prin ce modalităţi poate fi prezentat mesajul?
3 . Cum recepţionează omul mesajul?
4 . Ce este informaţia?
5*. De ce este importantă informaţia pentru om?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Daţi exemple de mesaje.
2 . Daţi exemple de mesaje prezentate prin text, cifre, grafică, sunet.
3 . Daţi exemple de mesaje transmise prin semnale convenţionale.
4 . Daţi exemple de mesaje transmise în mod combinat.
5 . Daţi exemple de transmitere a unui mesaj prin diferite modalităţi.
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6 . Daţi exemple de mesaje pe care omul le recepţionează cu organele 
vizuale, auditive, prin pipăit, cu ajutorul mirosului, gustului.

7 . Explicaţi legătura dintre mesaj şi informaţie.
8 .  Numiţi modalităţile prin care sunt prezentate mesajele:

       a) crainicul la televiziune;
       b) marinarul la marină;
       c) indicatoarele în parcul de odihnă;
       d) arbitrul meciului de fotbal;
       e) sunetul clopoţelului la şcoală;
       f) inscripţiile cu numerele cabinetelor la şcoală;
       g) marcajul trecerii de pietoni pe stradă;
       h) inspectorul auto în intersecţie;
       i) crainicul la gară feroviară;

     j) învăţătorul către părinţi. 
9 . Numiţi modalităţile prin care sunt prezentate mesajele de mai jos:

       a) scrisoare la redacţia unui jurnal;
       b) semnalul deşteptătorului;
       c) semnalizările de cotitură ale automobilului;
      d) filmul video despre excursie;
      e) lătratul câinelui;
      f) comunicarea învăţătorului;
      g) anunţul publicitar al spectacolului de circ.
10 . Numiţi organele de simţ cu ajutorul cărora omul a aflat că:
       a) bomboana e dulce;
       b) muzica e zgomotoasă;
       c) cerul e albastru;
      d) jucăria este moale;
      e) nisipul este cald;
       f) fânul este mirositor.
11*. Daţi răspuns la întrebare folosind diferite modalităţi de prezentare  
         a mesajului:
       a) Ce oră este?
       b) Cum pot să găsesc biblioteca?
12*. Lămuriţi de ce informaţie aveţi nevoie pentru a lua o decizie despre:
       a) o plimbare duminica în pădure;
       b) vizitarea în ziua următoare a cinematografului pentru vizionarea   
       unui film;
       c) pregătirea mesei de sărbătoare la ziua de naştere.
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1.2. PROCeSele iNFORmaţiONale

1. Daţi exemple de prezentare a mesajelor.
2. Voi depozitaţi mesajele? Dacă da, explicaţi în ce situaţii.
3. Aţi citit condiţiile problemei matematice. Ce faceţi în continuare pentru 
a obţine răspunsul?

PROCeSele iNFORmaţiONale
Ştiţi deja că toată viaţa noastră este legată de mesaje.
Pentru a nu uita mesajele 

importante, pentru a avea 
posibilitatea de a le folosi în viitor, 
pentru ca alte persoane să le poată 
cunoaşte noi le depozităm.

Noi depozităm mesajele când scriem în zilnic tema de acasă, facem 
poze, filmăm ş.a.

Mesajele se pot depozita în memoria omului sau animalului, dar şi pe 
(desenul 1.7): 

      • hârtie;           • peliculă foto şi video
     • lemn;                           • discuri magnetice şi optice
     • pânză;                   • sticuri ş.a.
     • metal;  

Desenul 1.7. Suport de stocare mesajelor

Proces (lat. Processus – mers înainte, 
promovare) – succesiunea acţiunilor 
corelate, ce continuă pe o perioadă 
anumită de timp.
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Creierul omului sau al animalului, hârtia, pelicula, CD-ul ş.a. – toate 
sunt suporturi de stocare a mesajelor.

Noi prezentăm mesajul când trimitem scrisori, vorbim la telefon, 
discutăm la recreaţie. Profesorul care povesteşte la lecţie tema nouă, 
transmite elevilor un mesaj. Când semaforul arată o oarecare culoare, 
el transmite pietonilor şi şoferilor un mesaj. Mesaje pentru pietoni şi 
şoferi transmite şi inspectorul auto.

Pentru transmiterea mesajelor sunt folosite televiziunea prin cablu 
sau satelit, legătura telefonică mobilă sau pe fir, serviciul de poştă, 
curierii speciali ş.a.

Nu doar oamenii schimbă între ei mesaje, dar şi animalele. De 
exemplu, delfinii se preîntâmpină reciproc despre pericol printr-un 
semnal sonor strident.

Omul poate transmite mesaje şi diferitor dispozitive. De exemplu, 
apăsând butonul etajului necesar în lift, noi îi transmitem mesajul la ce 
etaj liftul trebuie să urce. Şi invers, un mesaj poate fi transmis omului de 
un dispozitiv, de exemplu, termometrul transmite un mesaj omului care 
priveşte la el. Transmiterea mesajelor reciproce o pot efectua şi 
dispozitivele automatizate. De exemplu, puteţi trimite un SMS de pe 
telefonul vostru pe telefonul prietenului. Trimiterea mesajelor este 
posibilă şi de la un computer la altul.

Rezolvând o problemă sau în timpul scrierii unei expuneri, noi 
prelucrăm mesajul. Citind condiţiile problemei, elevul prelucrează 
mesajele pe care le conţine, formează rezolvarea problemei şi, ca 
rezultat, obţine un alt mesaj – răspunsul la problemă. De exemplu, 
primind mesajul că un turist în cinci ore a parcurs 20 km, elevul a dedus 
că el s-a mişcat cu o viteză de 4 km/oră. Viteza turistului este un mesaj 
nou, pe care l-a obţinut elevul în urma prelucrării a două mesaje despre 
distanţa şi durata mişcării turistului.

Să analizăm şi alte exemple de prelucrare a mesajelor.
La competiţiile raionale de atletică uşoară au participat 20 de sportivi 

la distanţa de 100 m. Pentru cursa finală trebuiau să fie admişi doar opt 
sportivi. Pentru a determina participanţii la ea au fost efectuate curse 
prealabile. Plasând rezultatele de la cel mai mic la cel mai mare, arbitrii 
au obţinut lista celor opt sportivi care vor alerga în finală.

Citind notele muzicale, pianistul află ce clape şi cu ce interval trebuie 
să le apese pentru redarea operei muzicale (desenul 1.9). Ca rezultat, 
auzim muzica.

Turnichetul de la metrou, primind mesajul că a fost introdus jetonul, îl 
identifică şi anunţă dispozitivul, ce închide trecerea prin turnichet că 
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pasagerul poate să treacă.
Dispozitivul, ce aprinde şi stinge iluminarea 

pe stradă, tot timpul recepţionează şi 
prelucrează mesaje despre nivelul de 
iluminare. Când acest nivel atinge valoarea 
stabilită, dispozitivul aprinde sau stinge 
felinarele.

Deci, ca rezultat al prelucrării mesajelor se 
obţin mesaje noi.

Dacă este necesar să pregătim un referat 
despre un om cunoscut noi căutăm mesaje 
despre acest om. Putem căuta mesajele 
necesare prin direrite metode:

• citind cărţi, mai ales enciclopedii şi dicţionare, ziare, jurnale, 
manuscrise;

• ascultând comunicarea profesorului, prietenilor, emisiunile radio, 
înregistrările audio;

Desenul 1.9. Interpretarea 
unei opere muzicale la pian

Desenul. 1.10. Căutarea mesajelor necesare
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• discutând, făcând observaţii,   
   sondaje, anchetări;
• vizionând materiale video,   
   fotografii, emisiuni televizate;
• făcând cercetări şi experimente
• în internet, alte sisteme                       

                                                                 informaţionale de căutare.
În timpul căutării mesajelor are loc transmiterea şi prelucrarea lor.

Procesele de depozitare, prezentare, prelucrare şi căutare a mesajelor se 
numesc procese informaţionale.

internet (engleză, inter – între, network 
- reţea) rețea informatică mondială între 
computere conectate la diferite rețele 
locale de pe întreg globul.

În antichitate oamenii transmiteau mesajele despre activitatea lor vitală, despre 
locurile bune de vânat prin desene pe piatră (desenul 1.11, a).

De multe ori pentru transmiterea mesajelor erau folosiţi oameni speciali, care alergau 
repede (desenul 1.11, b). O legendă relatează faptul că Phidippides, un mesager 
atenian, a alergat distanța de 42 de kilometri de la câmpul de luptă de la Maraton până 
la Atena, pentru a anunța victoria asupra perșilor. În momentul în care a ajuns, a strigat: 
Nenikikamen (am învins!), după care a murit pe loc. În amintirea acestui erou, la inițiativa 
baronului Pierre de Coubertin, în programul Jocurilor Olimpice moderne a fost inclusă 
proba de Maraton, care se aleargă pe o distanță de 42,195 km (distanța exactă dintre 
Maraton și Acropola din Atena).

Cazacii zaporojeni foloseau rugurile şi clopotele pentru a transmite mesaje (desenul 
1.11, c).

Desenul 1.11. Modalităţi de transmitere a mesajelor
Serviciul de poştă în Ucraina a început să lucreze din anul 1669.
Prima bibliotecă în Rusia Kieveană a fost biblioteca cneazului Iaroslav cel Înţelept 

(983-1054), care se afla în Catedrala Sf. Sofia din Kiev. Avea peste 1000 de cărţi de 
istorie, geografie, astronomie ş.a. Din păcate, ea nu s-a păstrat până în zilele noastre.

      Ştiaţi că...

a) b) c)
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Cel mai important în acest punct

Procesele informaţionale sunt procesele de depozitare, prezentare, 
prelucrare şi căutare a mesajelor.

Ca rezultat al prelucrării mesajelor obţinem alte mesaje.
Suporturi de stocare a mesajelor sunt: memoria omului sau animalului, 

hârtia, lemnul, pânza, metalul, pelicula video şi foto, discurile optice sau 
magnetice, sticurile ş.a.

Răspundeţi la întrebări

1 . De ce omul păstrează mesajele?
2 . Ce suporturi de stocare a mesajelor folosiţi? 
3 . Cine şi cui poate transmite mesaje?
4*. De ce omul caută mesajele?
5*. Poate căuta mesaje un dispozitiv automatizat? 
6*. În ce constau procesele de depozitare, prezentare, prelucrare şi 

căutare a mesajelor? 
7*. Ce procese informaţionale foloseşte omul în timpul învăţării? 
8 . Ce dispozitive foloseşte omul, efectuând procese informaţionale?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Daţi exemple de procese informaţionale.
2 . Daţi exemple de prelucrare a mesajelor de către om.
3 . Daţi exemple de prelucrare a mesajelor de către dispozitive 

automatizate.
4 . Descrieţi cum folosiţi fiecare din procesele informaţionale. 
5*.  Numiţi suporturile de stocare a mesajelor: 

a) memoria omului;               d) CD cu piese muzicale;
b) ecranul televizorului;       e) buzunarul;
c) caietul;       f) aerul.

6 .  Determinaţi despre ce procese informaţionale este vorba:
         a) scrieţi o compunere;
         b) vizionaţi un film;
         c) citiţi o scrisoare;
         d) dimineaţa vă trezeşte deşteptătorul;

e) medicul stabileşte diagnosticul bolnavului. 
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7 . Indicaţi din ce procese informaţionale fac parte: 
         a) turnarea unui film;
         b) gândirea;
          c) convorbirea telefonică;
          d) copierea xerox;
          e) răspunsul elevului la lecţie;
          f) scrierea unei scrisori;
         g) codificarea mesajelor;
         h) scrierea lucrării de control;
          i) încheierea notelor pe simestru;
          j) completarea zilnicului;
8 . Un oarecare dispozitiv recepţionează două numere, le prelucrează 

şi prezintă rezultatul. Formulaţi regula de prelucrare a numerelor, 
conform căreea lucrează dispozitivul: 

a) Nr. Primul număr Al doilea număr Rezultatul 
1 3 5 8

2 12 10 22

3 2 2 4

4 4 30 34

5 3 0 3

b) Nr. Primul număr Al doilea număr Rezultatul 
1 1 2 4

2 2 3 7

3 2 2 6

4 4 3 11

5 3 0 6

9*. Formaţi o integramă în care să folosiţi cuvintele informaţie, mesaj, 
proces, televizor, semafor, scrisoare, învăţător.

10*. Pregătiţi un mesaj despre recepţionarea şi transmiterea mesajelor 
de către animale şi plante.

11*. Pregătiţi un mesaj despre procesele informaţionale din viaţa  
părinţilor voştri.

k) fotografierea;
l) conspectarea la lecţie;
m) prezentarea unei pantomime;
n) expedierea unei scrisori.
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1.3. Datele Şi DiSPOZitivele                                                  
Ce lUCReaZĂ CU ele

1. Daţi exemple de mesaje.
2. Daţi exemple de procese informaţionale.
3. Aţi folosit date la lecţiile de matematică?

Datele

După ce elevul a dat răspunsul la lecţie profesorul de obicei îl anunţă pe 
elev, dar şi pe ceilalţi colegi despre nota pe care a primit-o. Acest mesaj 
este introdus de profesor în catalog şi în zilnicul elevului. Cu alte cuvinte, 
profesorul depozitează mesajul în catalog şi în zilnic.

Faptul că mesajul, în cazul nostru – nota elevului, este depozitată pe un 
suport de stocare aparte, ne acordă posibilitatea de a-l folosi în viitor. Acest 
mesaj va fi cunoscut de părinţi care vor face concluzii despre reuşitele 
copilului. Acest mesaj poate fi comparat cu notele anterioare sau cu cele 
din viitor. Această notă va fi luată în 
consideraţie de profesor la evaluarea 
tematică. Acest mesaj va fi depozitat, 
transmis, prelucrat, adică va participa 
la procesele informaţionale.

Mesajele depozitate pe un oarecare 
suport de stocare şi expuse într-un 
mod comod pentru transmitere şi 
prelucrare de către om sau utilaj 
formează datele.

Datele folosite de om pot fi redate 
prin numere, cuvinte, sunete, imagini 
grafice, semne speciale ş.a. (desenul 
1.12).

Datele folosite de dispozitive sunt 
redate într-un mod special. Aceste 
modalităţi pot să difere de la un 
dispozitiv la altul. Desenul 1.12. Datele



Capitolul 1

18

COmPUteRUl – DiSPOZitivUl De lUCRU CU Datele

În prezent unul dintre cele mai răspândite dispozitive pentru lucrul 
cu datele este computerul. Computerul poate recepţiona date de la 
om (utilizator), sau de la alt computer, sau alt dispozitiv. Computerul 
depozitează datele recepţionate de pe suporturi speciale, prelucrează 
datele, rezolvând diferite probleme, printre care şi probleme de 
căutare de date, transmite datele utilizatorilor, sau altor computere, 
sau altor dispozitive. Cu alte cuvinte, computerul este dispozitivul ce 
realizează toate procesele informaţionale, legate de date.

Computerele sunt folosite aproape în toate sferele vieţii.
În magazine achitarea pentru marfa 

cumpărată, analiza mărfurilor prezente şi 
celor vândute se face cu ajutorul 
computerului. De exemplu, în magazinul 
alimentar pe orice marfă se lipeşte o etichetă 
pe care printr-un cod de bare sunt expuse 
datele despre marfă: denumirea, preţul, 
masa. La ieşire un dispozitiv special citeşte 
aceste date şi le transmite în computer 

(desenul 1.13). Computerul prelucrează aceste date: adună costul 
mărfii la costul total al cumpărăturilor şi memorizează că această 
cantitate de marfă a fost vândută.

La punctele de vânzare a biletelor la tren şi avion computerele 
păstrează datele despre toate cursele, preţurile la bilete, locurile 
libere ş.a. Turistul transmite datele despre data plecării, punctul de 
plecare şi destinaţia, numărul de bilete. Computerul prelucrează 
aceste date şi dacă sunt biletele necesare le vinde şi schimbă datele 
despre locurile libere.

Inginerii şi constructorii folosesc 
computerele la crearea proiectelor 
caselor, podurilor, automobilelor, 
avioanelor (desenul 1.14). În computere 
se fac calculele de testare la durabilitate. 
Acest lucru reduce esenţial timpul pentru 
concepţia şi testarea noilor aparate.

Desenul 1.13.

Desenul 1.14. Folosirea 
computerului în inginerie
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La studiourile de cinema şi de desene 
animate computerele sunt folosite la 
executarea efectelor speciale, muzicii, 
desenelor, pentru pregătirea costumelor şi 
modelelor de coafură ale  eroilor (de-
senul1.15). Pentru aceasta se foloseşte o 
colecţie mare de date în care intră efectele 
speciale, fragmentele de muzică, desenele, 
costumele, coafurile existente.

Computerul este folosit şi la şcoală 
(desenul 1.16). Directorul şcolii şi locţiitorii 
săi posedă computere pe care le folosesc la 
întocmirea orarului lecţiilor şi cercurilor. În 

aceste computere se depozitează şi se prelucrează datele despre toţi 
elevii şcolii, părinţii lor, învăţătorii care lucrează în această şcoală.

În biblioteca şcolară computerul depozitează datele despre disponibilita-
tea manualelor şi altor cărţi, care şi cui au fost împrumutate, când trebuie 
să fie întoarse. Computerele lucrează şi în cabinetele şcolare. Ele sunt 
folosite de profesori la pregătirea şi desfăşurarea lecţiilor sau măsurilor 
extraşcolare. Ele sunt folosite şi de elevi la efectuarea unor calcule sau la 
căutarea informaţiei necesare. Folosind computerul la lecţia de muzică se 
poate reda calitativ o operă muzicală, la lecţia de desen putem vedea 
lucrările marilor pictori, la lecţiile de ştiinţele naturii putem vedea locuri 
importante din Ucraina, dar şi din alte ţări ale lumii.

Desenul 1.16. O clasă de calculatoare

Desenul 1.15. Folosirea 
computerului la desene animate
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Primul computer Colossus a fost inventat în anul 1942 în Anglia.
În anul 1950 la Kiev sub conducerea lui Serghei Lebedev (1902-1973) (desenul 1.17) 

a fost dat în exploatare primul computer universal din Ucraina numit МЭСМ (rusă , Малая 
Электронная Счётная Машина – mica maşină electronică de calcul) (desenul 1.18).

     Desenul 1.17. S. Lebedev         Desenul 1.18. Mica maşină electronică de calcul

    Ştiaţi că...

COmPUteRele SUNt DiFeRite
Cele mai răspândite în prezent sunt aşa-numitele computere personale 

(PC) (desenul 1.19). Ele se numesc personale, deoarece la ele în acelaşi 
timp poate lucra doar o persoană. Anume acest tip de computer este folosit 
la şcoală, la magazin, la domiciliu, în diferite organizaţii.

Desenul 1.19. 
Computerul personal

Desenul 1.20. 
Supercomputer

Desenul 1.21.
 Roboţi industriali
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Dar posibilităţile computerelor personale nu sunt de ajuns, dacă este 
necesar de a rezolva probleme ce necesită volumuri mari de calcule cum 
ar fi calcularea orbitei de zbor a unei staţii cosmice. Pentru aceasta se 
folosesc supercomputerele (desenul 1.20). Fiecare din acest 
supercomputer poate fi folosit concomitent de mai mulţi utilizatori, care pot 
să se afle chiar în diferite ţări ale lumii.

Pe lângă computerele personale şi supercomputere sunt des folosite 
microcomputerele. Ele sunt introduse în diferite dispozitive casnice sau 
industriale (desenul 1.21). Microcomputerele sunt parte componentă a 
aparatelor administrate prin programe avioanelor, automobilelor, roboţilor 
industriali, maşinilor de spălat, sistemelor televizate ş.a.

Unul din primele computere personale a fost inventat în anul 1965 în Kiev, la Institutul 
de Cibernetică al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei sub conducerea academicianului                   
V. Gluşkov (desenul 1.22). El se numea «МИР» (rusă – Машина для Инженерных 
Расчетов – maşina pentru calcule inginereşti). Acest computer era prevăzut pentru 
folosire în instituţiile de învăţământ, în birourile inginereşti mici şi instituţiile de ştiinţă 
(desenul 1.23). Pentru introducerea şi deducţia datelor la acest computer se folosea 
maşina de scris electrică.

Desenul 1.22. V. Gluşkov Desenul 1.23. МИР

Gluşkov viktor myhailovyci (1923-1982) – matematician, cibernetic remarcabil, 
conducătorul Centrului de calcul, iar apoi, chiar din ziua înfiinţării, director al Institutului 
de Cibernetică al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei. Sub conducerea sa au fost elaborate 
un şir întreg de computere, dar şi proiecte de folosire a computerelor la administrarea 
uzinelor şi fabricelor. Contribuţia sa la dezvoltarea ştiinţei despre computere este înalt 
apreciată nu doar în ţară, dar şi peste hotare.

    Ştiaţi că...
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Primul computer personal, asemănător cu cele 
moderne a fost Apple II, elaborat în Statele Unite ale 
Americii în anul 1977 (desenul 1.24).

În anul 2012 cel mai puternic computer din lume era 
supercomputerul Sequoia, elaborat în Statele Unite ale 
Americii.

Cel mai puternic computer în Ucraina era 
supercomputerul CKST al Institutului de Cibernetică               
„V. Gluşkov” din Kiev.

Desenul 1.24. Computerul 
Apple II

alte DiSPOZitive PeNtRU lUCRUl CU Datele
Pe lângă computer omul foloseşte şi alte dispozitive pentru lucrul cu 

datele (desenul 1.25 şi 1.26).
Credem că fiecare dintre voi are telefon mobil. Telefonul este unul din 

dispozitivele pentru lucrul cu datele. El transmite mesajul de la un 
interlocutor la altul, poate să scrie datele pe robot. Telefonul păstrează 
datele despre apeluri şi despre contacte. Telefonul poate prelucra datele, 
punând la rând, spre exemplu, datele despre apelurile pierdute.

Multe persoane folosesc în activitatea profesională sau de învăţământ 
dictofonul. Folosind dictofonul, jurnalistul poate înregistra un interviu, iar 
apoi, pe baza înregistrării, scrie un articol în ziar sau în jurnal, poate să 
elaboreze un subiect televizat. Elevul sau studentul poate folosi, cu acordul 
profesorului, dictofonul pentru a înregistra lecţia, ca apoi să folosească 
această înregistrare pentru a se pregăti pentru răspuns. Deci, dictofonul 
recepţionează, depozitează, transmite şi prelucrează datele.

Desenul 1.25. Dispozitive pentru lucrul cu datele
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În multe instituţii pentru transmiterea datelor se foloseşte faxul – 
dizpozitivul de transmitere a datelor fixate pe hârtie. Faxul ce transmite 
citeşte datele de pe coala de hârtie, le prelucrează şi le trimite pe linia 
telefonică la alt fax. Acesta din urmă la rândul său recepţionează datele, le 
prelucrează şi le redă pe coala de hârtie.

Este foarte răspândit dispozitivul ce face calcule matematice numit 
calculator. Credem că şi voi vă folosiţi de el. Calculatorul primeşte de la 
utilizator datele (numere şi operaţiile ce trebuie efectuate) le prelucrează 
(face calculele) şi le transmite utilizatorului (le prezintă pe ecran). 
Calculatorul poate depozita datele.

Şi copiii, şi maturii iubesc să se joace în diferite jocuri. Sunt foarte 
răspândite jocurile la computer, unde ne putem juca direct cu ajutorul 
computerului. Dar, mai există şi dispozitive speciale pentru jocurile video 
numite console de jocuri.  Acest dispozitiv poate fi conectat direct la 
televizor şi se pot juca diferite jocuri, ce sunt depozitate în consolă. La 
consolele de jocuri moderne pot fi conectate dispozitive pe care sunt 
depozitate jocurile, care pot fi transmise la consolă pentru folosire în viitor.

Player-ul este un alt dispozitiv pentru lucrul cu datele. Acest dispozitiv 
poate primi, depozita şi reproduce muzica, cărţile audio, filmele.

Desenul 1.26. Alte dispozitive pentru lucrul cu datele
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Alte dispozitive pentru lucrul cu 
datele sunt aparatele de 
fotografiat şi de luat vederi. 
Foarte mulţi oameni le folosesc 
pentru crearea albumelor de 
familie, pentru a păstra amintirile 
despre locurile frumoase şi 
interesante vizitate în timpul 
excursiilor. Aceste dispozitive 
recepţionează datele în formă de 
imagini şi semnale sonore, le 
prelucrează şi le depozitează. În 
viitor aceste date pot fi reproduse 

pe hârtie, pe ecranul monitorului sau în formă de film video.
În prezent este foarte des folosit un alt dispozitiv de lucru cu datele – 

proiectorul multimedia. El proiectează pe un ecran mare imaginile 
obţinute din aparatul foto sau video, din computer.

Automobilele şi autocarele contemporane folosesc foarte des 
navigatoarele GPS (engleză – Global 
Positioning System – sistemul global de 
poziţionare) – dispozitivul ce indică traseul ce 
trebuie urmat (desenul 1.27). Utilizatorul 
introduce datele despre locul de unde porneşte 
şi cel de destinaţie. Navigatorul prelucrează 
aceste date, şi folosindu-le, precum şi hărţile 
depozitate în el, indică traseul. Pe parcursul 
deplasării navigatorul verifică locul unde se 
află mijlocul de transport şi corespunderea cu 
traseul calculat. În cazul abaterii de la traseu 
navigatorul anunţă şoferul despre aceasta şi 

dacă este necesar calculează alt traseu.

Ştiaţi că…

Cuvântul calculator provine de la cuvântul englezesc 
calculate – a calcula, iar cuvântul calculate de la latinescul 
calculi. În Roma Antică aşa erau numite pietricelele de mare 
ce erau folosite în unul din cele mai vechi dizpozitive de 
calcul – abacul (desenul 1.28).

Desenul 1.28. Abacul

Multimedia (lat. multum – mult şi 
medium - centru). Ansamblu de tehnici 
(texte, imagini fixe sau animate, sunete, 
grafică) care permit recepționarea, 
depozitarea, prezentarea și prelucrarea 
informațiilor simultan și interactiv.

Desenul 1.27

Navigator (lat. navigator - marinar), 
este un dispozitiv electronic ce indică 
traseul automobilului, avionului, navei 
ş.a. Recepţionează semnale de la sateliţi 
speciali, are montat în el un 
microcomputer.
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Cel mai important în acest punct

Datele sunt mesajele depozitate pe un oarecare suport de stocare şi 
prezentate într-un mod comod pentru recepţionarea şi prelucrarea lor de 
către om sau dispozitiv.

În lucrul cu datele sunt folosite computerele, calculatoarele, aparatele 
foto şi video, navigatoarele, consolele de jocuri, playerele, telefoanele, 
dictofoanele, faxul şi alte dispozitive.

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce sunt datele? 
2 . De ce procese informaţionale ţine formarea datelor?
3 . Ce dispozitive se folosesc în lucrul cu datele? Care este menirea 

fiecăruia din ele? 
4*. Ce procese informaţionale se realizează în fiecare din dispozitivele 

de lucru cu datele pe care le cunoaşteţi? 

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Daţi exemple de date.
2 . Daţi exemple de date pe care le folosiţi în procesul de învăţământ.
3 . Daţi exemple de date pe care le folosiţi în fiecare zi. 
4 . Lămuriţi relaţia dintre mesaj şi date.
5 . Lămuriţi cum lucrează cu datele computerul, telefonul, dictofonul, 

aparatul foto, player-ul, faxul, proiectorul multimedia, navigatorul-
GPS.

6*. Pregătiţi o relatare despre dispozitivele pentru lucrul cu datele, 
despre care nu s-a amintit în acest punct.
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Smartphone

Notebook
Calculator tabletă

Netbook
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Unitate centrală Monitor

Mouse

Tastatură
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Imprimantă

În acest capitol veţi afla despre:

tipurile şi folosirea 
computerelor personale
Părţile componente 
ale computerului personal

Obiectele, proprietăţile, 
clasificarea şi folosirea lor 
în timpul lucrului la computer.
Desktop-ul şi meniul, 
programele pentru computere, 
ferestrele programelor, fişierele                                      
şi mapele.

O
bi

ec
te

le
: Desktop

Ferestrele 
programelor

Mapă
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2.1. PĂRţile COmPONeNte ale COmPUteRUlUi

1. Ce tipuri de computere cunoaşteţi?
2. Ce procese informaţionale cunoaşteţi? 
3. Aţi auzit despre aşa dispozitive ca mouse, tastatură, monitor, 

imprimantă? Puteţi explica la ce foloseşte fiecare din ele?

PĂRţile COmPONeNte ale COmPUteRUlUi
Ştiţi deja că există diferite computere. Dar când folosim cuvântul 

„computer”, în cele mai multe cazuri este vorba de computerul personal. 
Computerul personal, ca şi majoritatea celorlalte tipuri de computere, este 
format din dispozitive, ce asigură efectuarea proceselor informaţionale.

Datele se transmit în computer prin dispozitivele de introducere 
(tastatura, mouse-ul ş.a.), se prelucrează (microprocesor), dacă este 
necesar se depozitează pe dispozitivele de stocare (disc dur, discuri 
optice, sticuri ş.a.) şi se transmit utilizatorului într-un mod comod prin 
dispozitivele de afişare (monitor, imprimantă, boxe). Dispozitivul de 
prelucrare a datelor este inclus în unitatea centrală. De obicei aici sunt 
introduse şi majoritatea dispozitivelor de stocare a datelor. Pe desenul 2.1. 
puteţi vedea cum arată un computer personal.

1. Cистемний
 блок

2. Монітор

3. Звукові
 колонки

4. Маніпулятор
 «миша»

5. Клавіатура

3

3

1

45

2

Desenul 2.1. Computerul personal

Netbook

1. Unitate centrală
2. Monitor
3. Boxe
4. Mouse
5. Tastatură
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DiSPOZitivele De iNtRODUCeRe a DatelOR

Principalele componente de introducere a datelor sunt tastatura şi 
mouse-ul.

Tastatura (desenul 2.2) este concepută pentru introducerea literelor, 
cifrelor, semnelor de punctuaţie, altor simboluri şi, de asemenea, a 
comenzilor de executare a unor acţiuni concrete.

21 1

1

4

5 6

1. Cпеціальні клавіші для команд

2. Функціональні клавіші

3. Алфавітно-цифрові клавіші

4. Індикатори режимів роботи клавіатури

5. Клавіші керування курсором і редагування

6. Додатковий блок клавіш

1 3

Desenul 2.2. Tastatura computerului personal

Cel mai important grup este cel care ocupă 
cea mai mare parte a tastaturii; el conține atât 
taste pentru litere (Q, W, E, etc.), cifre (1, 2, 3, 
etc.), cât și simboluri (@, #, etc.). Pe desenul 
2.2. aceste taste sunt indicate cu cifra 3 şi în 

culoare galbenă. Pe majoritatea dintre ele sunt indicate în diferite culori 
literele din alfabetul englez, ucrainean şi rus. Folosindu-le putem introduce 
în calculator texte în diferite limbi, conform regimului ales. Rândul de sus 
al acestei grupe se foloseşte la introducerea cifrelor şi diferitor simboluri.

În centru, în ultimul rând de jos se află cea mai lungă tastă, care este 
folosită în general pentru introducerea de spaţii între cuvinte. Ea se 
numeşte Spacebar (spaţiu).

Tastele indicate pe desenul 2.2 prin cifra 1 şi în culoare albastră se 
folosesc la introducerea diferitor comenzi. Acestea sunt tastele cu inscripţiile 
şi marca alt, Ctrl, Shift, enter, esc, tab, Caps lock, Backspace, Print 

Screen, Scroll lock, Pause, , . 
La ce foloseşte fiecare din aceste taste vom afla mai târziu.

1. Taste speciale pentru comenzi
2. Taste funcţionale
3. Taste pentru litere şi cifre

4. Indicatori ai regimului de lucru al tastaturii
5. Tastele de conducere a cursorului şi de 
redactare
6. Blocul adăugător de taste

Indicator (lat. 
indicator) – dispozitiv care 
serveşte la informarea 
despre starea unui obiect.
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Tastele cu inscripţiile Home, end, Page Up, Page Down şi cu imaginea 
săgeţilor (desenul 2.2, 5, roşu) sunt folosite la mişcarea obiectelor pe 
ecranul monitorului, iar tastele Delete şi insert  sunt folosite la introducerea 
schimbărilor în texte şi executării altor operaţii cu obiectele.

În partea dreaptă a tastaturii este un grup 
de taste (desenul 2.2, 6, gri), care este folosit 
pentru introducerea cifrelor şi operaţiilor 
matematice sau executarea altor acţiuni 
asupra obiectelor, introducerea schimbărilor 
în texte. De exemplu, tasta cu cifra 8 şi 
săgeata îndreptată în sus, într-un regim se 
foloseşte pentru introducerea cifrei 8, iar în 
alt regim pentru mişcarea obiectului în sus. 
Aceste regimuri se schimbă cu ajutorul tastei 
Num lock. Funcţionalitatea tastelor ce 
indică operaţiile matematice (+, –, /, *) şi 
enter rămâne aceeaşi la schimbarea 
regimului.

mouse-ul, la plural mause-uri, este unul 
dintre cele mai importante dispozitive 
periferice de introdus comenzi ale 
computerului modern. A devenit aproape un «element» hardware standard 
al oricărui computer. De obicei, mouse-ul este un obiect mic echipat cu 
una sau mai multe taste, modelat astfel încât să poată fi apucat și mânuit 
ușor cu mâna. Principiul lui de funcționare se bazează pe recunoașterea 
de către computer a mișcării sale relative pe suprafața plană unde este 
așezat și deplasat. Mişcând mouse-ul pe ecran se mişcă un indicator în 
formă de săgeată  sau , ,  .

Majoritatea modelelor de mouse-uri au rotiţă de derulare (desenul 2.3, 
2), pentru derularea imaginii pe ecran.

DiSPOZitivele De StOCaRe a DatelOR

Pentru stocarea datelor în computer sunt folosite diferite dispozitive. La 
fel cum voi scrieţi în caiete rezolvarea problemei sau tema de acasă în 
zilnice, în acelaşi mod dispozitivele de stocare înregistrează datele pe 
diferite suporturi de stocare. Pentru elev suportul de stocare este caietul 
sau zilnicul, dar la computer – discurile magnetice sau optice, sticurile ş.a.

Dispozitivul principal de stocare a datelor în computerele personale 
este discul magnetic dur de stocare (Hard Disc sau HDD). Aceste 
dispozitive se află de obicei în interiorul unităţii centrale. 

2 31

Desenul 2.3. Mouse-ul

1. Butonul din dreapta
2. Rotiţa de derulare
3. Butonul din stânga
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Discurile dure pot stoca un volum foarte mare 

de date, spre exemplu, mai mare decât într-o 
bibliotecă şcolară. Discul dur mai este numit şi 
Hard Disc şi HDD.

Citirea şi stocarea datelor pe discuri optice 
se face cu ajutorul unui dispozitiv special 
(desenul 2.4.). Ca suporturi de stocare în acest 
dispozitiv sunt folosite discuri optice de diferite 
tipuri – CD, DvD, BD. Discurile optice se 
folosesc mai mult la crearea fonotecilor şi 
videotecilor pentru păstrarea îndelungată a 
copiilor datelor. 

Desenul 2.5. Memorii flash Desenul 2.6. Panoul frontal al unităţii centrale.

2

1

3

1. Пристрій
 для роботи
 з оптичними
 дисками

2. Кнопка відкриття
 приймача
 оптичних дисків

3. USB-порт
 для під’єднання
 «флешки»

Pentru transportarea datelor dintr-un computer în altul foarte des se 
folosesc memoriile flash (stick-urile) (desenul 2.5).

Pentru citirea sau înregistrarea datelor pe disc sau memorie flash 
acestea din urmă trebuie introduse  în dispozitivele respective (desenul 
2.6, 1, 3) care de obicei se află pe panoul frontal al unităţii centrale.

PROCeSORUl 

Dispozitivul ce efectuează prelucrarea 
datelor în computer este procesorul (desenul 
2.7). Procesorul primeşte datele de la 
dispozitivele de introducere sau de stocare a 
datelor şi le prelucrează în conformitate cu 
instrucţiunile utilizatorului. Rezultatele de 
prelucrare de la procesor se transmit la 
dispozitivul de afişare sau de stocare pentru a Desenul 2.7. Procesor modern

Desenul 2.4. Discul optic 
în dispozitivul de citire/

înregistrare

1. Dispozitiv 
de lucru cu 
discurile 
optice

2. Butonul de 
deschidere al 
dispozitivului
3. Port USB pentru 
conectarea memoriei 
flesh



31

BAZELE LUCRULUI LA CALCULATOR

fi înregistrate pe un support de 
stocare. Procesorul se află în 
interiorul unităţii centrale. Viteza de 
lucru a procesorului cel mai mult 
influenţează asupra vitezei de 
implementare a proceselor informaţionale în computer.

UNitatea CeNtRalĂ
Unitatea centrală poate fi diferită la înfăţişare. Cele mai răspândite unităţi 

centrale sunt cele mai înalte decât late (desenul 2.1, 1). Această formă este 
asemănătoare cu un turn, de aceea ele sunt numite tower (engleză tower – 
turn). Unităţile centrale la care lăţimea e mai mare decât înălţimea sunt numite 
Desktop (engleză, desk – masă, top – sus) (desenul 2.8). Au fost numite aşa 
pentru că erau plasate pe masă.

 

În ultimii ani o popularitate mai mare o au computerele în care majoritatea 
componentelor unităţii centrale sunt plasate în monitor şi unitatea centrală ca 
dispozitiv aparte dispare. Pe desenul 2.9 putem vedea un computer personal de 
tipul monobloc (greacă, monos - unul).

DiSPOZitivele De aFiŞaRe a DatelOR

Rezultatele prelucrării datelor de către computer se transmit utilizatorului 
pentru a fi vizualizate. Principalele dispozitive de afişare a datelor sunt 
monitorul, imprimanta şi boxele.

 

Pentru cei ce doresc să cunoască mai multe

Procesor (engleză, processor – cel ce 
asigură procesul, procesare) – component 
principal al computerului ce efectuează 
prelucrarea datelor.

Desenul 2.8. Unitate centrală 
de tip Desktop Desenul 2.9. Computere personale de 

tipul monobloc
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Monitor (engleză, monitor -  a urmări), 

sau display (engleză, a afişa) – este 
dispozitivul de afişare a datelor pe ecran 
(desenul 2.1, 2).

Imprimanta este dispozitivul de tipărire a 
datelor pe foaie sau peliculă specială 
(desenul 2.10).

Boxele sunt folosite la afişarea datelor 
sonore (desenul 2.1, 3).

Primul microprocesor din lume – Intel 4004 (desenul 
2.11) a fost fabricat de firma Intel (SUA) în anul 1971 şi 
a început să fie folosit în masă la calculatoare. 
Procesorul putea efectua 45 de comenzi.

Primul dispozitiv de stocare a datelor pe discuri 
magnetice dure a fost fabricat de corporaţia IBM 
(engleză International Business Machines Corporation 

– corporaţia internaţională a maşinilor pentru business) în anul 1956 sub 
conducerea lui Reynolds Jones. Modelul ce a fost folosit la computerul RamaC 
350 se numea iBm 350 Disk File. Dispozitivul era de mărimea unui dulap pentru 
haine (desenul 2.12) şi costa în jur de 50 mii de dolari.

Primele computere nu aveau 
tastatură. Datele erau introduse prin 
folosirea întrerupătoarelor, benzilor 
perforate sau cartelelor perforate. 
Pentru prima dată un dispozitiv 
asemănător cu maşina de scris 
(predecesorul tastaturii moderne), a 

fost folosit la computerul Whirlwind (engleză, whirlwind – vârtej de vânt), a fost 
fabricat la Institutul tehnic din Massachusetts (SUA) în anul 1951.

Ideea creării unui dispozitiv de conducere a lucrului computerului, ce în 
prezent este numită mouse, îi aparţine omului de ştiinţă american Douglas Carl 
engelbart (născut în 1925). Prima demonstrare a manipulatorului (desenul 
2.13) a avut loc în anul 1968.

Primele computere nu aveau monitoare şi pentru afişarea datelor se foloseau 
cartelele perforate, benzile perforate, imprimantele. Unul din primele computere 
la care a fost folosit monitorul (desenul 2.14) pentru afişarea datelor a fost 
acelaşi computer Whirlwind.

     Ştiaţi că…

Desenul 2.11. 
Procesorul intel 4004

Cartela perforată (latină perforo – a 
găuri) este o bucată de hârtie rigidă care 
conține informații digitale reprezentate 
de prezența sau absența unor găuri în 
poziții predefinite.

Desenul 2.10.
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Desenul 2.12. Reynolds Jones 
lângă IBM 350 Disk File

Desenul 2.13. 
Primul mouse

Desenul 2.14. Monitorul 
computerului Whirlwind

Regulile de securitate şi normele sanitar-igienice în timpul activităţii 
în clasa de computere

Astăzi veţi începe executarea exerciţiilor la computer. Înainte de aceasta 
citiţi regulile de securitate şi normele sanitar-igienice în timpul lucrului în 
clasa de computer. Ele sunt plasate la sfârşitul manualului, iar în Anexele 
de la sfârşitul manualului sunt prezentate integral. Dacă nu veţi ţine cont 
de aceste reguli şi norme există posibilitatea să dăunaţi nu doar sănătăţii 
personale, dar şi sănătăţii altor elevi din clasă.

Computerul poate să vă devină un prieten sau un duşman, vă poate 
ajuta la nevoie, dar poate să facă şi o mulţime de probleme. Trebuie să 
ştim a ne folosi de orice bun. Această cerinţă se referă şi la computer. De 
aceea trebuie mereu să ţineţi cont de regulile de comportament în timpul 
lucrului cu el.

Lucrăm la computer
atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate şi 

normele sanitar-igienice.

Lucrul cu simulatorul mouse-ului Poli-m
1. Înainte de începerea efectuării exerciţiilor puneţi mâna pe mouse în 

modul demonstrat pe desenul 2.15.
2. Exerciţiul „a pune indicatorul pe obiect”, 

sau „indicarea obiectului”.
Pe ecran va apărea un obiect de o anumută 

culoare. Voi trebuie să mişcaţi mouse-ul pe masă 
şi să urmăriţi mişcarea indicatorului pe ecran, 
puneţi indicatorul în central obiectului, spre 
exemplu, în modul cum este demonstrat pe 
desenul 2.15. Obiectul va dispărea de pe ecran.

Desenul 2.15
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Repetaţi acest exerciţiu cu alte obiecte ce vor apărea pe ecran.
3. Exerciţiul “apăsarea butonului stâng al mouse-ului”, sau “alegerea 

obiectului”.
Pe ecran va apărea un obiect de o oarecare culoare. Voi trebuie să 

duceţi cursorul în centrul acestui obiect la fel cum aţi făcut în exerciţiul 
precedent, apăsaţi scurt şi rapid butonul stâng al mouse-ului. Obiectul va 
dispărea de pe ecran.

Repetaţi acest exerciţiu pentru alte figuri ce vor apărea pe ecran.
4. Exerciţiul “apăsarea butonului drept al mouse-ului”.
Exerciţiul este asemănător cu cel precedent, doar că după ce puneţi 

cursorul în centrul obiectului de pe ecran apăsaţi scurt şi rapid butonul 
drept al mouse-ului.

Repetaţi acest exerciţiu şi cu alte figuri ce vor apărea pe ecran.

Cel mai important în acest punct

Computerul are următoarele dispositive:
• De introducere a datelor (tastatura, mouse-ul ş.a.)
• De prelucrare a datelor (procesorul);
• De stocare a datelor (discul dur, discurile optice, memorie flash 
ş.a.);
• De afişare a datelor (monitorul, imprimanta, boxele ş.a.).
Dispozitive de prelucrare şi depozitare a datelor se află de obicei în 
unitatea centrală.
Folosind mouse-ul pot fi efectuate următoarele operaţii: indicarea 
obiectului (a pune cursorul pe obiect), alegerea obiectului (apăsarea 
butonului stâng al mouse-ului), apăsarea butonului drept al mouse-

ului.

Răspundeţi la întrebări
1 . Ce părţi componente ale computerului cunoaşteţi?
2 . Ce dispozitive se folosesc la depozitarea datelor?
3 . Ce dispozitive sunt folosite la prelucrarea datelor?
4 . Ce dispozitive se află de obicei în unitatea centrală?
5 . Ce dispozitive de introducere a datelor cunoaşteţi?
6 . Cum se numeşte dispozitivul de afişare a datelor pe ecran? Pe 

hârtie? 
7 . Ce taste sunt folosite la introducerea literelor şi cifrelor? Unde sunt 

plasate?
8 . Ce înseamnă “Apăsarea butonului stâng al mouse-ului”?
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Rezolvaţi exerciţiile

1 . Numiţi ordinea executării operaţiilor cu mouse-ul pentru cazurile 
când este necesar:
a) să puneţi cursorul pe triunghiul roşu;
b) să apăsaţi butonul stâng al mouse-ului după ce aţi pus cursorul 
pe cercul galben;
c) să apăsaţi butonul drept al mouse-ului când cursorul este pe 
dreptunghiul verde.

2 . Daţi exemple de dispozitive de introducere şi de afişare a datelor 
ce sunt folosite în clasele de calculatoare din şcoala voastră, sau 
acasă.

3 . Descrieţi dispozitivele, ce sunt folosite în computerul vostru de 
acasă.

4*.  Pregătiţi o comunicare despre tipurile de computere personale şi la 
ce folosesc ele. 

2.2. tiPURile COmPUteRelOR PeRSONale 
mODeRNe

1. Ce operaţii cu datele putem efectua folosind telefonul mobil?
  2. De ce computerul personal este numit personal?
  3. Ce tipuri de computer cunoaşteţi?

tiPURile COmPUteRelOR PeRSONale mODeRNe

Computerele personale moderne sunt foarte diferite. În magazine, în 
instituţii, şcoli veţi vedea mai des computere personale staţionare, 
asemănătoare cu cel demonstrat pe desenul 2.1. Oamenii care călătoresc 
des sunt nevoiţi să lucreze în automobile, avion, tren, în gară şi de aceea 
ei folosesc computere personale portabile sau mobile.

Dar pentru persoana care vrea 
să combine posibilităţile telefonului 
mobil şi computerului personal îi va 
fi foarte comod smartphone-ul.

Portabil (franceză, porter – a duce) – 
care poate fi transportat cu ușurință, care 
poate fi purtat cu sine.

mobil (latină, mobilis – agil, uşor, 
tranzitoriu) - care se mișcă, se deplasează 
sau care poate fi mișcat, deplasat.
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COmPUteRele PeRSONale StaţiONaRe

Diversitatea computerelor personale impresionează. Chiar între 
computerele personale staţionare se deosebesc cel puţin trei tipuri. 
Computerele personale de birou sunt concepute pentru prelucrarea şi 

depozitarea în primul rând a datelor 
în formă de text şi cifre. Ele nu au 
cerinţe mari faţă de viteza de 
prelucrare a datelor, principalul 
este siguranţa în timpul lucrului.

Pentru necesităţile personale 
utilizatorii achiziţionează compu-
tere personale pentru acasă. 
Parte componentă a acestor 
computere sunt şi dispozitivele 
pentru redarea sunetului, 
dispozitivele pentru conectare la 
televizor, la home theater, player, 
Internet. Aceste computere se 
folosesc nu doar pentru rezolvarea 
problemelor, dar şi pentru 

reproducerea muzicii, filmelor, crearea albumelor foto digitale ş.a. Aceste 
computere trebuie să posede o rapiditate mai mare decât cele de birou, 
dispozitive de redare calitativă a sunetului şi imaginii, posibilităţi extinse de 
lucru cu suporturi de stocare (discuri optice de diferite tipuri, memorie 
flash).

Desenul 2.16. Dispozitive pentru jocurile la calculator

Computerele personale pentru jocuri trebuie să posede o viteză 

Birou – local, parte dintr-un local 
sau încăpere în care lucrează o 
persoană sau un serviciu.

Joystick este un periferic al 
computerului personal sau un 
dispozitiv de comandă ce consistă 
dintr-o manetă care pivotează și 
transmite apoi unghiul său în două 
sau trei dimensiuni unui computer.

Staţionar (latină, stationarius – fixat, 
constant, permanent) – cel ce are un loc 
permanent de acţiune sau staţionare
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2

1

3

1. Ліва кнопка

2. Чутливий до дотиків
 майданчик

3. Права кнопка

mai mare de prelucrare a datelor, printre care şi redarea imaginii 
video. Aceste computere pot să posede dispozitive suplimentare de 
introducere şi de afişare a datelor: joystick, volan şi pedale pentru 
jocuri cu maşini (desenul 2.16), cască multimedia. 

COmPUteRele PORtaBile
Computerele portabile sau mobile sunt foarte răspândite în ultimul 

timp. Mărimea lor compactă dă posibilitate utilizatorului să-şi 
organizeze locul de muncă în afara domiciliului sau şcolii. Computerele 
portabile sunt de câteva tipuri. După mărime şi modul de folosire ele 
sunt împărţite în notebook, netbook, computer tabletă şi 
smartphone.

Notebook-ul (desenul 2.17.) după posibilităţile sale aproape că nu 
se deosebeşte de computerele personale de acasă şi de birou 
staţionare. Însă ele sunt mai uşoare (între 1 şi 4 kg), sunt mai mici şi 
asigură lucrul fără conectare la reţeaua electrică pe parcursul a 1-4 
ore.

La notebook-uri unitatea centrală lipseşte şi dispozitivele de stocare 
şi prelucrare a datelor se află în corpul lui sub tastatură. În loculul 
mouse-lui la notebook-uri este folosit un alt dispozitiv – touchpad 
(desenul 2.18.). Dar este posibilă conectarea şi folosirea mouse-ului 
obişnuit.

 

Desenul 2.17.   Desenul 2.18. Touchpad

1. Butonul din stânga
2. Suprafaţa sensibilă la atingere
3. Butonul din dreapta
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Mişcând cu degetul pe touchpad punem 
în mişcare cursorul pe ecranul monitorului. 
Butoanele din dreapta şi din stânga 
efectuează aceleaşi funcţii ca şi mouse-ul 
obişnuit.

Netbook-urile de obicei nu sunt rapide 
şi nu sunt prevăzute pentru stocarea unui 
volum mare de date. Însă, datorită 
dimensiunii compacte şi greutăţii mici (în 
jur de un kilogram), duratei de lucru fără  
conectare la reţeaua electrică (până la 6 
ore) ele sunt des folosite de utilizatori, 

activitatea cărora este legată de schimbarea locului de muncă (agenţii 
publicitari, lucrătorii din transport, studenţii ş.a.). Preţul netbook-ului 
este mai mic decât al notebook-ului sau computerului staţionar.

Computerul tabletă (desenul 2.19) este un tip nou de computere 
portabile. Pentru introducerea 
datelor nu sunt folosite tastatura 
şi mouse-ul, dar ecranul sensibil 
la atingere. Computerele tabletă 
se folosesc mai mult la vizionarea 
filmelor, ascultarea înregistrărilor 
audio, citirea cărţilor electronice 
şi pentru navigare în Internet.

COmmUNiCatOR-Ul (SmaRtPHONe-Ul)

Aceste două tipuri de computere sunt prevăzute pentru asigurarea 
legăturii telefonice mobile şi 
pentru executarea operaţiilor de 
prelucrare, transmitere şi stocare 
a datelor: introducerea şi 
transmiterea textelor, lucrul în 
Internet, prelucrarea fotografiilor, 
întreţinerea unui jurnal.

 

Desenul 2.19. Steve Jobs 
demonstrează computerul 
tabletă al corporaţiei apple

Smartphone (engleză, smart – rapid, 
deştept, phone - telefon) – telefon mobil 
cu posibilităţi extinse de prelucrare a 
datelor.

communicator (engleză, communi-
cator – dispozitiv pentru transmitere) – 
computer personal de buzunar, cu 
particularităţi de telefon mobil.

Touchpad (engleză touch – 
atingere, pad - pernuţă) – suprafaţă 
sensibilă la atingere – dispozitiv de 
introducere a datelor în notebook 
şi netbook.
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Desenul 2.20. Communicator

Steven Paul Jobs (1955-2011) (desenul 2.21) – co-
fondator împreună cu Steve Wozniak al companiei 
apple Computer (desenul 2.22), creatorul unui din-
tre primele şi cele mai contemporane la acea peri-
oadă (1977) computer personale apple. De numele 
Jobs este legată introducerea tehnologiilor noi în teh-
nologiile computerizate, precum conducerea lucrului 
computerului cu ajutorul mouse-ului, folosirea moni-
toarelor color pentru computerele personale, apariţia 
computerelor şi dispozitivelor cum ar fi monoblocul 
imac, notebook-urile macBook, player-ul iPod, 
computerele tabletă iPad, smartphone-ul iPhone.
Steve Wozniak (născut în 1950) a elaborat construc-
ţiile şi majoritatea programelor computerizate pentru 
primele computere personale apple. Tatăl său este 
ucrainean din Bucovina, mama – nemţoaică.

Ştiaţi că...

Desenul 2.21. Steve Wozniak 
(stânga) şi Stive Jobs

Desenul 2.22. Emblema 
corporaţiei Apple

Sunt mai mici decât computerele tabletă şi 
după dimensiuni se apropie de telefoanele 
mobile.
  Aceste tipuri de computere personale portative 
contemporane aproape nu se deosebesc după 
operaţiile ce le efectuează şi după scopul lor. 
Iar denumirea dispozitivului – comunicator sau 
smartphone – depinde de producător.

 Lucrăm la computer

Atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

Lucrul cu simulatorul mouse-ului Poli-M
Pe parcursul executării exerciţiilor continuaţi să vă deprindeţi cu lucrul cu 
mouse-ul. Vă amintim că înainte de începerea lucrului trebuie să puneţi 
mâna pe mouse conform desenului 2.15.
1. Operaţia “Glisarea obiectului”.
Pe ecran va apărea un desen împărţit în mai multe părţi. Trebuie să 
plasaţi părţile componente ale desenului pentru a forma un tot întreg.
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Exerciţiul este asemănător cu jocul cunoscut de voi “Construieşte 

piramida”. Pentru mişcarea părţilor componente ale desenului trebuie:
1. să puneţi cursorul pe obiect (fragmentul desenului);
2. să ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului;
3. să mişcaţi cursorul în alt punct necesar al ecranului;
4. să daţi drumul la butonul stâng al mouse-ului.
Repetaţi acţiunile cu alte imagini.
2. Exerciţiul “evidenţiaţi o suprafaţă dreptunghiulară pe ecran”.

Pe ecran apar câteva figuri de diferite 
culori. Voi trebuie să prindeţi într-un 
dreptunghi cele mai multe figuri de o culoare. 
De exemplu, pe desenul 2.23 printr-o linie 
punctată este demonstrată introducerea 
într-o suprafaţă dreptunghiulară evidenţiată 
a trei cerculeţe roşii. Pentru evidenţierea 
unei suprafeţe dreptunghiulare a ecranului 
trebuie:

1. Să puneţi cursorul într-un punct al 
ecranului care va fi partea de sus a dreptunghiului în interiorul căruia vor fi 
prinse figurile alese de aceeaşi culoare.

2. Să ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului.
3. Să mişcaţi cursorul în partea opusă a laturii de sus a dreptunghiului.
4. Să daţi drumul la butonul stâng al mouse-ului.
Repetaţi acţiunile cu alte seturi de figuri.
3. Exerciţiul “Clic dublu cu butonul stâng al mouse-ului”.
Pe ecran apare un desen, despărţit în câteva părţi. Voi trebuie să mişcaţi 

părţile desenului pentru ca ele să formeze un tot întreg. Însă, unele 
fragmente trebuie nu doar mişcate, dar şi rotite. Pentru a roti un fragment 
al desenului cu 90 de grade în direcţia acelor ceasornicului trebuie:

1. Puneţi cursorul pe obiect;
2. Daţi clic dublu cu butonul stâng al mouse-ului.
Repetaţi acţiunile cu alte desene.

Cel mai important în acest punct

Între computerele personale se evidenţiază câteva tipuri în dependenţă 
de folosirea lor. Împărţirea computerelor personale pe tipuri este 
demonstrată pe desenul 2.24.

Folosind mouse-ul se pot efectua următoarele operaţii: mişcarea 
obiectului; evidenţierea suprafeţei necesare a ecranului; Clic dublu 
pe butonul stâng al mouse-ului.

Desenul 2.23.
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Desenul 2.24. Tipurile computerelor personale

Răspundeţi la întrebări
1 . Ce tipuri de computere personale cunoaşteţi?
2 . În ce tipuri se împart computerele personale staţionare? 
3 . Care sunt tipurile computerelor portabile?
4 . În ce scopuri sunt folosite computerele portabile?
5 . Ce operaţii se pot efectua cu ajutorul communicator-ului (smartphone-

ului)?
6 . Pentru ce este prevăzut computerul tabletă?

Rezolvaţi exerciţiile

1 .  Numiţi şirul de operaţii ce pot fi efectuate cu ajutorul mouse-ului.
2 . Descrieţi ordinea executării operaţiei de mişcare a obiectului în alt 

punct al ecranului.
3 . Descrieţi ordinea executării operaţiei clic dublu pe butonul stâng al 

mouse-ului pe un obiect de pe ecran. 
4 . Descrieţi tipurile computerelor personale după schema de pe desenul 

2.24.
5*. Comparaţi dispozitivele de introducere – mouse-ul şi tachpad-ul. 

Descrieţi ce au comun şi prin ce se deosebesc.
6*. Comparaţi computerul tabletă şi communicator-ul (smartphone-ul). 

Ce au comun şi prin ce se deosebesc.
7 . Descrieţi prin ce se deosebeşte computerul personal pentru jocuri 

de celelalte tipuri de computere staţionare. 
8*. Cercetaţi ce tipuri de computere personale sunt în şcoala voastră, în 

ce scopuri sunt folosite.

Computerele personale

Staţionare Portative

De birou 

De acasă

Pentru jocuri

Notebook

Netbook

Computer tabletă

Communicator (smartphone)
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2.3.OBieCtele Şi PROPRietĂţile lOR

1. Unde aţi întâlnit termenul obiect?
   2. Descrieţi casa în care trăiţi.
   3. Povestiţi cum aţi petrecut vacanţa de vară.

OBieCtele
Lumea ce ne înconjoară este formată din obiecte, fenomene şi procese. 

Scaunul, cartea, mingea, mouse-ul, Luna, câinele, pasărea – toate sunt 
obiecte. Ninsoarea, ploaia, cutremurul sunt fenomene. Iar plimbarea cu 
bicicleta, efectuarea temei de acasă, lucrul la calculator, zborul avionului 
sunt procese.

Obiectele, fenomenele şi procesele ce există în realitate şi sunt 
considerate ca un tot întreg se numesc obiecte (desenul 2.25)

Desenul 2.25. Obiectele

În sala de clasă, în care voi învăţaţi, băncile, scaunele, tabla, creta, 
ferestrele, dulapul sunt obiecte. Chiar şi însăşi sala este un obiect. În 
apartamentul în care locuiţi obiecte sunt în fiecare din camere – bucătăria, 
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paturile, mesele, computerul, televizorul, florile, pisica.
Obiectele din autobuzul cu care vă deplasaţi la antrenament sunt însuşi 

autobuzul, fiecare pasager din el, şoferul, banchetele, motorul, procesul 
de mişcare al autobuzului.

Soarele, râul Nipru, cocostârcul, floarea-soarelui din grădină, bicicleta, 
manualul de matematică, tastatura, jocul pentru calculator, fulgerul, lecţia, 
valul mării, de asemenea, sunt obiecte.

PROPRietĂţile OBieCtelOR

Fiecare obiect are proprietăţi.
Proprietăţile sunt datele despre obiect cu ajutorul cărora poate fi 

caracterizat.
De exemplu, proprietăţile obiectului elev sunt numele, prenumele, 

data naşterii, greutatea, înălţimea, culoarea părului, culoarea ochilor, 
adresa domiciliului, numărul telefonului mobil, şcoala şi clasa unde 
învaţă, nota la informatică ş.a. (tabelul 2.1).

Uneori proprietăţile obiectului mai sunt numite şi parametri, sau 
atribute.

Fiecare proprietate a obiectului îşi are valoarea ei.
Tabelul 2.1

exemple de obiecte.                                                                     
Proprietăţile şi valorile  lor

Denumirea 
obiectului 

Proprietatea Valoarea proprietăţii

Elev

Numele Petrescu

Prenumele Dumitru

Numele tatălui Ion

Data naşterii 12 ianuarie 2003

Greutatea 51 kg

Înălţimea 160 cm

Culoarea părului Castaniu

Culoarea ochilor Verde
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Continuarea tabelului 2.1

Denumirea 
obiectului 

Proprietatea Valoarea proprietăţii

Elev

Adresa domiciliului oraşul Zaporijie, str. 
Castanilor, 34, ap. 12

Numărul telefonului 099-3102156
Şcola în care învaţă Nr. 100
Clasa a 5-a A
Frecventează cercul de istorie Da
Nota la informatică 10

ţara 

Denumirea Ucraina
Data proclamării independenţei 24 august 1991
Suprafaţa 604 mii km pătraţi
Lungimea frontierei 7590 km
Populaţia 47 milioane
Culorile pe drapel Albastru, galben
Ieşire la mare Da

Excursia

Locul desfăşurării Muzeul Taras Şevcenko
Data desfăşurării 9 martie 2013
Începutul Ora 13.15
Durata O oră

Numele ghidului Doamna Tatiana
Numărul de turişti 28

Preţul excursiei 30 grivne
Subiectul Taras Şevcenko, pictor

Ploaia

Locul oraşul Kiev
Data 15 septembrie 2013
Începutul Ora 10.28
Durata 35 minute
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                     Continuarea tabelului 2.1

Denumirea 
obiectului 

Proprietatea Valoarea proprietăţii

Ploaia
Sfârşitul Ora 11.03

Precipitaţii 6 mm.

valoarea proprietăţii obiectului poate să varieze.
Uneori schimbarea valorii proprietăţii obiectului se desfăşoară ca rezultat 

al acţiunii obiectului însuşi. De exemplu, obiectul elevul creşte, trece în altă 
clasă, primeşte alte note la informatică, poate să schimbe numărul 
telefonului mobil.

Uneori schimbarea valorii proprietăţilor obiectului apare în rezultatul 
acţiunii altui obiect. De exemplu, obiectul omul poate să vopsească 
obiectul, coala de hârtie în altă culoare, îi poate schimba dimensiunile.

Obiecte diferite pot avea atât o garnitură diferită de proprietăţi (de 
exemplu castravetele şi ploaia), cât şi aceeaşi garnitură (manualul de 
informatică pentru clasa a 5-a). În cazul din urmă obiectele se deosebesc 
unul de altul prin valoarea unor proprietăţi (de exemplu, autorii sau numărul 
din bibliotecă). 

Lucrăm la computer
atenţie!  În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 

şi normele sanitar-igienice.

simulatorul tastaturii
Faceţi cunoştinţă cu regulile de poziţionare a degetelor pentru 

introducerea caracterele de pe tastatură. 

Desenul 2.26
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Pentru introducerea rapidă a textului şi cifrelor de pe tastatură trebuie să 

poziţionăm corect degetele. Este propusă următoarea combinaţie de 
simboluri pentru fiecare din degetele mâinilor (desenul 2.26).

Pe tastatură sunt tastele de bază – acestea sunt tastele cu literele A şi O 
(pentru limba ucraineană şi rusă). Pe aceste taste sunt plasate două 
indicatoare care pot fi pipăite în formă de liniuţă sau puncte. Aceste 
indicatoare ajută la identificarea rapidă a acestor taste fără a privi la 
tastatură. Poziţia de bază a mâinilor – Ф_І_В_А (mâna stângă) şi 
О_Л_Д_Ж (mâna dreaptă). Degetele mari sunt plasate peste tasta 
Spacebar.

 Degetele arătătoare apasă:
 Mâna stângă – tastele cu literele К, Е, А, П, М, И şi cifrele 4,5;
 Mâna dreaptă – tastele cu literele Н, Г, Р, О, Т, Ь şi cifrele 6, 7, 8.

Degetele mijlocii apasă:
 Mâna stângă – tastele cu literele У, В, С şi cifra 3;
 Mâna dreaptă – tastele cu literele Ш, Л, Б şi cifra 9.

Degetele inelare apasă:
 Mâna stângă – tastele cu literele Ц, І, Ч şi cifrele 1, 2;
 Mâna dreaptă – tastele cu literele Щ, Д, Ю şi cifra 0.

Degetele mici apasă:
 Mâna stângă – tastele cu literele Й, Ф, Я, Ё;
 Mâna dreaptă – tastele cu literele З, Х, Ї, Ж, Є şi cu simbolurile -, =, 

punct.
Degetele mari apasă tasta Spacebar.
1. Înainte de executarea exerciţiului înregistraţi-vă. Pentru aceasta 

alegeţi pe rând butoanele  (desenul 2.27) în dreptunghiurile apărute 
indicaţi numele şi clasa în care învăţaţi. Iar în listele ce se deschid, 
alegeţi numele vostru şi clasa. Apăsaţi butonul OK.

2. Alegeţi în lista de exerciţii primul exerciţiu – Folosirea tastelor poziţiei 
de bază şi prima parte a acestui exerciţiu. Pentru aceasta alegeţi inscripţia 
cu denumirea exerciţiului (desenul 2.28), iar apoi inscripţia cu denumirea 
părţii exerciţiului în partea de jos a mesajului. Apăsaţi butonul OK.

3. Apăsaţi butonul start şi puneţi mâinile pe tastatură, cum a fost 
menţionat mai sus. Introduceţi pe rând simbolurile ce se află în dreapta 
liniei verticale (desenul 2.29). Atrageţi atenţia îndeosebi nu la viteză, dar la 
corectitudinea introducerii simbolurilor. Încercaţi să nu vă uitaţi la tastatură 
în timpul introducerii simbolurilor.

Numărul greşelilor comise şi viteza de introducere a simbolurilor se 
poate urmări după indicatorii respectivi.
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Desenul 2.27.

Desenul 2.28.

Desenul 2.29.
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După terminarea exerciţiului pe ecran va 

apărea mesajul despre viteza de introducere 
a simbolurilor (desenul 2.30).

4. Pentru trecerea la executarea 
următoarei părţi a primului exerciţiu:

1. Închideţi mesajul despre viteza 
introducerii simbolurilor apăsând butonul 

OK.
2. Apăsaţi butonul Nivelul următor.
Introduceţi simbolurile ţinând cont de recomandările de la executarea 

primei părţi a exerciţiului.
5. Executaţi alte exerciţii cu simulatorul tastaturii „POLI”.
1. Folosirea tastelor pentru degetele arătătoare.
2. Folosirea tastelor pentru degetele mijlocii şi inelare.
3. Folosirea tastelor pentru degetele mici.
6. Încheiaţi lucrul cu simulatorul tastaturii  prin apăsarea butonului ieşire.

Cel mai principal în acest punct

Obiectele sunt obiectele, fenomenele şi procesele ce există în realitate 
şi sunt considerate ca un tot întreg.

Fiecare obiect are proprietăţi. Fiecare proprietate îşi are valoarea sa.
Proprietăţile sunt datele despre obiect cu care poate fi caracterizat.
Valoarea proprietăţilor obiectelor poate fi schimbată în urma acţiunii 

obiectului sau acţiunii asupra obiectului.

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce este obiectul?
2 .  Ce sunt obiectele?
3 . În rezultatul căror acţiuni pot fi schimbate valorile proprietăţilor 

obiectelor?
4*. Ce proprietăţi pot fi adăugate la obiectele prezentate în tabelul din 

acest punct pentru o caracterizare mai amănunţită? Numiţi valorile 
lor posibile.

5*. Proprietăţile obiectului şi ale părţilor lui sunt aceleaşi?

Desenul 2.30
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Rezolvaţi exerciţiile
1 . Daţi exemple de obiecte.
2 . Numiţi nu mai puţin de trei proprietăţi ale obiectelor oraş, automobil, 

computer, tastă, tabla din clasă şi căte trei valori ale fiecărei 
proprietăţi.

3 . Daţi exemplu de un obiect, trei proprităţi ale lui şi trei valori ale 
fiecărei proprietăţi.

4 . Daţi exemple de trei obiecte. Pentru fiecare din ele faceţi un tabel: 
denumirea obiectului, proprietăţile, valorile proprietăţilor. Adăugaţi la 
acest tabel câte 4-5 proprietăţi pentru fiecare obiect şi câte o valoare 
a fiecărei proprietăţi.

5 . În timpul verii sala de clasă a fost reparată. Valorile căror proprietăţi 
nu s-au schimbat şi care ar fi putut fi schimbate? 

6*. Daţi exemple de schimbarea valorilor proprietăţilor obiectului în 
rezultatul acţiunilor lui.

7*. Daţi exemple de schimbare a valorilor proprietăţilor obiectului în 
rezultatul acţiunii asupra lui.

2.4.ClaSiFiCaRea OBieCtelOR

1. Ce este obiectul?
  2. Prin ce se aseamănă mingile şi prin ce se deosebesc una de alta?
  3. Ce tipuri de computere cunoaşteţi?

claSiFiCaRea OBieCtelOR
După cum deja ştiţi, fiecare obiect are proprietăţi. Pentru cercetarea 

obiectelor, deosebirile sau asemănările cu alte obiecte, pentru căutarea 
rapidă a obiectelor este comod să le împărţim în grupuri.

Să analizăm obiectele elevii clasei a 5-a a. Între ei sunt băieţi şi fete, 
de aceea ei pot fi împărţiţi în două grupuri după valoarea proprietăţii Sex. 
Acum între obiectele unui grup putem repede găsi obiectul necesar. 
Obiectele unui grup (băieţii aparte şi fetele aparte) pot fi comparate, spre 
exemplu, după nivelul dezvoltării fizice, după înălţime, greautate, puterea 
muşchilor ş.a.

Dar dacă vom analiza obiectul literatura de referinţă, de care voi vă 
folosiţi des în timpul studierii diferitor discipline şcolare, vom observa că ea 
poate fi împărţită după valoarea proprietăţii Forma de redare a materialului 
în următoarele grupuri: enciclopedii, dicţionare, atlase, crestomaţii. 
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Unele şi aceleaşi obiecte pot fi împărţite în grupuri diferite în dependenţă de 

valoarea cărei proprietăţi facem acest lucru.
Deci, între obiectele elevii clasei a 5-a a sunt copii născuţi în anii 2002, 

2003 şi 2004, de aceea ei pot fi împărţiţi în trei grupuri după valoarea proprietăţii 
Anul naşterii (desenul 2.31). Aceleaşi obiecte Elevii clasei a 5-a A pot fi împărţiţi 
în grupuri în alt mod. De exemplu, printre ei sunt cei care învaţă la şcoala de 
muzică şi cei care nu frecventează această instituţie şi de aceea ei pot fi 
împărţiţi în două grupuri după valoarea proprietăţii Învaţă la şcoala de 
muzică. Sau dacă luăm în consideraţie notele medii ale acestor elevi din anul 
precedent, atunci ei pot fi împărţiţi, de exemplu, în următoarele patru grupuri 
după valoarea proprietăţii Nota medie: sub 7, între 7 şi 9, între 9 şi 11, peste 
11.

Desenul 2.31. Clasificarea elevilor după proprietatea Anul naşterii

Obiectele triunghiurile pot fi împărţite în trei grupuri după valoarea 
proprietăţii lungimea laturilor: scalen (nu are laturi egale), isoscel (are două 
laturi egale), echilateral (are toate laturile egale). Aceleaşi obiecte pot fi 
împărţite în alte trei grupuri după valoarea proprietăţii Felul unghiurilor: 
ascuţitunghic (cel mai mare unghi este ascuţit), dreptunghic (cel mai mare 
unghi este drept), optuzunghic (cel mai mare unghi are peste 90 de grade).

Împărţirea obiectelor în grupuri se poate efectua nu doar după valoarea 
unei proprietăţi, ci şi a mai multor proprietăţi. În acest caz mai întâi se alege 
una din proprietăţi şi se împart obiectele în grupuri după valorile ei. După 
aceasta, se alege altă proprietate şi se împart obiectele în grupuri după 
valorile acesteea în interiorul grupurilor formate anterior. Şi aşa mai departe.

De exemplu, dacă împărţim în grupuri obiectul Caiet, atunci, mai întâi, 
putem face acest lucru după valoarea proprietăţii tipul (în linii, în pătrăţele). 
După aceasta, în interiorul fiecărei grupe obiectele pot fi împărţite în grupuri 
după valoarea proprietăţii la ce sunt folosite (pentru lucrări în clasă, pentru 
teme de acasă, pentru lucrări în clasă şi teme de acasă, pentru lucrări de 
control). Iar acum obiectele din grupurile formate pot fi împărţite în alte grupuri 
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noi, după valoarea proprietăţii Numărul de pagini (12, 18, 24, 36, 48, 60, 80, 
96).

Împărţirea obiectelor în grupuri după valoarea unei sau a mai multor 
proprietăţi se numeşte clasificarea obiectelor (latină, classis – clasă, facio - 
fac).

Clasificarea obiectelor este comod de-o expus în formă de scheme. Pentru 
obiectele Poligoane una din schemele de clasificare arată în felul următor 
(desenul 2.32):

Desenul 2.32. Schema clasificării poligoanelor

Schema clasificării computerelor va arăta în felul următor (desenul 2.33): 

Desenul 2.33. Schema clasificării computerelor

După proprietatea 
Lungimea laturilor Poligoane După proprietatea 

Numărul de unghiuri

Triunghiuri

Scalen

Isoscel

Echilateral

Patrulatere

Convex

Dreptunghi

Pătrat

Romb

Pentagoane Alte poligoane

După proprietatea 
Numărul de 
unghiuri drepte

După proprietatea  
Egalitatea laturilor 

vecine

Computere După proprietatea 
Posibilităţi

Supercomputere, Personale Microcomputere

După proprietatea 
Posibilităţile de 

transportare

Staţionare Portabile

După proprietatea 
Locul instalării

De acasă De birou

După 
proprietatea 

Volum

Notebook

Netbook

Computer 
tabletă

 Communicator 
(Smartphone)
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În timpul efectuării clasificării trebuie să ţinem cont ca fiecare obiect să 

nimerească doar într-un grup. De aceea, nu este corectă clasificarea 
încălţămintei în încălţăminte pentru bărbaţi, pentru femei şi de cauciuc, 
deoarece încălţămintea de cauciuc poate să fie atât bărbătească, cât şi 
femeiască, iar obiectul încălţăminte bărbătească de cauciuc nimereşte 
şi în primul grup şi în al treilea.

Pentru prima dată în istorie clasificarea obiectelor a fost 
făcută de filosoful din Grecia Antică Aristotel (sec. IV î.e.n.) 
(desenul 2.34). Împreună cu elevii săi el a efectuat o muncă 
colosală pentru clasificarea datelor despre lume, care erau 
adunate atunci de omenire. Ei le-au împărţit în grupuri, iar 
fiecare grup a primit câte o denumire. În aşa mod a apărut 
pentru prima dată fizica, matematica, logica.

      Ştiaţi că...

Desenul 2.34. Aristotel

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate şi 
normele sanitar-igienice.

Simulatorul tastaturii
1. Înainte de executarea exerciţiului înregistraţi-vă. Pentru aceasta 

alegeţi pe rând butoanele   (desenul 2.35), în dreptunghiurile 
apărute, indicaţi numele şi clasa în care învăţaţi. Iar în listele ce 
se deschid, alegeţi numele vostru şi clasa. Apăsaţi butonul OK.

2. Amintiţi-vă regulile de poziţionare a mâinilor pe tastatură.
3. ţinând cont de indicaţiile de la exerciţiile anterioare cu simulatorul 

Desenul 2.35

23. Pag. 29 Desenul MOSE-UL

24. Pag 32 MOUSE

25. Pag 33 MOUSE

26. PAG 33 SANITARO-IGIENICE

27. Pag. 33 MOUSE-ului

28. Pag. 34 DISPOZITIVE

29. Pag. 34 MOUSE-ului

30. Pag. 37 În locul mouse-lui

31. Pag 40 rândul 3 de jos MIşcarea trebuie Mişcarea

32. Pag 41 Întrebarea 2 În ce tipuri se impart (impart!!!!)

33. CEL MAI IMPORTANT ÎN ACEST PUNCT

34. Pag 49 Ce ESTE obiectul

35. Pag. 51 NOTEBOOK în loc de notebook

36. Pag 52 SANITAR-IGIENICE

37. Pag 52 Atenţie la paginare jos!!!!!!!!!!!!!
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tastaturii „POLI” (punctul 2.3) executaţi următoarele exerciţii:
1.   introducerea literelor mari.
2.   introducerea semnelor de punctuaţie şi simbolurilor speciale.
3.   introducerea textului cu folosirea diferitor alfabete (întrebaţi 

de profesor cum se schimbă limba de introducere a textului).
Atrageţi atenţie mai mult la calitate decât la viteza introducerii simbolurilor. 

Stăruiţi-vă să folosiţi la tehnoredactare toate degetele, nu doar pe cele 
arătătoare şi nu vă uitaţi la tastatură în timpul introducerii simbolurilor.

4. Încheiaţi lucrul cu simulatorul tastaturii  prin apăsarea butonului 
ieşire.

Cel mai important în acest punct

Clasificarea obiectelor este împărţirea obiectelor în grupuri după 
valoarea unei sau a mai multor proprietăţi.

În timpul efectuării clasificării trebuie să ţinem cont ca un obiect să 
nimerească doar într-un singur grup.

Unele şi aceleaşi obiecte pot fi împărţite în diferite grupuri în dependenţă 
de valoarea proprietăţii care serveşte drept indiciu de clasificare.

Răspundeţi la întrebări

1 . În ce constă clasificarea obiectelor?
2 . Pentru ce se efectuează clasificarea obiectelor?
3*. Pot oare obiectele unui grup în unele clasificări să posede valori 

diferite ale aceleiaşi proprietăţi? Daţi exemple.
4*. Pot oare obiectele unui grup în unele clasificări să posede diferite 

seturi de proprietăţi? Daţi exemple.

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Daţi exemple de clasificări ale obiectelor.
2 . Desenaţi schema clasificării obiectelor Caiete, care a fost analizată 

în acest punct.
3 . Determinaţi proprietatea după valoarea căreea s-a efectuat 

clasificarea, dacă s-au format următoarele grupuri de obiecte:
a) mingi de fotbal, mingi de tenis, mingi de baschet, mingi de rugby;
b) magazine alimentare, magazine de bunuri fabricate, magazine 

universale;
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c) manuale pentru clasa a 5-a, manuale pentru clasa a 6-a, manuale 

pentru clasa a 7-a ş.a.;
d) povestiri, poveşti, romane;
e) portrete, natură statică, peisaje ş.a.;
f) notebook-uri, netbook-uri, computere tabletă, communicatoare.

4 . În timpul clasificării după valoarea cărei proprietăţi pot nimeri într-un 
grup următoarele obiecte:
a) Kiev, Moscova, Varşovia;        c) castravete, brad, iarbă.
b) avion, pasăre, fluture;

5 . Efectuaţi clasificarea obiectelor indicate după valoarea proprietăţilor 
indicate: 
a) încălţăminte – după concepţie; 
b) operele muzicale – după genuri;
c) magazinele – după tipul de mărfuri; 
d) muzeele – după caracterul colecţiilor;
e) avioanele – după concepţie;
f*) automobilele – după firma producătoare, marcă, capacitatea 

motorului;
g*)operele literare – după formă, conţinut, autori.

 Desenaţi schemele fiecărei clasificări.
6*. Efectuaţi clasificarea obiectelor:

a) creioane;   d) lunile anului;
b) ceasornice;  e) substantivele;
c) elevii şcolii;   f) operele de artă.

7*. Explicaţi, pot oare în rezultatul clasificării să se formeze umătoarele 
grupuri de obiecte:

        a) încălţăminte sportivă, încălţăminte de vară, încălţăminte de iarnă;
        b) bărbaţi, femei, copii;
        c) persoanele care umblă la cinematograf şi persoanele care umblă 
        la teatru;
       d) propoziţii enunţiative şi exclamative;
       e) substantive masculine, feminine şi neutre.

8*. În fiecare din exemplele date sunt indicate patru obiecte. Trei dintre 
ele au intrat într-un grup într-o anumită clasificare, iar un obiect este 
de prisos. Indicaţi după ce proprietate s-a efectuat clasificarea în 
fiecare exemplu şi care este obiectul de prisos:

        a) Nipru, Bugul de Sud, Amazonca, Vorskla;
        b) Hmelniţk, Dnepropetrovsk, Harkiv, Kryvyi Rig;

c) Ucraina, Rusia, Bulgaria, SUA;
        d) Masă, canapea, fereastră, dulap.
        Daţi exemple asemănătoare.
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2.5.DeSKtOP-Ul, meNiUl,                                         
FOlOSiRea lUi

1. Care este diferenţa între dispozitivele de afişare a datelor: 
imprimantă şi monitor?

  2. Ce este comanda? Când este folosită?
  3. Unde aţi văzut meniu? Ce era în el?

PReGĂtiRea COmPUteRUlUi PeNtRU lUCRU.
DeSKtOP-Ul

Înainte de începerea oricărui lucru trebuie să pregătim mai întâi locul de 
muncă. Cu alte cuvinte trebuie să înlăturăm totul ce este de prisos şi să 
eficientizăm obiectele de care vom avea nevoie în timpul lucrului. După 
cum ştiţi, începând lucrul cu computerul, pe lângă cele amintite mai sus 
trebuie să plasăm scaunul, suportul pentru picioare, să reglăm unghiul de 
înclinare al monitorului, pentru a fi respectate cerinţele de poziţionare. 
Pentru a demara computerul trebuie să apăsăm butonul de pornire de pe 
monitor şi apoi de pe unitatea centrală. De obicei acestea sunt cele mai 
mari butoane cu inscripţia Power (engleză, power – forţă, putere, energie) 
sau semnul .

   1. Butonul Start    3. Indicatorul limbii
   2. Bară de activităţi    4. Ceasornicul 

Desenul 2.36. Desktop
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Începe pregătirea autonomă a computerului pentru lucru, care se 

numeşte încărcarea computerului, după terminarea căreia pe ecranul 
monitorului apare o imagine asemănătoare cu cea de pe desenul 2.36. 
acesta este Desktop-ul sau Suprafaţa de lucru. Computerul este gata 
pentru lucru.

Pe Desktop sunt afişate pictograme, folosindu-le utilizatorul poate 
începe executarea operaţiilor de care are nevoie. În partea de jos a 
ecranului este plasată bara de activităţi (desenul 2.36, 2), care poate fi 
ascunsă sau plasată în altă parte a ecranului. Pe bara de activităţi este 
plasat butonul start , indicatorul limbii de intrare, ceasornicul şi 
alte butoane.

Utilizatorul poate modifica aspectul exterior al Desktop-ului.

Pentru cei care folosesc Windows 7

În Windows 7 bara de activităţi diferă puţin (desenul 2.37).

1 2 3

1. Butonul Start 3. Ceasornicul şi calendarul
2. Indicatorul limbii de intrare

Desenul 2.37 Bara de activităţi Windows 7

meNiUl, FOlOSiRea lUi

Dacă facem clic pe butonul start se deschide meniul – şirul de comenzi 
ce pot fi alese de utilizator pentru lucrul în continuare. După alegerea 
comenzii începe executarea ei de computer. Mediul ce se deschide prin 
butonul start se numeşte Principal sau esenţial, meniu.

Pentru alegerea unui program în meniul principal trebuie:
1. Să deschidem meniul făcând clic pe butonul Start;
2. Să punem cursorul pe programul necesar;
3. Facem clic cu butonul din stânga al mouse-ului.
În partea dreaptă a unor programe  din meniu poate fi indicatorul .
Dacă vom pune şi vom reţine cursorul pe programul cu un asemenea 

indicator sau vom face clic cu butonul stâng al mouse-ului, atunci se va 
deschide o listă cu comenzi ataşate (desenul 2.38). 



57

BAZELE LUCRULUI LA CALCULATOR

Desenul 2.38. meniul principal Desenul 2.39. Meniul 
contextual al obiectului 

Pe lângă acestea, pentru majoritatea 
obiectelor, pictogramele cărora le vedem pe ecranul monitorului, poate fi 
deschis un meniu contextual. Acest meniu se numeşte contextual, 
deoarece ţine de un obiect concret şi reprezintă lista de comenzi, ce pot fi 
efectuate anume asupra acestui obiect. Pe desenul 2.39 este prezentat 
meniul contextual al obiectului Computerul meu.

Pentru deschiderea meniului 
contextual al obiectului trebuie:

1. Plasaţi indicatorul pe picto-
grama obiectului necesar.

2. Faceţi clic dreapta cu mouse-ul.
3. Pentru a închide meniul contextual fără a executa vreo comandă este 

de ajuns să alegeţi orice punct liber din afara meniului.

ÎNCHeieRea COReCtĂ a lUCRUlUi la COmPUteR

Pentru a încheia corect lucrul la computer este necesar:
1. De deschis meniul principal, alegând butonul Start;
2. De ales comanda Închiderea computerului .
3. De ales comanda Deconectare   (desenul 2.40);

Contextual (lat. contextus – strâns 
împletit, legat de) – cel ce este legat de 
ceva.
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4. De apăsat butonul deconectare de pe 

monitor după deconectarea unităţii centrale.
În viitor această succesiune de alegere a 

comenzilor o vom indica Start ⇒ Deco-
nectarea computerului ⇒ Deconectarea.

Nu terminaţi lucrul la computer prin simpla 
deconectare de la reţeaua electrică – acest 
lucru poate duce la defectarea computerului.

Pentru cei ce lucrează cu Windows 7

În Windows 7 deconectarea computerului se efectuează în alt mod. 
meniul principal (desenul 2.41), ce se deschide prin alegerea butonului 
Start, are în partea dreaptă jos un buton de deconectare a computerului 

. Alegând acest buton computerul va fi oprit. 

Desenul 2.41. meniul principal Windows 7

Lucrăm la computer

Desenul 2.40. Fereastra 
Deconectarea computerului
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atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate şi 
normele sanitar-igienice.
1. Pornirea computerului

1. Pregătiţi locul de muncă pentru lucru;
2. Porniţi computerul, executând acţiunile în ordinea următoare:

1. Apăsaţi butonul de pornire a monitorului;
2. Apăsaţi butonul de pornire a unităţii centrale;
3. Aşteptaţi încărcarea computerului şi apariţia pe ecran a Desktop-

ului.
3. Determinaţi pictogramele căror obiecte sunt pe Desktop. Găsiţi 

Bara de activităţi, indicatorul limbii şi ceasornicul.
4. Puneţi cursorul pe indicatorul limbii de introducere. Ce mesaj a 

apărut lângă indicator?
5. Puneţi cursorul pe indicatorul ceasornicului. Ce mesaj a apărut lângă 

indicator?
2. vizionarea meniului

1. Apăsaţi butonul Start.
2. Revizuiţi listele comenzilor în părţile dreaptă şi stângă ale meniului.

Determinaţi:
1. Câte comenzi sunt în partea stângă a meniului şi câte în partea 

dreaptă? 
2. Câte comenzi are indicatorul  în partea dreaptă?
3. Care comenzi se află în rândul de jos al meniului? Ce mesaje 

apar, dacă punem cursorul pe ele?
3. Închideţi meniul alegând un punct din afara lui.
4. Deschideţi meniul Distracţii, executând ordinea Start ⇒ toate 

programele ⇒ accesorii ⇒ Distracţii. Definiţi câte comenzi sunt 
în acest meniu.

5. Închideţi meniul Distracţii alegând un punct în afara meniului.
6. Deschideţi meniul de alegere al limbii, alegând indicatorul limbii de 

introducere.
7. Alegeţi în meniul ce s-a deschis (desenul 2.42) limba de introducere 

Engleză. 
8. Revizuiţi cum s-a schimbat indicatorul limbii de introducere.

3. lucrul cu meniul contextual
1. Deschideţi meniul contextual al obiectului 

Computerul meu, pentru aceasta: 

Desenul 2.42
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1.  Identificaţi pe Desktop pictograma obiectului Computerul meu.
2.  Puneţi cursorul pe pictograma obiectului Computerul meu.
3. Faceţi clic dreapta pe pictogramă.

2. Determinaţi câte comenzi sunt în meniul contextual al obiectului 
Computerul meu.

3. Închideţi meniul contextual prin alegerea unui punct în afara meniului.
4. Deschideţi meniul contextual al obiectului Coş.
5. Comparaţi listele comenzilor meniurilor contextuale ale obiectelor 

Coş şi Computerul meu.
6. Răspundeţi la întrebări: 

1) Aceste meniuri au acelaşi număr de comenzi?
2) Sunt comenzi identice în aceste meniuri? Dacă da, atunci care?

7. Închideţi meniul contextual alegând un punct din afara lui.
8. Deschideţi meniul contextual al Desktop-ului. Pentru aceasta puneţi 

cursorul pe orice punct liber al Desktop-ului şi faceţi clic dreapta.
9. Alegeţi comanda aranjare pictograme, iar în meniul ei – nume 

(desenul 2.43). Revizuiţi dacă s-au schimbat cu locul pictogramele 
obiectelor pe Desktop. Dacă s-au scimbat, atunci în ce mod?

Desenul 2.43

Cel mai important în acest punct 

Pentru pornirea computerului trebuie întâi de apăsat butonul de pornire 
al monitorului, iar apoi al unităţii centrale.

După terminarea pregătirii computerului pentru lucru pe ecran apare 
Desktop-ul.
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Alegerea butonului Start deschide meniul principal.
Făcând clic dreapta pe un oarecare obiect, se deschide Meniul 

contextual al obiectului. 

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce acţiuni trebuie să efectuaţi înainte de începerea lucrului la 
computer?

2 . Cum puteţi determina că pregătirea computerului pentru lucru este 
completă?

3 . Ce este plasat în partea de jos a ecranului după încărcarea 
computerului?

4 . Din ce este compus orice meniu al computerului? La ce se foloseşte 
meniul?

5 . Ce înseamnă semnul  în rândul comenzii meniului? 
6 . Ce se întâmplă după alegerea comenzii din meniu?
7 . De ce meniul contextual se numeşte aşa? 
8 . Cum închidem meniul fără a efectua vreo comandă?
9 . Ce tipuri de meniu cunoaşteţi?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Descrieţi ordinea începerii lucrului la computer.
2 . Descrieţi ordinea acţiunilor pentru încheierea corectă a lucrului la 

computer. 
3 . Descrieţi ordinea de deschidere a meniului start.
4 . Descrieţi ordinea deschiderii meniului contextual al obiectului. 
5 . Deschideţi computerul şi aşteptaţi apariţia Desktop-ului.
       Determinaţi:

a) Câte obiecte sunt plasate pe Desktop? Care este denumirea 
acestor obiecte? 

b) Ora după ceasornicul din colţul drept de jos al Desktop-ului.
c) Limba de introducere după felul cum arată indicatorul.

6 . Deschideţi meniul Start şi alegeţi comanda Conexiune. Stabiliţi 
căte comenzi sunt în meniul ce s-a deschis. Închideţi meniul.

7 . Deschideţi meniul contextual al comenzii Desenele mele din meniul 
principal. Determinaţi câte şi ce comenzi conţine acest meniu. 
Închideţi meniul.

8*. Comparaţi meniurile contextuale ale comenzilor ajutor şi asistenţă 
şi imprimante şi faxuri din meniul principal. Ce au comun şi prin 
ce se deosebesc?
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9 . Deschideţi meniul Distracţii, executând ordinea acţiunilor Start ⇒  

toate programele ⇒  accesorii ⇒  Distracţii. Ce comenzi include 
acest meniu? Închideţi meniul.

10 . Executaţi exerciţii cu simulatorul tastaturii „POli”: Folosirea 
tastelor pentru degetele arătătoare; Folosirea tastelor pentru 
degetele mijlocii şi inelare; Folosirea tastelor pentru degetele 
mici.

11 . Cu acordul profesorului închideţi computerul, ţinând cont de 
instrucţiunile din textul punctului.

2.6. PROGRamUl De COmPUteR.                        
FeReaStRa PROGRamUlUi

1. Ce este programul?
2. Ce este meniul computerului? Ce tipuri de meniuri de computer 

cunoaşteţi?
3. Cum deschideţi şi închideţi meniul? 

NOţiUNea De PROGRam De COmPUteR

Cuvântul „program” îl auzim foarte des. La televizor se vorbeşte despre 
programul emisiunilor televizate, antrenamentul sportivilor se efectuează 
după un program special, învăţaţii vorbesc despre programul de cercetare, 
prietenul vostru vorbeşte despre programul interesant al unei sărbători 
şcolare. Ce este, totuşi, programul? Într-un sens mai larg programul este 
un plan de activitate.

Programul de computer este, de asemenea, un plan de activitate, doar 
că el este conceput pentru computer. Programul de computer este un set 
de comenzi concepute din timp pentru efectuarea proceselor informaţionale 
în computer. Sunt programe de calculator pentru transmiterea datelor, 
pentru înregistrarea datelor pe suporturi de stocare, pentru prelucrarea 
datelor în formă de text, grafice, numerice, auditive sau video. Fără 
programe lucrul computerului este imposibil.

Program (greacă - plan, planificare) – planul de activitate; conţinutul 
cercetării obiectului de studiu; lista cu numere artistice a unui concert, a 
personajelor unui spectacol.

Programist – persoana care concepe programele de computer.
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PORNiRea PROGRamUlUi

Pornirea programului poate fi efectuată în câteva moduri. Modul principal 
este pornirea prin folosirea comenzilor din meniul principal. Acest meniu 
conţine comenzile de pornire ale majorităţii programelor de computere.

Să analizăm ordinea acţiunilor pentru pornirea programului cu ajutorul 
meniului principal pe exemplul pornirii programului Calculator (desenul 
2.44):

1. Deschideţi meniul principal prin alegerea butonului start. 
2. Alegeţi comanda toate programele. 
3. Alegeţi comanda Standard.
4. Alegeţi comanda Calculator.

Vă amintim că această ordine în formă scurtă arată în felul următor: 
Start ⇒ toate programele ⇒  accesorii ⇒  Calculator.

Să analizăm altă metodă.
Pe Desktop pot fi plasate pictogramele programelor. De exemplu, 

pictograma programului calculator pe Desktop va avea forma prezentată 
pe desenul 2.45. Pentru pornirea programului prin folosirea pictogramei de 
pe Desktop trebuie:

1. Să punem cursorul pe pictograma programului.
2. Să facem dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului. 
De asemenea, pentru pornirea programului putem folosi meniul 

contextual al pictogramei de pe Desktop. Pentru aceasta trebuie: 
1. Să punem cursorul pe pictograma programului.

 
Desenul 2.44. Pornirea 

programului calculator
Desenul 2.45. 

calculator
Desenul 2.46. Meniul 

contextual al pictogramei 
calculatorului
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2. Să deschidem meniul contextual al pictogramei.
3. Să alegem comanda Deschide (desenul 2.46).

După pornirea programului pe Bara de activităţi va apărea butonul lui.

FeReaStRa PROGRamUlUi. PRiNCiPalele OBieCte ale 
FeReStRei

După pornirea programului se deschide fereastra lui. Pe desenul 2.47 
este prezentată fereastra programului Notepad. Atunci în loc de cuvintele 
„deschiderea programului” se spune „deschiderea ferestrei programului”. 
Principalele obiecte ale ferestrei programului sunt:

Bara de titlu (desenul 2.47, 4), în care este prezentată denumirea 
ferestrei programului şi butoanele de control ale ferestrei:

1. Робоча область

2. Команди меню Файл

3. Рядок  меню

4. Рядок заголовка

5. Кнопка Згорнути

6. Кнопка Згорнути/Відновити
 після згортання

7. Кнопка Закрити

8. Смуга скорочування

4

3

2

1

5 6

8

7

1. Spaţiul de lucru 6. Buton de maximizare
2. Comenzile meniului Fişier   
3.  Bara de meniuri 7. Buton de închidere 
4. Bara de titlu 8. Bara de defilare
5. Buton de minimizare

Desenul 2.47. Fereastra programului Notepad

• Butoanele de control ale ferestrei:
 minimizare (desenul 2,47, 5);
 maximizare (desenul 2.47, 6); sau Restabilire ;
 Închidere   (desenul 2.47, 7);

• Bara de meniuri în care sunt incluse comenzile de deschidere a 
diferitor meniuri (desenul 2.47, 3);
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• Spaţiul de lucru în care se efectuează prelucrarea datelor.
• Bara de defilare (desenul 2,47, 8) pentru vizionarea conţinutului 

spaţiului de lucru, ce nu este cuprins în fereastră (bara de defilare poate fi 
nu doar verticală, dar şi orizontală).

ÎNCHiDeRea PROGRamUlUi

Pentru a închide un program este destul de a apăsa Butonul de 
închidere  de pe Bara de titlu a ferestrei programului.

O altă metodă de închidere ale majorităţii programelor este folosirea 
meniului programului cu executarea următoarei ordini de acţiuni: Fişier - 
ieşire (Închidere).

În unele cazuri pentru închiderea ferestrei este de ajuns să apăsăm 
tasta eSC (engleză, escape – evadare, ieşire).

Kateryna iuşcenko (1919-2001) (desenul 2.48) 
este una din primele programiste din Ucraina, a făcut 
programe pentru primul computer din Ucraina. A 
lucrat aproape 40 de ani în Institutul de cibernetică al 
Academiei de ştiinţe a Ucrainei. 

    Ştiaţi că...

Desenul 2.48. 
Kateryna Iuşcenko

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Pornirea şi oprirea programului.
1. Porniţi programul explorer, executând acţiunile în ordinea 

următoare: 
1. Deschideţi meniul principal prin alegerea butonului start.
2. Alegeţi comanda toate programele; 
3. Alegeţi comanda accesorii;
4. Alegeţi comanda explorer;

2. Definiţi:
1.Care este numele programului? 
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2. Are fereastra Bara de defilare?
3. Câte comenzi are Bara de meniuri?

3. Închideţi programul explorer, apăsând butonul de închidere .
4. Deschideţi programul Înregistrator sunet, executând Start ⇒ toate 

programele ⇒  accesorii ⇒ Distracţii ⇒ Înregistrator sunet.
5. Deschideţi pe rând toate meniurile ferestrei programului.
6. Închideţi programul Înregistrator sunet, executând Fişier ⇒  ieşire.
7. Deschideţi programul explorer folosind meniul contextual al 

pictogramei Computerul meu, de pe Desktop. Pentru aceasta 
executaţi acţiunile în următoarea ordine:
1. Puneţi cursorul pe pictograma obiectului.
2. Deschideţi meniul contextual. 
3. Alegeţi comanda Deschide. 

8. Deschideţi pe rând toate meniurile ferestrei programului.
9. Închideţi programul apăsând Butonul de închidere .

10. Deschideţi programul prin folosirea pictogramei Coş de reciclare 
de pe Desktop. Pentru aceasta e necesar:
1. Puneţi cursorul pe pictograma obiectului.
2. Faceţi dublu clic pe butonul stâng al mausului.

11. Închideţi programul executând Fişier - Închide.

Cel mai principal în acest punct

Pentru deschiderea programului se poate folosi meniul principal sau 
meniul contextual al obiectului, alegând în el comanda necesară.

Dacă pictograma programului este pe Desktop, atunci pentru a deschide 
programul este de ajuns să punem cursorul pe pictogramă şi să facem clic 
dublu pe butonul stâng al mouse-ului.

După deschiderea programului se deschide fereastra lui.
Principalele obiecte ale ferestrei programului sunt: Bara de titlu, Bara 

de meniuri, Butoanele de control, Bara de defilare, Spaţiul de lucru.
Pentru închiderea programului este de ajuns să alegem Butonul de 

închidere  sau să executăm Fişier ⇒ ieşire (Închidere).

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce este programul de computer?
2*. Este oare posibil lucrul computerului fără programe? De ce?
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3 . Cum deschidem programul folosind pictograma programului de pe 
Desktop? 

4 . Cum deschidem programul folosind meniul contextual? 
5 . Ce obiecte principale ale ferestrei programului cunoaşteţi?
6 . Cum închidem programul?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Descrieţi algoritmul pentru deschiderea programului prin folosirea 
meniului principal.

2 . Descrieţi algoritmul pentru închiderea programului prin folosirea 
meniului programului. 

3 . Deschideţi programul ajutor şi asistenţă, folosind meniul principal 
(Start ⇒ ajutor şi asistenţă). Definiţi:
1. Care este numele ferestrei programului? 
2. Are fereastra următoarele obiecte:

a) Bară de defilare;
b) Bară de titlu;
c) Bară de meniuri;
d) Spaţiul de lucru;
e) Butonul minimizare ;
f) Butonul maximizare ?

         Închideţi programul folosind butonul de închidere .
4 . Deschideţi programul Căutare din meniul principal. Definiţi câte 

şi ce butoane de conducere are bara de titlu a ferestrei acestui 
program.

5 . Deschideţi programul Conexiuni de reţea, executând Start ⇒  
toate programele ⇒ accesorii ⇒ legătură ⇒ Conexiuni de 
reţea. Stabiliţi cum poate fi închis acest program. 

6*. Deschideţi ferestrele programelor Notepad, Calculator, 
Înregistrator sunet printr-una din metodele cunoscute. Faceţi un 
tabel comparativ al principalelor obiecte ale ferestrei pentru fiecare 
din programe.

7 . Efectuaţi exerciţii cu simulatorul tastaturii „POli”: introducerea 
literelor majuscule; introducerea semnelor de punctuaţie 
şi simbolurilor speciale: introducerea textului cu folosirea 
diferitor alfabete.
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2.7. OPeRaţiile CU FeReStRele

1. Cum deschidem un program?
2. Ce operaţii asupra obiectului se pot efectua cu ajutorul mausului? 

Cum se efectuează ele?
3. Numiţi obiectele ferestrei programului. Cum se numesc butoanele 

de control ale ferestrei?

PRiNCiPalele OPeRaţii CU FeReStRele

După cum ştiţi programele se deschid în ferestre. Computerele moderne 
asigură lucrul concomitent al mai multor programe. Poate fi deschis un 
program de redare a sunetului şi să lucrăm cu textul, să transmitem date 
la alt computer şi să prelucrăm fotografii. Pe ecran în acelaşi timp pot să 
fie deschise câteva ferestre ale programelor.

După cum a fost menţionat mai sus, după deschiderea unui program pe 
Bara de activităţi apare butonul lui (desenul 2.49).

Desenul 2.49. Bara de activităţi cu butoanele programelor deschise. Butonul ferestrei 
active Зима.jpg – Paint.

Lucrând cu câteva ferestre, trebuie să ţinem cont că numai o fereastră 
este activă. Fereastra activă are o culoare mai strălucitoare, iar butonul de 
pe Bara de activităţi este apăsat (desenul 2.49). Pentru a activa altă 
fereastră trebuie să alegeţi butonul ei de pe Bara de activităţi, sau să 
alegeţi orice punct de pe această fereastră.

Pentru a urmări procesele de prelucrare a datelor în ferestre diferite, ele 
pot fi plasate cât mai convenabil pentru utilizator. De aceea, se pot efectua 
următoarele operaţii cu ferestre:

•  minimizarea şi restabilirea după minimizare;
•  Mărirea ferestrei pe tot ecranul, unde fereastra activă ocupă tot 

Desktop-ul;
•  Minimizarea ferestrei pentru o porţiune a ecranului;
• mutarea unei ferestre;
• Schimbarea dimensiunilor.



69

BAZELE LUCRULUI LA CALCULATOR

OPeRaţiile CU FOlOSiRea BUtOaNelOR De CONtROl                
ale FeReStRei

După cum s-a menţionat mai sus, alegerea butonului minimizare  
duce la micşorarea ferestrei. Fereastra nu se mai vede pe ecran, însă 
butonul ei rămâne pe Bara de activităţi. Pentru restabilirea ferestrei 
minimizate este de ajuns să facem clic pe butonul ei de pe Bara de 
activităţi.

Pentru mărirea ferestrei pe tot ecranul trebuie să alegem butonul 
maximizare . Celelalte ferestre deschise vor fi acoperite de fereastra 
activă. Acest buton se va schimba şi se va numi Restabilire .

Pentru a trece la regimul de ferestre trebuie de ales butonul Restabilire
. Sunt ferestre ale programelor ce se deschid numai în regim de ferestre. 

În acest caz butoanele maximizare   şi Restabilire   vor lipsi sau nu 
vor putea fi folosite – butonul va fi de culoare gri .

 

mODiFiCaRea POZiţiei Şi DimeNSiUNilOR FeReStRelOR
Modificarea poziţiei şi dimensiunilor ferestrelor este posibilă doar în regim 

de ferestre. Pentru modificarea poziţiei ferestrei 
este necesar:

1. Să punem cursorul pe Bara de titlu în afara 
butoanelor de control.

2. Să ţinem apăsat butonul stâng al mouse-ului.
3. Să mişcăm fereastra în locul necesar pe ecran.
4. Să eliberăm butonul stâng al mouse-ului.
Pentru a redimensiona o fereastră (a o face mai 

mică sau mai mare), indicați spre oricare bordură 
sau colț al ferestrei. Atunci când indicatorul mouse-
ului devine o săgeată cu două capete, glisați 
bordura sau colțul pentru a strâmta sau a lărgi 
fereastra (desenele 2.50, 2.51). Dimensiunile 
ferestrelor programelor, ce se deschid doar în 
regim de ferestre, nu pot fi schimbate.

Ferestrele pot fi aranjate în una din cele trei 
modalități: în cascadă, în stivă verticală sau 
alăturate. Pentru a alege una dintre aceste opțiuni, 
deschideți câteva ferestre pe Desktop, apoi faceți 
clic cu butonul din dreapta pe o zonă goală de pe 
bara de activități, apoi faceți clic pe Ferestre în 
cascadă, pe Afișare ferestre în stivă sau pe Afișare 
ferestre alăturate (desenul 2.52).  

Desenul 2.50. Modificarea 
înălţimii ferestrei prin 

glisarea bordurii de jos

Desenul 2.51. 
Redimensionarea ferestrei 

prin glisarea colţului ferestrei

Desenul 2.52. Meniul 
contextual al Barei de activităţi
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FOlOSiRea meNiUlUi CONteXtUal al FeReStRei

Pentru a deschide Meniul contextual al 
ferestrei trebuie să punem cursorul pe Bara de 
titlu a ferestrei în partea stângă de butoanele 
de control şi să dăm clic dreapta cu mouse-ul. 
În meniul contextual ce se deschide vor fi 
înşirate comenzile de control ale ferestrei 
(desenul 2.53). Comenzile Restabilire, 
minimizare, maximizare şi Închidere 
corespund cu butoanele de control. În partea 
stângă a comenzilor sunt plasate desenele, ce 

dublează imaginea pe respectivele butoane de control ale ferestrei.

Meniul contextual al ferestrei 
poate fi deschis prin deschiderea 
meniului contextual al butonului 
ferestrei de pe Bara de activităţi.

Pentru executarea comenzilor ce 
corespund unui buton de control al 
ferestrei, este de ajuns să o 
selectăm în meniu.

Unele comenzi nu pot fi 
efectuate momentan. Ele în meniu 
nu sunt de culoare neagră, ci gri. 
De exemplu, din lista de comenzi 
de pe desenul 2.53 nu putem 
executa comanda Restabilire, 
deoarece această fereastră în 
momentul deschiderii meniului 
contextual era în regim de fereastră. 

Pentru prima dată în programele Corporaţiei Microsoft ferestrele au fost 
folosite în anul 1985 în programul Windows 1 (desenul 2.54). Cu toate că acest 
program aproape că nu a fost folosit, el a devenit primul în familia programelor 
Windows. În present programele Windows sunt instalate la peste 90% din 
computerele personale din lume.

     Ştiaţi că…

Desenul 2.53. Meniul 
contextual al ferestrei

Windows (engleză, windows – 
ferestre) – este numele unei serii de 
sisteme de operare create de Compania 
Microsoft în primul rând pentru 
computerele personale. Denumirea vine 
de la unul din principalele obiecte ale 
programului – fereastra.

Microsoft (greacă, μικρο′  – mic şi 
engleză soft – moale) – este denumirea 
Corporaţiei de producerea a programelor 
de computer. Fondatorii prin denumire au 
vrut să sublinieze că scopul principal al 
companiei este producerea programelor 
ce în lumea calculatoarelor sunt numite 
soft, şi că aceste programe sunt în primul 
rând prevăzute pentru computerele 
personale, care erau numite 
microcomputer.
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 Desenul 2.54. Ferstrele în programul Desenul 2.55. Paul Allen (în stânga)
 Windows 1  şi Bill Gates – fondatorii  
  Corporaţiei Microsoft

Bill Gates (născut în 1955) – unul din fondatorii, împreună cu Paul allen (născut 
în 1953) (desenul 2.55), al Corporaţiei Microsoft. Savanţii îl socot pe Bill Gates ca 
omul care pe o perioadă îndelungată a definit direcţiile de dezvoltare ale tehnologiilor 
IT. Datori tă lui, microsoft dintr-o firmă cu doi lucrători a crescut în una dintre cele mai 
mari companii de programe pentru computer. În ultimii zece ani Bill Gates este printre 
cei mai bogaţi oameni din lume. 

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer ţineţi cont de regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

Operaţiile cu ferestrele
1. Deschideţi programul Conexiuni de 

reţea (Start ⇒  toate programele ⇒  
accesorii ⇒  legătură ⇒ Conexiuni de 
reţea). Definiţi cum s-a deschis programul 
– în regim de fereastră sau pe tot ecranul.

2. Numiţi elementele ferestrei programului 
Conexiuni de reţea indicate pe desenul 
2.56.

3. Setaţi regimul fereastră pentru fereastra 
prezentată, dacă nu este setat. Pentru 

aceasta apăsaţi butonul .

21

4 3

Desenul 2.56
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4. Mişcaţi fereastra Conexiuni de reţea în aşa mod ca unghiul din 

dreapta de jos să  corespundă cu colţul din dreapta jos al Desktop-
ului. 

5. Modificaţi dimensiunile ferestrei în aşa mod ca ea să ocupe 
aproximativ jumătatea de jos a ecranului. Pentru aceasta glisaţi 
bordurile din stânga şi de sus.

6. Minimizaţi fereastra Conexiuni de reţea. Pentru aceasta apăsaţi 
butonul . 

7. Deschideţi programul Paint (Start ⇒  toate programele ⇒  
accesorii ⇒ Paint). Determinaţii cum s-a deschis programul – în 
regim de fereastră sau pe tot ecranul.

8. Setaţi regimul fereastră pentru fereastra prezentată, dacă nu este 
setat.

9. Puneţi fereastra Paint pe un sfert de ecran în colţul din dreapta sus. 
Pentru aceasta folosiţi mişcarea ferestrei şi modificarea dimensiunilor.

10. Minimizaţi fereastra programului Paint.
11. Deschideţi programul intensitatea sonoră (Start ⇒  toate programele 

⇒ accesorii⇒  Distracţii ⇒  intensitatea sonoră). Definiţi cum s-a 
deschis programul – în regim de fereastră sau pe tot ecranul. Se poate 
trece în alt regim? Pot fi schimbate dimensiunile ferestrei? 

12. Plasaţi fereastra programului intensitatea sonoră în colţul stâng 
sus al ecranului. 

13. Minimizaţi fereastra programului intensitatea sonoră.
14. Puneţi pe rând ferestrele, folosind comenzile respective ale meniului 

contextual al Barei de activităţi, în cascadă, în stivă, alăturate.
15. Activaţi fiecare fereastră pe rând, folosind butoanele de pe Bara de 

activităţi. 
16. Măriţi ferestrele deschise pe tot ecranul, dacă este posibil. Pentru 

aceasta alegeţi butonul . 
17. Închideţi toate ferestrele, folosind butoanele de control ale ferestrei.

Cel mai principal în acest punct

Pentru schimbarea imaginii ferestrei pe ecran se folosesc:
•  Butoanele de control ale ferestrei: minimizare , maximizare , 

Restabilire ; 
•  Comenzile meniului contextual al ferestrei şi al butonului ferestrei de 

pe Bara de activităţi;
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•Comenzile respective ale meniului contextual al Barei de activităţi. 
Pentru mişcarea ferestrei pe ecran trebuie să o glisăm de Bara de titlu.
Pentru a schimba dimensiunile ferestrei trebuie glisată una din bordurile 

ei.

Răspundeţi la întrebări
1 . Ce este fereastra activă?
2 . Cum putem identifica care fereastră este activă?
3 . Cum putem activa fereastra?
4 . Ce operaţii putem efectua cu ferestrele? 
5 . Ce este meniul contextual al ferestrei? Cum poate fi deschis? 
6 . Cum poate fi deschis meniul contextual al butonului ferestrei de pe 

Bara de activităţi?
7 . Cum putem determina câte ferestre sunt deschise în acelaşi timp? 
8 . Unde apare butonul ferestrei după deschiderea programului?
9 . Cum poate fi schimbată poziţia ferestrei pe ecran?

10 . Cum pot fi schimbate dimensiunile ferestrei?
11*.  Cum credeţi, de ce computerele moderne sunt numite 

multifuncţionale? 

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Indicaţi denumirea butoanelor de control ale ferestrei: 

a) ;    b) ;    c)  ;    d) .

2 . Descrieţi succesiunea acţiunilor pentru 
executarea operaţiilor indicate cu 
ferestrele:
a) schimbarea poziţiei ferestrei; 
b) modificarea înălţimii ferestrei;
c) modificarea lăţimii ferestrei;
d) modificarea concomitentă a înălţimii 

şi lăţimii ferestrei; 
e) schimbarea ferestrei active.

3 . Numiţi obiectul, meniul contextual al căruia este demonstrat pe 
desenul 2.57. Ce comenzi ale acestui meniu nu pot fi executate?

4 . Deschideţi ferestrele Documentele mele (Start ⇒  Documentele 
mele), Calculatorul (Start ⇒  toate ⇒  programele ⇒  accesorii 
⇒  Calculator), Paint (Start ⇒  toate programele ⇒ accesorii 
- Paint) şi Notepad (Start - toate programele ⇒  Standard ⇒  
Notepad) şi plasaţi-le în conformitate cu exemplul de pe desenul 
2.58. Închideţi toate ferestrele.

Desenul 2.57
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Desenul 2.58

5 . Deschideţi ferestrele Computerul meu (Start - Computerul meu), 
tabelul de simboluri (Start ⇒  toate programele ⇒  accesorii ⇒  
Service ⇒  tabelul de simboluri), muzica mea (Start ⇒  muzica 
⇒  mea), Panoul de control (Start - Panoul de control) şi plasaţi-
le conform exemplului de pe desenul 2.59.

Desenul 2.59
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6*. Cercetaţi dimensiunile căror ferestre din programele grupului 
Service (Start ⇒  toate programele ⇒  accesorii ⇒  Service) nu 
pot fi schimbate.

7 . Executaţi exerciţii cu simulatorul tastaturii “POli”: introducerea 
textului cu folosirea diferitor alfabete. 

LUCRARE PRACTICĂ NR. 1
“lucrul cu ferestrele şi obiectele lor”

atenţie!  În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Deschideţi programul WordPad (Start ⇒ toate programele  
accesorii ⇒  WordPad). Identificaţi în ce regim s-a deschis fereastra 
– pe tot ecranul s-au în regim de fereastră.

2. Instalaţi regimul fereastră pentru acest program, dacă nu este 
instalat (butonul maximizare trebuie să arate în felul următor ).

3. Numiţi elementele indicate pe desenul 2.60 ale ferestrei programului 
WordPad.

4. Schimbaţi poziţia ferestrei WordPad în aşa fel ca colţul din stânga 
de sus să coincidă cu colţul din stânga de sus al ecranului.

Desenul 2.60
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5. Schimbaţi dimensiunile ferestrei în aşa mod ca fereastra să ocupe 

aproximativ un sfert din suprafaţa ecranului.
6. Minimizaţi fereastra programului WordPad.
7. Deschideţi programul Notepad (Start ⇒ toate programele ⇒   

accesorii ⇒  Notepad). Identificaţi dacă fereastra ocupă tot ecranul 
sau o parte din el.

8. Instalaţi regimul fereastră pentru acest program, dacă nu este 
instalat.

9. Puneţi fereastra programului Notepad pe un sfert din ecran în partea 
dreaptă de jos. Pentru aceasta efectuaţi schimbarea poziţiei şi 
dimensiunilor ferestrei.

10. Minimizaţi fereastra programului Notepad.
11. Deschideţi programul calculator (Start - toate programele -  

accesorii - Calculator). Identificaţi dacă fereastra ocupă tot ecranul 
sau o parte din el. Se poate oare trece în alt regim? Pot fi schimbate 
dimensiunile acestei ferestre?

12. Postaţi ferestrele programelor Notepad, Calculator, WordPad 
conform exemplului de pe desenul 2.61

Desenul 2.61

13. Instalaţi, folosind meniul contextual al Barei de activităţi, postarea 
ferestrelor de la stânga spre dreapta. 

14. Activaţi pe rând fiecare fereastră prin alegerea butonului pe Bara de 
activităţi. 

15. Închideţi toate ferestrele deschise folosind meniul contextual al 
butonului ferestrei.
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2.8. NOţiUNi DeSPRe FiŞieR Şi maPĂ

1. Vă este cunoscut cuvântul “fişier”? Ce înseamnă el?
2. La ce foloseşte numele omului? Există oameni cu acelaşi nume? 

Prin ce se deosebesc?
3. Ce date trebuie să transmiteţi bibliotecarului pentru a obţine cartea 

necesară în biblioteca şcolară?

NOţiUNi DeSPRe FiŞieR, NUmele FiŞieRUlUi

Cunoaştem deja că la folosirea computerului se efectuează diferite 
procese informaţionale: transmiterea, stocarea şi prelucrarea 
mesajelor. Pentru efectuarea acestor procese trebuie să ştim a 
diferenţia un mesaj de altul. Acest lucru este posibil, dacă acordăm 
fiecărui mesaj un nume unic şi 
derminăm locul pentru stocarea 
lui pe un suport de stocare.

Datele se păstrează pe discuri 
magnetice dure, pe dispozitive 
optice, pe memorie flash în fişiere. În fişiere se păstrează date 
diferite – textele cărţilor, fotografii, desene, cântece, filme video ş.a. 
În conformitate cu aceasta se spune că fişierele sunt de diferite tipuri 
– de text, grafice, video, audio, de programe ş.a.

Fiecare fişier are un nume – 
un set de simboluri ce poate 
cuprinde literele alfabetelor 
ucrainean, englez sau altor 
alfabete, cifre şi alte simboluri cu excepţia \, /, :, *, ?, “, <, >, |. De 
exemplu, Pollog.txt, vlad.rar, ribbon,document,fotografie.gif, 
pagina de start.html ş.a. Nume ca ?klotor.ty, imaginea 
“Primăvara”.bmp, y>x sunt inacceptabile.

Numele fişierului poate avea extensiune – un set de simboluri după 
ultimul punct din nume. De obicei, extensiunea numelui fişierului 
conţine 3-4 simboluri, ce indică tipul fişierului. De exemplu, în fişierul 
cu numele Primăvara.bmp – extensiunea numelui fişierului este 
bmp.

De obicei numele fişierului este dat de utilizator. Acest nume trebuie 
să corespundă conţinutului de date din fişier.

Unic, (latină, unicum) - care este unul 
singur, numai unul în genul, de felul său.

Fişier – colecție de fișe organizate într-
un anumit fel, catalog.
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Deci, fişierul este o totalitate ordonată de date de un anumit tip, ce 

este stocată pe un anumit support de stocare a datelor şi are un nume.
Fiecare fişier are o pictogramă, de exemplu , , , . Pictogramele 

fişierelor de acelaşi tip sunt de obicei identice.

NOţiUNi DeSPRe maPĂ

Pe discurile magnetice dure pot fi stocate foarte multe date. Pentru 
a putea identifica rapid fişierul necesar este necesar de a-l păstra 
într-o ordine oarecare. Pentru aceasta se formează obiecte 
adăugătoare – mape. Pictograma mapei, de obicei, este  sau .

Fiecare mapă are un nume. Ca şi pentru fişiere numele mapei 
conţine un număr de simboluri cu excepţia \, /, :, *, ?, “, <, >, |. De 
obicei numele mapei corespunde tipului 
sau la ce foloseşte fişierul. De exemplu, 
mapa Fotografiile clasei 1.09.2013, 
posibil, trebuie să conţină fişierele 
fotografiilor de la sărbătorirea Zilei 
cunoştinţelor, iar mapa Materialele la 
povestea Făt-Frumos din tei – fişierele 
materialelor pentru pregătirea 
scenariului după povestea lui mihai 
eminescu.

Pe lângă fişiere, mapele pot conţine şi 
alte mape. De exemplu, mapa Datele 
despre condiţiile meteorologice în 
Zaporojie poate conţine mapele 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014. Iar mapele cu 
datele din fiecare an pot conţine mape cu 
datele observaţiilor meteorologice pe o lună, de exemplu, iunie 2013, 
Februarie 2013 ş.a. (desenul 2.62).

DiSPOZitivele De StOCaRe ale DatelOR

Mapele şi fişierele se păstrează pe dispozitive de stocare a datelor, 
iar lucrul cu ele se efectuează cu ajutorul dispozitivelor respective. 
Fiecare dispozitiv are pictograma şi numele său. Numele este 
compus dintr-o literă mare a alfabetului englez şi două puncte după 
ea. De exemplu, A:, B:, C:, D:. Pe desenul 2.63 sunt demonstrate 
exemple de pictograme şi nume de dispozitive de stocare a datelor.

Desenul 2.62. Mapele
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Desenul 2.63. Exemple de pictograme şi nume a dispozitivelor de stocare a datelor.

 Pentru cei ce lucrează cu Windows 7

În Windows 7 pictogramele dispozitivelor de stocare a datelor sunt 
altele (desenul 2.64).

Desenul 2.64. Exemple de pictograme şi nume ale dispozitivelor de stocare ale datelor 
în Windows 7

viZUaliZaRea liStei NUmelOR FiŞieRelOR Şi maPelOR 

Pentru găsirea fişierului sau mapei necesare trebuie să ştim să vizualizăm 
listele numelor fişierelor şi mapelor, ce sunt păstrate pe dispozitivele de 
stocare a datelor. Pentru aceasta este prevăzut programul explorer. El 
poate fi deschis prin câteva modalităţi:

1. Clic dublu pe pictograma obiectului Computerul meu de pe Desktop;
2. Executând Start ⇒  Computerul meu; 
3. Executând Start ⇒  toate programele ⇒  accesorii ⇒  explorer.

În primele două cazuri în fereastra explorer va fi vizualizată lista numelor 
dispozitivelor de stocare a datelor şi altor obiecte. În ultimul caz ferestra va 
cuprinde lista numelor fişierelor şi mapelor din mapa Documentele mele. 
Fereastra programului explorer va avea nume identic cu cel al mapei 
deschise.

Să analizăm succesiunea operaţiilor ce trebuie efectuate pentru 
vizualizarea listei numelor fişierelor şi mapelor pe exemplul deschiderii 
listei mapei Decembrie 2013 (desenul 2.62), ce este păstrată în mapa 
2013, iar ea, la rândul ei, în mapa Datele despre condiţiile meteorologice 
în Zaporojie pe Discul local D. Pentru aceasta e necesar:

1. Să deschidem lista numelor dispozitivelor de stocare a datelor, 
făcând clic dublu pe pictograma obiectului Computerul meu de pe 
Desktop.
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2. Să găsim în fereastra explorer pictograma dispozitivului de stocare 

a datelor necesar .
3. Să deschidem lista de fişiere şi mape a acestui dispozitiv, făcând clic 

dublu pe pictograma lui.
4. Să deschidem lista de fişiere şi mape ce se păstrează în mapa 

Datele despre condiţiile meteorologice în Zaporojie, dând clic dublu pe 
pictograma acestei mape.

5. Să deschidem lista de fişiere şi mape din mapa 2013.
6. Să deschidem lista de fişiere şi mape ce se păstrează în mapa 

Decembrie 2013.
În câmpul de lucru al ferestrei explorer va apărea lista de nume a 

fişierelor şi mapelor din această mapă. Se va spune că este deschisă 
mapa Decembrie 2013. Numele acestei mape va fi  expus pe Bara de 
Titlu şi în Caseta adresei (desenul 2.65, 1). Exemplul ferestrei programului 
Explorer cu lista numelor fişierelor şi mapelor cuprinse în mapa Decembrie 
2013, este redat pe desenul 2.65. În această mapă sunt trei fişiere şi o 
mapă. 

1

2

1. Caseta adresei, 2. Butonul Înapoi, 3. Butonul În sus, 4. Mapă, 5. Fişier

3

5 4

Desenul 2.65. Lista numelor fişierelor şi mapelor din mapa Decembrie 2013 în fereastra 
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programului explorer

În mapa 2013 este mapa Decembrie 2013. În acest caz se menţionează 
că mapa 2013 se află la un nivel mai înalt decât mapa Decemrie 2013. Iar 
mapa Datele despre condiţiile meteorologice în Zaporojie este la un 
nivel mai înalt decât mapa 2013. Şi invers, mapa 2013 se află la un nivel 
inferior faţă de mapa Datele despre condiţiile meteorologice în Zaporojie.

Pentru trecerea la vizualizarea conţinutului mapei de un nivel mai înalt 
trebuie să alegem butonul În sus  , ce se află sub Bara de meniu 
(desenul 2.65, 3). Pentru a trece la vizualizarea mapei, conţinutul căreia a 
fost afişat la pasul anterior al activităţii cu fereastra explorer şi se folosesc 
butoanele Înapoi şi Înainte  .

Succesiunea deschiderii listelor numelor fişierelor şi mapelor, începând 
de la dispozitivul de stocare a datelor până la mapa necesară, se înscrie 
în formă de cale spre mapă. De exemplu, calea spre mapa Decembrie 
2013 poate fi următoarea: D:\Datele despre condiţiile meteorologice în 
Zaporojie\2013. Denumirea mapelor ce trebuie deschise succesiv, sunt 
despărţite prin bara înclinată \.

Pentru cei ce lucrează cu Windows 7

În Windows 7 fereastra programului explorer arată puţin altfel (desenul 
2.66).

Desenul 2.66. Fereastra programului explorer în Windows 7
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Apariţia şi folosirea fişierelor în 
computer este strâns legată de 
inventarea primelor discuri magnetice 
dure sau foarte flexibile.

Primul disc magnetic cu bază 
flexibilă din plastic a fost inventat de 
corporaţia IBM în anul 1967 (desenul 
2.67, 4). El avea diametrul de 8 inchi.

În anii 70-90 ai secolului XX discurile 
magnetice flexibile au fost principalele 
dispozitive de transfer a datelor dintr-
un computer personal în altul.

O folosire mai largă în ultimii ani ai acestei perioade au avut-o discurile 
magnetice flexibile cu diametrul de 3,5 inchi (desenul 2.67, 2).

La sfârşitul anilor 90 ai secolului XX discurile magnetice flexibile au fost 
schimbate cu discuri optice. Iar în ultimii ani utilizatorii folosesc tot mai des 
memoria flash pentru transferul de date dintr-un computer în altul (desenul 2.67, 1).

 

Desenul 2.67. Dimensiunile comparative ale dispozitivelor de stocare a datelor.

    Ştiaţi că…

inch – unitate de măsură pentru 
lungime, egală cu 2,54 cm, folosită în 
Anglia și în Statele Unite ale Americii.

iBm (engleză, International Business 
Machines Corporation – Corporaţia 
Internaţională a maşinilor pentru 
business) – una dintre cele mai mari 
corporaţii producătoare de computere, 
dispozitive şi programe pentru ele din 
lume.

1. Memorie flesh
2. Disc magnetic flexibil cu 
diametrul de 3,5 inchi
3. Disc optic
4. Disc magnetic flexibil cu 
diametrul de 8 inchi.

Lucrăm la computer
atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate şi 

normele sanitar-igienice.

vizualizarea listei numelor fişierelor şi mapelor din mapa necesară

1. Deschideţi lista numelor fişierelor şi mapelor din mapa Clasa a 5-a a, 
calea spre care arată în felul următor: D:\Datele despre elevii şcolii\
Şcoala principală\Clasele 5\. Pentru aceasta trebuie:

4

3

1
2
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1. Să deschidem fereastra programului explorer. Pentru aceasta facem 
clic dublu pe pictograma  obiectului Computerul meu de pe Desktop.

2. Să deschidem llista de nume a fişierelor şi mapelor de pe discul D:.
3. Să deschidem lista de nume a fişierelor şi mapelor din mapa Date 

despre elevii şcolii.
4. Să deschidem lista de nume a fişierelor şi mapelor din mapa Şcoala 

principală.
5. Să deschidem lista de nume a fişierelor şi mapelor din mapa Clasele 5. 
6. Să deschidem lista de nume a fişierelor şi mapelor din mapa Clasa a 

5-a a.
2. Definiţi câte fişiere şi câte mape sunt în această mapă.
3. Întorceţi-vă la vizualizarea conţinutului mapei Şcoala principală. Pentru 

aceasta alegeţi de două ori butonul În sus . Definiţi câte fişiere şi câte 
mape sunt în această mapă.

4. Revizuiţi lista de nume a fişierelor şi mapelor din mapa Clasele 5. Pentru 
aceasta alegeţi butonul Înapoi. Definiţi câte mape sunt în această mapă.

5. Închideţi fereastra programului explorer.

Cel mai important în acest punct

Datele în computere se păstrează în fişiere. Fişierele sunt incluse în 
mape. Fişierele şi mapele au nume. Numele pot să includă litere din 
alfabetele ucrainean, englez şi alte alfabete, cifre şi alte simboluri cu 
excepţia \ / : * ? ” < > |.

Fişierul este o totalitate ordonată de date de un anumit tip, ce este 
stocată pe un anumit suport de stocare a datelor şi are un nume.

Listele numelor fişierelor şi mapelor sunt vizualizate în fereastra 
programului explorer.

Pentru a deschide lista numelor fişierelor şi mapelor dintr-o anumită 
mapă trebuie să dăm clic dublu pe pictograma acestei mape. Pentru 
vizualizarea conţinutului mapei de nivel mai înalt trebuie de selectat butonul 
În sus . Pentru vizualizarea conţinutului mapei ce a fost deschisă în 
pasul precedent se folosesc butoanele Înapoi şi Înainte . 

Răspundeţi la întrebări
1 . Ce se păstrează în fişiere?
2 . De ce depinde tipul fişierului? 
3 . Cine, de obicei, acordă nume fişierului? 
4 . Care sunt cerinţele pentru numele fişierului?
5 . Pentru ce se fac mapele?
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6 . Care sunt cerinţele faţă de numele mapelor?
7 . Ce obiecte poate conţine mapa?
8 . Ce nume au dispozitivele de stocare a datelor? 
9 . În fereastra cărui program se deschid listele numelor fişierelor şi 

mapelor?

Rezolvaţi exerciţiile
1 . Daţi exemple de nume de fişiere corecte. 
2 . Daţi exemple de nume de fişiere incorecte. 
3 . Descrieţi succesiunea acţiunilor pentru vizualizarea listelor numelor 

fişierelor şi mapelor dintr-o mapă anume. 
4 . Revizuiţi lista numelor fişierelor şi mapelor din mapa Documentele mele, 

executând Start - Documentele mele. Definiţi câte fişiere şi câte mape 
conţine această mapă. 

5*. Revizuiţi lista numelor fişierelor şi mapelor din mapa Desenele mele 
(Start - Documentele mele - Desenele mele). Definiţi câte fişiere şi câte 
mape conţine această mapă. Revizuiţi lista numelor fişierelor şi mapelor 
din mapa modele de desene. Definiţi câte fişiere şi câte mape conţine 
această mapă. Faceţi clic dublu pe o pictogramă a unui fişier. Ce fereastră 
s-a deschis, care este titlul ei? Închideţi toate ferestrele.

6 . În baza desenului 2.68 indicaţi: 
a) Numele dispozitivului de stocare a datelor;
b) Numărul şi numele mapelor reprezentate în Zona de lucru a acestei 

ferestre;
c) Numărul şi numele fişierelor reprezentate în Zona de lucru a acestei 

ferestre.

Desenul 2.68
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7*. Vizualizând conţinutul mapelor, elevul a vizualizat pe rând listele 
numelor fişierelor şi mapelor din următoarele mape: Fizica, 
Disciplinile naturale, Planul de învăţământ, a:\, manuale, 
Biologia, manuale, literatura Ucraineană. Indicaţi:

a) adresa mapei de la care a început vizualizarea;
b) adresa mapei ce a fost vizualizată ultima.

LUCRARE PRACTICĂ NR. 2
“lucrul cu simulatorul tastaturii”

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate şi 
normele sanitar-igienice.

1. Amintiţi-vă regulile de plasare a degetelor pe tastatură pentru 
introducerea simbolurilor.

2. Deschideţi programul „POLI”, folosind pictograma programului de 
pe Desktop.

3. Alegeţi în listele respective numele şi clasa şi apăsaţi butonul OK.
4. Executaţi lucrarea practică. Pentru aceasta:

1. Alegeţi inscripţia lucrare practică din lista de exerciţii şi apăsaţi 
butonul OK.

2. Introduceţi simbolurile după modelul de pe desenul 2.69.

Desenul 2.69

3. Prezentaţi rezultatele lucrării practice profesorului.
4. Încheiaţi lucrul cu simulatorul tastaturii, apăsând butonul ieşire.



Capitolul 3. Redactorul grafic Paint

Imagine Schemă

Desen

Schiţă

Diagramă

Fotografie

În acest capitol 
veţi afla despre:

imagini grafice

Crearea imaginilor 
grafice cu ajutorul       
redactorului                      
grafic Paint

Numărul elevilor 
din clasa a 5-a A

fete
băieţi
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3.1.Noţiuni despre redactorul grafic. mediul 
redactorului grafic Paint

1. Daţi exemple de mesaje redate grafic.
2. Numiţi obiectele ferestrei programului şi la ce folosesc ele.
3. Cum deschidem o mapă, dacă cunoaştem calea spre ea.

NOţiUNi DeSPRe ReDaCtORUl GRaFiC
Una din direcţiile principale de folosire a tehnicii computerizate 

moderne este crearea şi prelucrarea imaginilor grafice computerizate 
(grafică din greacă γραφω  - desenez). Ele pot fi în formă de imagini, 
scheme, desene, fotografii şi se folosesc aproape în toate sferele de 
activitate a omului: în ştiinţă şi tehnică, în medicină şi învăţământ, în 
publicitate şi activitate editorială, în timpul creării desenelor animate 
şi filmelor, în jocurile de calculator ş.a.

Pentru crearea şi prelucrarea imaginilor grafice computerizate sunt 
folosite programe speciale – redactori grafici. Sunt multe programe 
de acest tip, însă posibilităţile lor sunt destul de asemănătoare:

• Crearea desenelor multicolore cu folosirea instrumentelor 
speciale;

• Indicarea unor fragmente aparte ale desenelor, mişcarea lor, 
copierea, rotaţia lor ş.a.

• Introducerea în desen a fragmentelor din alte desene;
• Adăugarea textelor la desene;
• Deschiderea, salvarea, imprimarea desenelor ş.a.

Desenul 3.1. Exemple de desene, create cu redactorul grafic Paint
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Unul din redactorii grafici este programul Paint (engleză paint – a 

desena). Exemple de desene create de elevi în Paint sunt expuse pe 
desenul 3.1.

 

Imaginea în redactorul grafic Paint este formată dintr-un număr mare de 
dreptunghiuri multicolore mici – pixeli. O asemenea imagine este 
asemănătoare cu mozaica, ce este formată din obiecte de aceeaşi mărime 
(pietre, sticlă ş.a.). Dimensiunile pixelilor sunt aşa de mici încât când ne 
uităm la imagine ei se combină şi imaginea apare ca un tot întreg. Dar 
dacă mărim scara de vizualizare sau dimensiunile imaginii, pixelii pot fi 
observaţi (desenul 3.2).

Desenul 3.2. O imagine grafică în Paint în aspect normal şi mărit.

Informaticianul american ivan edward Sutherland (n. 1938, Hastings, Nebraska, 
SUA) a inventat, în 1963, Sketchpad, un program pe calculator care a anticipat 
interfețele grafice și modul interactiv de lucru la calculatoare. Acest program permitea 
desenarea punctelor şi liniilor pe un ecran special. Acest program a fost primul redactor 
grafic (desenul 3.3). În Ucraina primul computer unde datele se introduceau cu un stilou 
luminescent a fost computerul MIR-2, creat sub conducerea academicianului V. M. 
Gluşkov în anul 1969 (desenul 3.4).

Desenul 3.3. Ivan Edward Sutherland 
lucrează cu programul Sketchpad

Desenul 3.4. Lucrul la 
computerul MIR-2

     Ştiaţi că...

Pentru cei ce vor să cunoască mai multe
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meDiUl ReDaCtORUlUi GRaFiC PaiNt
Pentru deschiderea redactorului grafic Paint trebuie executat Start ⇒ 

toate programele ⇒ accesorii ⇒ Paint. Dacă pe Desktop este 

pictograma acestui program  sau , atunci programul poate fi deschis 
prin clic dublu cu mouse-ul.

Imaginea ferestrei programului Paint pentru Windows XP este 
demonstrată pe desenul 3.5. În partea stângă pe Bara de titlu apare 
numele fişierului imaginii grafice şi denumirea programului. Bara de 
meniuri a programului cuprinde meniurile Fişier, editare, imagine, 
Desen, Culori şi Referinţă. 

11

10

89 7 6

1. Bara de titlu 7. Indicatorul culorii de fondal 
2. Bara de meniuri 8. Indicatorul culorii de prim-plan
3. Zona de desenare 9. Bara de stare
4. Markerul schimbării dimensiunilor foii  10. Cutia adăugătoare
5. Bara de derulare  11. Cutia cu instrumente de desenat
6. Paleta de culori

1 2 3

4

5

Desenul 3.5. Fereastra programului Paint

Partea esenţială a ferestrei este ocupată de Zona de desenare cu 
foaia pentru desen. Dacă dimensiunile foii sunt mai mari decât dimensiunile 
ferestrei, atunci în partea dreaptă şi de jos a Zonei de desenare apar 
barele de derulare, pe care, folosindu-le, putem vedea celelalte părţi ale 
desenului.
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La mijlocul părţii din dreapta şi 

de jos a foii şi în colţul din dreapta 
de jos se află marcherele de 
schimbare a dimensiunilor foii, 
pe care glisându-le putem schimba 
dimensiunile foii.

Fereastra programului Paint 
conţine două bare:  Bara de 

instrumente şi Paleta de culori. Pe bara de instrumente se află 
butoanele instrumentelor redactorului grafic. Dacă punem cursorul pe 
buton apare indicaţia cu denumirea acestui instrument. La alegerea unor 
instrumente din Bara de instrumente sub ea apare o Bară auxiliară, ce 
foloseşte la setarea valorii proprietăţilor instrumentului ales, de exemplu, 
grosimea liniei, forma pensulei ş.a.

Paleta de culori conţine un set de culori pentru desenare. În partea 
stângă a Paletei se află două indicatoare a culorilor active. Indicatorul de 
sus indică culoarea principală de desenare, iar cel de jos – culoarea de 
fundal. Alegerea culorii de bază de desenare se face cu ajutorul butonului 
stâng al mause-ului, iar culorii de fundal – cu butonul drept al mouse-ului.

Pentru a închide programul Paint trebuie executat Fişier ⇒ Ieşire sau 
să închideţi fereastra programului prin apăsarea butonului corespunzător 
de pe bara de titlu.

Pentru cei ce lucrează cu Windows 7

Fereastra programului redactorului grafic Paint în Windows 7 diferă 
puţin (desenul 3.6). Toate instrumentele şi Paleta de culori sunt împărţite 
în grupe şi sunt incluse în două file Pornire şi Revizuire sub Bara de titlu.

Desenul 3.6. Fereastra programului Paint în Windows 7

marcher (engleză, marker – cel ce notează) 
– indicator, marcă oficială, semn auxiliar.
Paletă (franceză, palette - plăcuţă) - placă de 
lemn, de porțelan etc., prevăzută cu o 
deschizătură pentru a putea fi ținută cu mâna, 
pe care pictorii își întind și își amestecă 
vopselele când lucrează.
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DeSCHiDeRea Şi ReviZUiRea imaGiNilOR GRaFiCe

Pentru a deschide în redactorul grafic Paint o imagine creată anterior 
ce se păstrează în fişier trebuie să executăm Fişier ⇒ Deschidere. După 
aceasta se va deschide fereastra Deschide (engleză Open) (desenul 3.7), 
ce este foarte asemănătoare cu fereastra programului explorer, despre 
care aţi învăţat în capitolul 2. În această fereastră utilizatorul trebuie să 
deschidă mapa necesară, să aleagă pictograma fişierului necesar şi să 
apese Deschide.

1. Bara de navigare 4. Butonul Deschide
2. Caseta adresei 5. Caseta Nume fişier
3. Numele fişierului ales 6. Caseta tip fişier

1 2

6 5 4

3

Desenul 3.7. Fereastra Deschide

După aceasta numele fişierului respectiv va apărea pe Bara de titlu a 
ferestrei programului Paint, iar desenul se va deschide pe Zona de 
desenare. Dacă desenul nu încape în întregime pe Zona de desenare, 
atunci mişcarea desenului în direcţia necesară se face prin alegerea 
săgeţilor de defilare sau prin glisarea Casetei de defilare de pe Bara de 
defilare (desenul 3.8). 
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Săgeată de defilare

Casetă de defilare

Desenul 3.8. Bara de defilare

Pentru vizionarea desenului pe tot ecranul trebuie de executat Imagine 
⇒ Vizionarea desenului. Pentru a vă întoarce în regim de fereastră 
apăsaţi orice tastă pe tastatură. 

SalvaRea imaGiNii GRaFiCe ÎN FiŞieR

În timpul lucrului cu desenul şi după terminarea lui desenul modificat 
trebuie salvat în mod periodic în fişier. Dacă trebuie să salvăm desenul în 
fişierul care deja există cu acelaşi nume şi în acelaşi loc trebuie de executat 
Fişier ⇒ Salvare.

Pentru salvarea fişierului cu un alt nume sau în alt loc trebuie:
1. Să executăm Fişier ⇒ Salvare ca.
2. Să deschidem în fereastra Salvaţi ca conţinutul discului şi mapei 

unde se va salva fişierul.
3. Să introducem în caseta Nume fişier numele nou al fişierului.
Pentru aceasta punem indicatorul mausului în interiorul casetei şi facem 

clic stânga. Acolo va apărea cursorul şi se va putea introduce simboluri cu 
ajutorul tastaturii. Când veţi începe introducerea simbolurilor ele vor apărea 
în casetă, iar cursorul se va mişca spre dreapta. Dacă în timpul introducerii 
simbolurilor aţi comis o greşeală, atunci simbolul greşit poate fi şters prin 
apăsarea tastei Backspace.

4. Apăsaţi butonul Salvare.
Trebuie să ţinem cont că în redactorul grafic în acelaşi timp nu putem 

lucra decât cu o singură imagine. 
De aceea înainte de crearea unui 
desen nou, sau deschiderea altui 
desen, sau închiderea programului 

cursor (engleză, cursor – indicator, 
săgeata dispozitivului) – marcajul ce 
indică locul pentru introducerea 
simbolurilor.
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vi se va propune salvarea desenului anterior (desenul 3.9). Utilizatorul va 
alege butonul respectiv în dependenţă de necesitate:

• Da – salvează desenul modificat; 
• nu – desenul modificat nu trebuie salvat;
• anulare – anularea operaţiei de închidere a ferestrei programului.

Desenul 3.9. Fereastra de dialog cu mesajul despre salvarea în fişier a desenului 
modificat

Această fereastră aparţine aşa numitelor ferestre de dialog (dialog – 
din greacă δια′ λογος  - discuţie, conversaţie). Aceste tipuri de ferestre sunt 
prevăzute pentru relatarea mesajelor pe ecran şi pentru obţinerea răspunsului 
de la utilizator. Pentru aceasta în ferestrele de dialog sunt folosite butoanele, 
spaţii pentru introducerea datelor, liste ş.a.. Ferestrele Deschide şi Salvare 
prezentate mai sus sunt, de asemenea, ferestre de dialog. 

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Fereastra programului redactorului grafic Paint 
1. Deschideţi redactorul grafic Paint, executând Start ⇒ Toate 
programele ⇒ Accesorii ⇒ Paint.
2. Cercetaţi fereastra programului, găsiţi obiectele ei principale: 
Bara de titlu, Bara de meniuri, Bara de instrumente, Paleta de 
culori, Bara de stare, Zona de desenare.
3. Antrenaţi-vă la alegerea diferitor instrumente de pe Bara de 
instrumente, alegându-le cu butonul stâng al mouse-ului. Fiţi atenţi 
la apariţia Barei auxiliare de instrumente.
4. Încercaţi de câteva ori să schimbaţi culoarea principală şi culoarea 
fondalului, alegând culoarea principală cu butonul stâng al mouse-
ului, iar culoarea fundalului – cu butonul drept. Fiţi atenţi la schimbarea 
culorii indicatorilor.
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5. Deschideţi meniul Fişier, faceţi cunoştinţă cu comenzile acestui  
meniu. Ce comenzi din acest meniu vă sunt cunoscute?

2. Deschiderea şi vizionarea imaginilor grafice
1. Deschideţi imaginea grafică, salvată în fişierul exerciţiul 3.1.bmp, 
ce se află în mapa Capitolul 3\Punctul 3.1. Pentru aceasta executaţi 
Fişier ⇒ Deschide, deschideţi mapa necesară, alegeţi pictograma 
fişierului, apoi – butonul Deschide.
2. Revizuiţi imaginea deschisă. Deplasaţi imaginea pe Zona de 
desenare, folosind butonul şi săgeţile de defilare.
3. Deschideţi imaginea pe tot ecranul, executând aspect ⇒  
vizionarea desenului. Pentru a vă întoarce în regim de fereastră 
apăsaţi orice tastă.

3. Salvarea imaginilor grafice
1. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu acelaşi nume. Pentru 

aceasta executaţi Fişier ⇒ Salvaţi ca, deschideţi mapa voastră şi 
apăsaţi butonul Salvare.
2. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu numele desenul 3.1. 
Pentru aceasta executaţi Fişier ⇒ Salvaţi ca, deschideţi mapa 
voastră, introduceţi în caseta Nume fişier textul desenul 3.1 şi 
apăsaţi butonul Salvare.
3. Închideţi fereastra programului Paint.
4. Deschideţi mapa voastră. Verificaţi dacă sunt în ea fişierele 
salvate. 

Cel mai principal în acest punct

Redactorii grafici sunt programe pentru crearea şi prelucrarea 
imaginilor grafice computerizate. Pentru deschiderea redactorului grafic 
Paint trebuie de executat Start ⇒ Toate programele  ⇒  Accesorii Paint 
sau să daţi clic dublu pe pictograma programului de pe Desktop.

Pentru a deschide o imagine în redactorul grafic Paint, trebuie de 
executat Fişier ⇒ Deschide, alegeţi fişierul ce include imaginea necesară 
şi apoi – butonul Deschide.

Pentru salvarea imaginii în fişier cu acelaşi nume şi în aceeaşi mapă 
trebuie de executat Fişier ⇒ Salvare. Pentru a salva imaginea într-un 
fişier cu alt nume sau într-o altă mapă trebuie de executat Fişier ⇒  Salvare 
ca, să deschideţi mapa în care va fi salvat fişierul, să introduceţi noul nume 
şi să apăsaţi butonul Salvare. 



95

redactorul grafic Paint

Răspundeţi la întrebări

1 . La ce se folosesc redactorii grafici?
2 . Ce posibilităţi au redactorii grafici? 
3 . Cum deschideţi programul Paint? 
4 . Cum deschideţi o imagine grafică din fişier în redactorul grafic 

Paint?
5 . Cum salvăm în redactorul grafic Paint o imagine grafică în acelaşi 

fişier, în aceeaşi mapă şi sub acelaşi nume? 
6 . Cum salvăm în redactorul grafic Paint un fişier cu nume nou sau în 

altă mapă?
7 . Care ferestre sunt numite de dialog? Ce ferestre de dialog aţi folosit 

în redactorul grafic Paint? 
8 . Ce obiecte ale ferestrelor de dialog cunoaşteţi? La ce sunt ele 

folosite?
9*. Cercetaţi pentru ce folosesc redactorul grafic reprezentanţii diferitor 

profesii.

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Daţi exemple de imagini grafice computerizate. 
2 . Numiţi profesiile reprezentanţii cărora folosesc imaginile grafice 

computerizate. 
3 . Numiţi părţile componente ale ferestrei redactorului grafic Paint şi 

cu ce scop sunt folosite. 
4 . Deschideţi programul Paint. Deschideţi imaginea grafică din fişierul 

exerciţiul 3.1.4bmp din mapa Capitolul 3\Punctul 3.1. Cercetaţi 
imaginea, folosind după necesitate barele de defilare. Deschideţi 
imaginea pe tot ecranul. Salvaţi imaginea în mapa voastră în fişierul 
cu acelaşi nume. Închideţi fereastra programului. 

5 . Deschideţi programul Paint. Deschideţi imaginea grafică din fişierul 
exerciţiul 3.1.5bmp din mapa Capitolul 3\Punctul 3.1. Vizionaţi 
imaginea pe tot ecranul. Salvaţi desenul în mapa voastră cu numele 
desenul 3.1.5. Plasaţi desenul pe centrul Desktop-ului executând 
Fişier ⇒ Stabilire ca fundal. Controlaţi rezultatul închizând 
fereastra programului.
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1. Ce figuri geometrice cunoaşteţi?
2. Numiţi obiectele ferestrei programului Paint şi la ce sunt folosite.
3. Pentru ce sunt prevăzute ferestrele de dialog? Numiţi obiectele 

ferestrelor de dialog cunoscute de voi.

OBieCtele GRaFiCe Şi PROPRietĂţile lOR

Imaginea creată în redactorul grafic Paint este formată din obiecte 
grafice – linii drepte şi curbe, dreptunghiuri şi alte poligoane, cercuri şi 
elipse ş.a. Deci, pe desenul 3.10 imaginea casei este formată din patrate, 

dreptunghiuri şi alte poligoane; 
semaforului şi automobilului – din 
dreptunghiuri, triunghiuri şi cercuri; 
trecerii de pietoni – din câteva 
dreptunghiuri identice ş.a.

În mod condiţionat toate obiectele 
grafice pot fi împărţite în două grupuri: 
linii şi zone închise. În redactorul grafic 
Paint se pot desena linii drepte şi curbe. 
Ele au proprietăţi: grosimea şi culoarea 
liniei. Zonele închise pot fi limitate prin 
triunghi, dreptunghi sau alt poligon, 
cerc, elipsă sau o linie curbă închisă. 
Aceste obiecte grafice au proprietăţile: 
grosimea liniei de contur, culoarea 
conturului şi culoarea interioară a 
zonei închise.

Imaginea grafică ca un tot întreg are, 
de asemenea proprietăţi şi anume – dimensiuni (înălţime şi lăţime), 
numărul de culori ş.a.

În tabelul următor sunt date exemple de linii şi zone închise de diferite 
tipuri cu diferite valori ale proprietăţilor.

Desenul 3.10. Exemplu de desen 
creat în Paint

3.2. OBieCtele GRaFiCe.  iNStRUmeNtele De 
DeSeNaRe  a FiGURilOR GeOmetRiCe
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Tabelul 3.10
Obiecte grafice

Fragment de linie 
dreaptă de culoare 

mov şi grosime de 3 
pixeli

Linie curbă cu 
două curburi de 

culoare albastră şi 
grosime de 5 pixeli

Linie curbă de 
culoare roşie şi 

grosime de 7 pixeli

Hexagon cu 
contur şi umplut cu 

culoare cafenie

Dreptunghi 
rotunjit cu contur de 
culoare verde cu o 
grosime de 5 pixeli 
şi umplut cu culoare 

portocalie

Dreptunghi cu 
contur de culoare 

albastră cu o 
grosime de 4 pixeli 
şi umplut cu culoare 

albă

Elipsă cu contur 
de culoare roşie cu o 
grosime de 3 pixeli şi 

umplut cu culoare 
violetă

Zonă închisă cu 
contur de culoare 

verde cu o grosime 
de 1 pixel şi 

umplută cu culoare 
galbenă

iNStRUmeNtele De DeSeNaRe a liNiilOR
În redactorul grafic Paint liniile pot fi desenate cu instrumentele linie 

  şi Curbă .
Pentru a desena un fragment de linie dreaptă trebuie:
1. Să alegem pe Bara de instrumente instrumentul linie;

2. Să alegem pe Bara auxiliară grosimea liniei .

3. Să alegem din Paleta de culori cu ajutorul butonului stâng al mouse-ului 
culoarea de prim-plan pentru desenarea liniei, iar cu butonul drept – 
culoarea fundalului.
4. Să punem indicatorul pe foaia de pe Zona de desenare a ferestrei în 
punctul de început al fragmentului.
5. Apăsând butonul mouse-ului mişcăm indicatorul în punctul final al liniei. 
Prin apăsarea butonului stâng linia va fi de culoarea de prim-plan, iar 
dacă folosim butonul drept, linia va avea culoarea de fundal.
6. Eliberaţi butonul mouse-ului.
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Desenarea liniilor orizontale şi verticale sau liniilor înclinate sub un 

unghi de 450 se face cu ajutorul apăsării tastei shift.
Trebuie de reţinut că atât timp cât butonul mouse-ului este apăsat în 

timpul desenării utilizatorul poate modifica dimensiunile şi plasarea 
obiectului sau poate distruge obiectul desenat apăsând pe celălalt buton al 
mouse-ului. După ce butonul mouse-ului a fost eliberat şi s-a încheiat 
desenarea, acest obiect devine parte componentă a imaginii grafice, îşi 
pierde independenţa ca obiect grafic aparte şi nu poate fi schimbat cu 
instrumentul cu care a fost creat.

Instrumentul Curba se foloseşte la desenarea liniilor curbe ce au una 
sau mai multe curburi. Succesiunea acţiunilor la început este aceeaşi ca şi 
la desenarea unei linii drepte, după care se fac curburile (succesiunea 
acţiunilor de creare a unei linii curbe este redată pe desenul 3.11):

1. să desenăm o linie dreaptă, capetele căreea corespund cu capetele 
viitoarei linii curbe;

2. să punem indicatorul pe linia desenată în locul primei curbe (sau 
alături de ea):

3. să glisăm indicatorul în direcţia primei curbe la adâncimea necesară, 
ţinând apăsat butonul stâng sau drept al mouse-ului;

4. dacă linia curbă va avea numai o curbură, atunci daţi încă o dată clic 
pe acelaşi loc. Dacă  trebuie să facem mai multe curburi, atunci trebuie să 
repetăm acţiunile 2 şi 3 în alt loc al liniei.

Desenul 3.11. Succesiunea acţiunilor de desenare a unei linii curbe.

iNStRUmeNtele De DeSeNaRe a POliGOaNelOR                            
Şi eliPSelOR

Pentru crearea poligoanelor şi elipselor sunt folosite următoarele 
instrumente: Dreptunghi , Poligon rotunjit , Poligon , elipsă 

.
Grosimea liniei de contur poate fi aleasă pe Bara auxiliară a instrumentului 

linie, lucru care se efectuează până la alegerea instrumentului însuşi. 
Când se alege instrumentul de desenare a figurilor apare Bara auxiliară, 
unde poate fi aleasă culoarea zonei interne a figurii:
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desenarea conturului figurii cu culoarea de prim-plan fără 
umplerea cu culoare a zonei interne;

desenarea conturului figurii în culoare de prim-plan cu umplerea 
zonei interne cu culoarea de fundal;

desenarea conturului şi zonei interne cu culoarea de prim-plan.

Pentru a crea un dreptunghi este necesar:
1. Să alegem mai întâi instrumentul linie, iar apoi, pe Bara auxiliară – 

grosimea liniei de contur a figurii;
2. Să alegem pe Paleta de culori culoarea de prim-plan şi culoarea 

fundalului figurii;
3. Să alegem pe Bara de instrumente instrumentul Dreptunghi;
4. Să alegem pe Bara auxiliară tipul de umplere a zonei interne a figurii.
5. Să punem indicatorul pe foaie în Zona de desenare a ferestrei într-un 

punct din partea de sus a dreptunghiului;
6. ţinând apăsat butonul mouse-ului glisăm indicatorul spre colţul opus 

al dreptunghiului. Desenând cu butonul drept al mouse-ului conturul va 
avea culoarea fundalului, iar interiorul va fi de culoarea de prim-plan;

7. Eliberăm butonul mouse-ului.
În acelaşi mod se desenează dreptunghiurile rotunjite şi elipsele. 

Desenarea cercurilor, pătratelor, pătratelor rotunjite se efectuează prin 
apăsarea tastei shift.

Pentru desenarea unui poligon arbitrar trebuie:
1. Să alegem grosimea şi culoarea liniilor poligonului, instrumentul 

Poligon, tipul umplerii cu culoare a figurii.
2. Să desenăm o latură a poligonului ca un fragment de linie dreaptă.
3. Să alegem pe rând cu indicatorul pe Zona de desenare celelalte colţuri 

ale poligonului.
Pentru a închide poligonul, trebuie ca ultimul colţ să se suprapună cu 

primul sau să dăm clic dublu pe butonul stâng al mouse-ului pe ultimul colţ 
(sfârşitul şi începutul liniei întrerupte se va unifica automat).

CReaRea imaGiNilOR GRaFiCe NOi

Pentru crearea unui desen nou trebuie să executăm Fişier ⇒ Creare. 
După aceasta pe Zona de desenare a ferestrei va apărea o foaie „curată” 
de formă dreptunghiulară, pe care utilizatorul crează imaginea din obiecte 
grafice.
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Mai întâi trebuie să indicăm 

dimensiunile foii. După cum ştiţi, 
dimensiunile foii se pot schimba 
prin glisarea marcherelor de 

schimbare a dimensiunii. Aceeaşi operaţie se poate executa prin comanda 
Desen ⇒ Atribute, ce deschide o fereastră de dialog respectivă. În 
această fereastră se pot introduce dimensiunile concrete ale lăţimii şi 
înălţimii foii. În afară de aceasta, sunt expuse şi unele date despre fişier şi 
imagine, se pot alege unităţile de măsură ale dimensiunilor foii şi paleta 
necesară – alb-negru sau color.

Desenul 3.12. Fereastra de indicare a valorilor atributelor desenului

Pentru indicarea valorilor proprietăţilor imaginilor grafice în fereastra de 
dialog atribute se folosesc obiecte noi ale ferestrei – comutatoare. 
Comutatoarele sunt folosite la alegerea unui regim din cele posibile (de 
exemplu, pentru alegerea unităţii de măsură şi paletei). Comutatoarele 
sunt unite în grupuri, ce sunt limitate de rame. Într-un anumit grup poate fi 
ales doar un comutator. Alegând un comutator să ştim că el arată în felul 
următor . Dacă alegem alt comutator în acelaşi grup, precedentul este anulat.

Pe parcursul creării imaginii utilizatorul poate să comită greşeli, desenând 
unele obiecte grafice aparte. Ultima operaţie efectuată poate fi anulată. 
Pentru aceasta trebuie să executăm Editare ⇒ Anulare. În acest mod pot 
fi anulate ultimele trei operaţii efectuate. Dacă operaţia a fost anulată din 
greşeală, ea poate fi restabilită prin comanda Editare ⇒ Repetare.

Pentru a începe desenarea din nou pe o foaie „curată”, trebuie să vă 
folosiţi de comanda Ştergeţi desenul în meniul Desen. După executarea 
acestei operaţii toate obiectele dispar, iar foaia este colorată în culoarea 
fundalului.

atribut (lat., attributio – atribuire) – 
proprietatea esenţială, integrală a 
obiectului.
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Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Folosirea instrumentelor de desenare a liniilor 
1. Deschideţi redactorul grafic Paint.
2. Instalaţi în fereastra de dialog atribute (Desen ⇒ Atribute) 
următoarele valori ale proprietăţilor desenului: lăţime – 30 cm, 
înălţime  15 cm, paleta – color.
3. Desenaţi linii după modelul prezentat în tabelul 3.2 (Exerciţiul 
3.2.1), folosind instrumentul linie. Alegeţi culoarea liniei de pe 
Paleta de culori, grosimea liniei – de pe bara auxiliară. Pentru 
desenarea liniilor orizontale, verticale sau înclinate sub unghi de 450 
ţineţi apăsată tasta shift. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul 
cu numele exerciţiul 3.2.1.
4. Ştergeţi desenul, executând Desen ⇒ Ştergeţi desenul.
5. Desenaţi linii curbe după exemplul din tabelul 3.2 (Exerciţiul 3.2.2), 
folosind instrumentul Curbe. Salvaţi desenul în mapa voastră în 
fişierul cu numele exerciţiul 3.2.2.
6. Ştergeţi desenul.

2. Folosirea instrumentelor de desenare a poligoanelor, elipselor.
1. Desenaţi dreptunghiuri şi pătrate după exemplul din tabelul 3.2 
(exerciţiul 3.2.3), folosind instrumentul Dreptunghi. Alegerea 
grosimii liniei se face pe bara auxiliară a instrumentului linie. Pentru 
desenarea pătratelor ţineţi apăsată tasta shift. Salvaţi desenul în 
mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 3.2.3.
2. Creaţi un desen nou executând Fişier ⇒ Creare.
3. Desenaţi câteva elipse şi cercuri conform exemplelor din tabelul 
3.2 (Exerciţiul 3.2.4), folosind instrumentul elipsă. Culoarea 
conturului alegeţi-o prin clic pe butonul stâng al mouse-ului pe Paleta 
de culori, iar culoarea de umplere – clic pe butonul drept. Tipul de 
colorare poate fi ales de pe bara auxiliară a instrumentului elipsă, 
grosimea conturului – pe bara auxiliară a instrumentului linie. 
Desenarea cercurilor se face prin apăsarea tastei shift. Salvaţi 
desenul în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 3.2.4.
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4. Creaţi un desen nou.
5. Desenaţi câteva poligoane conform exemplului din tabelul 3.2 
(Exerciţiul 3.2.5), folosind instrumentul Poligon. Desenarea laturilor 
orizontale şi verticale, precum şi laturilor înclinate sub unghi de 450, 
se efectuează prin apăsarea tastei shift. Salvaţi desenul în mapa 
voastră în fişierul cu numele exerciţiul 3.2.5.
6. Închideţi programul Paint.
7. Deschideţi mapa voastră. Controlaţi existenţa fişierelor cu 
desenele create.

Tabelul 3.2

exemple de desene 

Exerciţiul 3.2.1 Exerciţiul 3.2.2 Exerciţiul 3.2.3 Exerciţiul 3.2.4 Exerciţiul 3.2.5

Cel mai principal în acest punct

Imaginea grafică este formată din obiecte grafice – linii şi spaţii închise. 
Liniile pot fi drepte şi curbe şi au proprietăţile grosime şi culoare. Spaţiile 
închise pot fi limitate de poligoane sau linii curbe închise şi au proprietăţile 
grosimea şi culoarea liniei de contur, culoarea umplerii cu culoare a zonei 
interne.

Pentru crearea figurilor geometrice se folosesc următoarele instrumente 
ale redactorului grafic: linie, Curbă, Dreptunghi, Poligon rotunjit, 
elipsă, Poligon, ce se aleg de pe Bara de instrumente. Valorile 
proprietăţilor instrumentelor sunt alese de pe Paleta de culori şi barele 
auxiliare.

 

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce tipuri de obiecte grafice pot fi desenate în redactorul grafic 
Paint?
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2 . Din ce obiecte grafice sunt formate imaginile expuse mai jos? 

 a)  b)  c)

3 . Ce proprietăţi au liniile, zonele închise? 
4 . Cum se numesc instrumentele redactorului grafic Paint expuse mai 

jos? La ce folosesc ele? 

a) b) c) d) e) f)

5 . Cum alegem culorile pentu desenare? 
6 . La ce foloseşte Bara auxiliară?
7 . Prin ce se deosebeşte folosirea butoanelor stâng şi drept al mause-

ului în timpul desenării?
8 . Pentru ce este folosită tasta shift în timpul desenării liniilor şi 

dreptunghiurilor? 
9 . Cum putem anula ultima operaţie efectuată? 

10 . Cum ştergem desenul în întregime? Cum creăm un desen nou?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Creaţi un desen nou pe care să desenaţi o casă (tabelul 3.3, Exerciţiul 
3.2.1), folosind instrumentul Dreptunghi. Salvaţi imaginea creată 
în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 3.2.1.

2 . Desenaţi în redactorul grafic Paint faţa unui om (tabelul 3.3, 
Exerciţiul 3.2.2), folosind instrumentele linie şi Curbă. Salvaţi 
imaginea creată în mapa voastră în fişierul exerciţiul 3.2.2. 

3 . Desenaţi pe o foaie nouă imaginea jucăriei pentru copii „Piramida” 
(tabelul 3.3, Exerciţiul 3.2.3), folosind instrumentul Poligon rotunjit. 
Salvaţi imaginea creată în mapa voastră în fişierul exerciţiul 3.2.3.
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4*. Desenaţi pe o foaie nouă un elefant şi un cerb, folosind instrumentul 

Poligon (tabelul 3.3, Exerciţiul 3.2.4). Salvaţi imaginea creată în 
mapa voastră în fişierul exerciţiul 3.2.4.

5*. Creaţi un desen nou (tabelul 3.3, Exerciţiul 3.2.5), folosind 
instrumentul elipsă. Salvaţi imaginea creată în mapa voastră în 
fişierul exerciţiul 3.2.5.

Tabelul 3.3

exemple de imagini

Exerciţiul 3.2.1 Exerciţiul 3.2.2 Exerciţiul 
3.2.3

Exerciţiul 3.2.4 Exerciţiul 3.2.5

 3.3. iNStRUmeNtele De DeSeNaRe                                 
liBeRĂ Şi PRelUCRaRe a imaGiNilOR

1. Cum se folosesc butoanele stâng şi drept ale mouse-ului în timpul 
desenării?

2. La ce folosesc Barele auxiliare?
3. Descrieţi succesiunea acţiunilor la crearea unui fragment de linie 

dreaptă. 

iNStRUmeNtele De DeSeNaRe liBeRĂ

Pe lângă instrumentele pe care le-am cercetat deja, la crearea imaginilor 
grafice se folosesc şi instrumentele de desenare de mână – Creion, 
Pensulă, Pensulă de aer, Radieră. Ele sunt numite instrumente de 
desenare liberă şi se folosesc la desenarea figurilor cu forme arbitrare. 
(tabelul 3.4).



105

redactorul grafic Paint

Tabelul 3.4

instrumentele de desenare liberă

Instrumentul imaginea 
butonului

Bara 
auxiliară Scopul instrumentului

Creion Desenarea liniilor cu o grosime 
de un pixel.

Pensula 

Pentru desenarea liniilor, 
grosimea şi forma cărora pot fi 
alese pe bara auxiliară. 
Grosimea liniei poate fi un 
număr întreg cuprins între 1 şi 
8 pixeli.

Pensulă de aer

Desenarea cu efect de spray. 
Dimensiunile zonei de 
desenare se aleg pe bara 
auxiliară.

Radieră 

Ştergerea fragmentelor imagi-
nilor pe calea vopsirii lor în 
culoarea de fundal. Dimen-
siunea radierei se alege pe 
bara auxiliară. Grosimea poate 
fi de 4, 6, 8 sau 10 pixeli.

După alegerea instrumentului şi culorii necesare indicatorul trebuie 
plasat pe locul necesar al Zonei de desenare şi, ţinând apăsat butonul 
stâng sau drept al mouse-ului desenăm figura necesară. Pentru a încheia 
desenarea eliberăm butonul mouse-ului.

Ştiţi deja că butonul stâng al mouse-ului se foloseşte pentru a desena cu 
culoarea de prim-plan, iar butonul drept – cu culoarea fundalului. Pentru 
instrumentul Radieră butoanele mouse-ului se folosesc în alt mod: butonul 
stâng se foloseşte la culoarea de fundal, iar butonul drept – pentru vopsirea 
fragmentelor imaginii, culoarea cărora corespunde culorii de prim-plan în 
culoarea fundalului.
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Pentru instrumentul Pensulă pe bara auxiliară se poate seta grosimea liniei 
între 1 şi 8 pixeli. Pentru setarea unor valori mai mari este necesar să alegem 
instrumentul Pensulă şi să apăsăm concomitent tasta Ctrl şi tasta + („plus” pe 
tastatura suplimentară) până la mărimea necesară. Apăsarea concomitentă a 
tastelor ctrl şi – („minus” pe tastatura suplimentară) duce la micşorarea 
dimensiunii Pensulei.

iNStRUmeNtele De PRelUCRaRe a imaGiNilOR

instrumentul măreşte (Magnifier) . În timpul lucrului cu desenul 
poate apărea necesitatea de prelucrare a detaliilor mărunte. Pentru 
aceasta este comod să mărim imaginea, folosind instrumentul măreşte:

1. Alegeţi instrumentul măreşte pe Bara de instrumente.
2. Alegeţi pe bara auxiliară (desenul 3.13) multiplicatorul 

pentru mărirea imaginei (de 2, 6 sau 8 ori).
3. Alegeţi cu indicatorul acel loc ce trebuie cercetat mai 

detaliat.
Veţi observa că în regim mărit se vede că desenul este 

compus dintr-un număr mare de pixeli.
Pentru a vă întoarce în regim normal de vizionare trebuie 

ales instrumentul măreşte şi pe bara auxiliară – 
multiplicatorul 1x.

instrumentul Umple cu culoare (Fill with color) . 
Este folosit la vopsirea unei zone arbitrare închise. După 
selectarea instrumentului trebuie de selectat pe Paleta de 

culori culoarea necesară, plasăm indicatorul în centrul unei zone închise şi 
facem clic cu butonul stâng sau drept al mouse-ului. Butonul stâng se 
foloseşte la vopsirea în culoarea de prim-plan, iar butonul drept la vopsirea 
în culoarea fundalului.

Fiţi atenţi, deoarece la folosirea instrumentului Umple cu culoare, este 
important de urmărit ca zona ce se vopseşte să fie închisă. În caz contrar  
se va vopsi şi în afara acestei zone, lucru ce va duce la mutilarea desenului.

instrumentul alege culoarea (Pick color) . Uneori pentru desenarea 
obiectului trebuie să folosim una din culorile ce sunt deja pe desen, însă 
această culoare lipseşte de pe Paleta de culori, sau este greu de o 
identificat vizual. În asemenea cazuri trebuie să folosim instrumentul alege 
culoarea. Alegând acest instrument, este necesar să alegem pe desen un 

Pentru cei ce vor să cunoască mai multe

Desenul 
3.13. Bara 
auxiliară a 

instrumentului 
măreşte



107

redactorul grafic Paint

pixel de culoarea necesară cu butonul stâng sau drept al mouse-ului. 
Culoarea acestui pixel va deveni de prim plan, dacă va fi aleasă cu butonul 
stâng al mouse-ului, sau de fundal, dacă vom folosi butonul drept.

elaBORaRea PlaNUlUi CONStRUCţiei imaGiNii

etapa i. analiza compoziţiei 
desenului

1. Cercetaţi atent obiectul sau 
desenul ce urmează să-l creaţi.

2. Definiţi:
a) Din ce obiecte grafice este 

compus? Care sunt caracteristicile desenării acestor obiecte?
b) Cu ce instrument al redactorului grafic pot fi desenate fiecare din 

obiectele grafice şi în ce mod? Care dintre aceste modalităţi, după părerea 
voastră este cea mai potrivită?

c) Care este compoziţia desenului (adică, poziţia relativă a obiectelor 
grafice)? În ce ordine trebuie desenate în redactorul grafic?

d) Ce culori sunt folosite pe desen? Sunt de ajuns culorile de pe Paleta 
de culori obişnuită a redactorului grafic?

e) De ce dimensiuni ale foii redactorului grafic veţi avea nevoie?
etapa ii. Compunerea planului de creare a desenului (determinarea 

succesiunii desenării obiectelor grafice ale imaginii şi modalităţile de 
folosire a instrumentelor necesare).

În timpul creării desenului este cazul să:
• Începem desenarea cu obiectele grafice de pe planul din spate;
• Obiectele complicate trebuie desenate pe părţi;
• Dacă desenaţi un peisaj, folosiţi obligatoriu linia orizontului;
• Dacă desemnaţi o imagine spaţială pe desen, trebuie să  redea 
perspectiva;
• Alegeţi culori reale;
• Vopsind obiectele ţineţi cont de porţiunile mai întunecate şi de cele mai 
luminoase.
etapa iii. Construirea imaginii în redactorul grafic.
1.  Deschideţi redactorul grafic Paint.
2. Setaţi dimensiunile viitorului desen.

Compoziţie (lat. compositio – 
elaborare, legare, unificare) combinarea 
unor elemente ce sunt unite printr-o idee 
generală şi formează o imagine întreagă.
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3. Vopsiţi fundalul, desenaţi linia orizontului (după necesitate).
4. Desenaţi obiecte grafice aparte sau părţile unui obiect grafic complicat.
5. Ştergeţi obiectele auxiliare, dacă le-aţi folosit.
6. Salvaţi desenul creat.
7. Închideţi programul.

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Folosirea instrumentelor de desenare liberă
1. Deschideţi redactorul grafic Paint.

2. Alegeţi instrumentul Creion . Desenaţi imaginea unei flori (tabelul 
3.4, Exerciţiul 3.3.1) din linii de diferite culori. Alegeţi culoarea de pe 
Paleta de culori cu butonul stâng al mouse-ului. Vă amintim că puteţi 
anula ultimele trei operaţii executând comanda Editare ⇒ Anulare.

3. Alegeţi instrumentul Pensulă . Desenaţi alături de desenul 
anterior o floare asemănătoare (tabelul 3.4, Exerciţiul 3.3.2) din linii de 
diferite culori, grosimi şi forme ale pensulei. Valoarea proprietăţilor liniilor 
setaţi-o de pe bara auxiliară şi Paleta de culori.

4. Alegeţi instrumentul Pensula de aer . Desenaţi alături de desenele 
precedente o a treia floare (tabelul 3.4, Exerciţiul 3.3.3), folosind diferite 
culori şi zone de pulberizare. Alegeţi valoarea proprietăţilor de pe bara 
auxiliară şi Paleta de culori.

Tabelul 3.4
exemple de imagini

Exerciţiul 3.3.1 Exerciţiul 3.3.2 Exerciţiul 3.3.3
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5. Alegeţi instrumentul Radieră . Ştergeţi unele elemente de pe 

florile desenate (de exemplu, petalele interioare). Alegeţi culoarea 
fundalului de pe Paleta de culori cu ajutorul butonului drept al mausului. 
Folosiţi la ştergere Radiere de diferite dimensiuni, pe care le alegeţi de pe 
bara auxiliară.

6. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 3.3.1.

2. Folosirea instrumentelor de prelucrare a imaginilor
1. Deschideţi imaginea grafică, salvată în fişierul exerciţiul 3.3.2.bmp, 
din mapa Capitolul 3\Punctul 3.3.
2. Alegeţi instrumentul măreşte  şi multiplicatorul de mărire 2x sau 
6x. Cercetaţi cu atenţie prima imagine mărită şi identificaţi dacă toate 
liniile obiectelor grafice sunt închise. Mişcaţi desenul folosind barele de 
defilare.
3. Desenaţi liniile ce nu sunt închise cu folosirea instrumentelor 
corespunzătoare în culoarea necesară.
4. După cercetarea desenului întorceţi-vă în regim normal, alegând 
instrumentul măreşte şi multiplicatorul 1x.
5. Alegeţi instrumentul Umple cu culoare . Vopsiţi prima imagine, 
folosind culorile alese de voi. Culoarea se alege pe Paleta de culori.

6. Alegeţi instrumentul alegerea culorii . Vopsiţi a doua imagine cu 
culorile indicate sub desen. Pentru aceasta alegeţi instrumentul 
alegerea culorii, culoarea necesară de sub desen, iar apoi instrumentul 
Umple cu culoare şi vopsiţi elementul desenului.
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7. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 

3.3.2. 

Cel mai important în acest punct

În timpul creării obiectelor grafice pot fi folosite instrumentele Creion, 
Pensulă, Pensulă de aer, Radieră, ce se numesc instrumente de desenare 
liberă. Pe lângă aceste instrumente se folosesc, de asemenea, 
instrumentele Umple cu culoare, măreşte, alegerea culorii.

Creând desenul în redactorul grafic, trebuie să ţinem cont de următoarea 
succesiune de acţiuni: mai întâi analizăm compoziţia desenului, după care 
planificăm succesiunea construirii obiectelor aparte şi în sfârşit desenăm 
imaginea în redactorul grafic.

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce instrumente ale redactorului grafic Paint sunt afişate mai jos?

a) b) c) d) e) f)

2 . La ce sunt folosite instrumentele Creion, Pensulă, Pensulă de 
aer?

3 . Linii de ce grosime pot fi desenate cu instrumentele Creion şi 
Pensulă?

4 . Prin ce se deosebeşte folosirea culorilor la Radieră de alte 
instrumente de desenat (Pensulă, Creion)?

5 . De ce când vopsim o figură cu o culoare se vopsesc şi alte zone? 
Cum putem corecta această situaţie?

6 . În ce cazuri folosim instrumentul alege Culoarea? Cum ne folosim 
de el?

7 . De câte ori putem mări  desenul în redactorul grafic Paint? Pentru 
ce se efectuează acest lucru? 

8*. Cum putem face un fundal al desenului color, folosind instrumentul 
Umple cu culoare?
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Rezolvaţi exerciţiile

1 . Creaţi un desen nou, scriind cu Creionul numele a câţiva prieteni 
(tabelul 3.5, Exerciţiul 3.3.1). Folosiţi diferite culori. Salvaţi desenul 
în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 3.3.1.

2 . Desenaţi două vişine folosind instrumentul Pensulă (tabelul 3.5, 
Exerciţiul 3.3.2). Vopsiţi imaginea. Salvaţi desenul în mapa voastră 
în fişierul cu numele exerciţiul 3.3.2. Descrieţi în caiet planul 
construirii imaginii. 

3 . Creaţi un desen nou după model (tabelul 3.5, Exerciţiul 3.3.3), 
folosind instrumentul Pensulă de aer. Salvaţi desenul în mapa 
voastră în fişierul cu numele exerciţiul 3.3.3. Descrieţi în caiet 
planul construirii desenului. 

4 . Deschideţi în programul Paint imaginea din fişierul exerciţiul 
3.3.4.bmp, ce se află în mapa Capitolul 3\Punctul 3.3. Identificaţi 
pe desen toate triunghiurile şi vopsiţi-le în culoare cafenie. Salvaţi 
desenul în mapa voastră în acelaşi fişier. 

5 . Deschideţi în programul Paint imaginea din fişierul exerciţiul 
3.3.5.bmp, ce se află în mapa Capitolul 3\Punctul 3.3. Vopsiţi 
imaginea folosind doar culorile expuse sub desen. Salvaţi desenul 
în mapa voastră în acelaşi fişier.

Tabelul 3.5
exemple de imagini

Exerciţiul 
3.3.1

Exerciţiul 
3.3.2

Exerciţiul 
3.3.3

Exerciţiul 3.3.4 Exerciţiul 3.3.5

LUCRARE PRACTICĂ NR. 3

„Crearea imaginii date conform planului expus”

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.
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Cerinţe:

Desenaţi imaginea grafică după exemplu (desenul 3.14), conform 
planului dat. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu numele lucrare 
practică 3.

Desenul 3.14. Exemplul orientativ al desenului pentru lucrarea practică nr. 3

Planul creării imaginii:
1. Cercetaţi desenul expus.
2. Analizaţi compoziţia desenului: ce obiecte sunt pe desen? Cu ce 
instrumente le veţi desena?
3. Deschideţi redactorul grafic Paint.
4. Setaţi dimensiunile foii 25 cm pe 15 cm în fereastra atribute.
5. Desenaţi linia orizontului cu instrumentul Pensulă.
6. Vopsiţi partea de jos a desenului în culoare albastră, iar partea de 
sus – în culoare sinilie, folosind instrumentul Umple cu culoare.
7. Desenaţi o corabie cafenie cu pânze de culoare purpurie, folosind 
instrumentele  Poligon, linie şi Umple cu culoare.
8. Desenaţi pe cer soarele galben cu raze, folosindu-vă de instrumentele 
elipsă şi Pensulă.
9. Desenaţi pe mare spuma albă a valurilor, folosind instrumentul 
Pensulă de aer.
10. Desenaţi pe cer un pescăruş alb, folosind instrumentul Curbă.
11. Desenaţi pe cer un nouraş albastru, folosind instrumentele Creion 
şi Umple cu culoare.
12. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu numele lucrare 
practică 3.
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3.4. ReDaCtaRea                                                             
imaGiNilOR GRaFiCe

1. Cum executăm operaţia de glisare a ferestrei?
2. Cum executăm operaţia de schimbare a dimensiunilor foii cu 

folosirea marcatorilor?
3. Cum credeţi, în ce constau operaţiile de copiere a obiectului şi 

deplasare a obiectului?

Imaginea grafică creată în Paint poate fi modificată – ştergerea, 
deplasarea sau copierea obiectelor imaginii, adăugarea noilor obiecte ş.a. 
Aceste operaţii se numesc operaţii de redactare.

SeleCtaRea UNUi FRaGmeNt al imaGiNii GRaFiCe 

Pentru executarea operaţiilor de redactare trebuie mai întâi să selectăm 
un fragment al imaginii, asupra 
căruia vor fi efectuate operaţiile. 
Pentru aceasta în Paint există 
următoarele instrumente (tabelul 
3.6):

Tabelul 3.6
instrumentele de selectre a unui fragment dintr-o imagine grafică

Instrumentul Imaginea 
butonului Scopul şi modalităţile de folosire

Selectarea 
unei zone 

dreptunghiulare

Pentru selectarea unui fragment al 
imaginii de formă dreptunghiulară. 
Selectarea se face la fel ca şi 
desenarea unui dreptunghi.

Selectarea 
unei zone 
arbitrare

Pentru selectarea unui fragment al 
imaginii de formă arbitrară. Pentru 
aceasta trebuie să înconjurăm conturul 
obiectului necesar, ţinând apăsat 
butonul mouse-ului, la fel ca şi la 
desenarea cu Creionul. După selectare 
conturul fragmentului va deveni 
dreptunghiular, însă toate operaţiile se 
vor efectua cu zona selectată.

Fragment (lat. fragmentum – bucată, 
pasaj, frântură) – o parte oarecare a unui 
obiect.
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Zona selectată va fi înconjurată de o linie întreruptă. În colţurile şi pe 

părţile laterale ale zonei selectate se află marcatoarele de modificare a 
dimensiunii zonei selectate.

După alegerea instrumentului respectiv de selectare pe bara auxiliară 

trebuie de ales regimul de selectare: fundal transparent  (de pe 

fragment se scoate culoarea de fundal) sau fundal intransparent  

(pe fragment se păstrează culoarea de fundal). De exemplu, pe desenul 
3.15 este prezentată deplasarea fragmentului selectat în regim de fundal 
transparent şi intransparent, fundalul fiind de culoare galbenă.

 a) b)  c)

Desenul 3.15. Deplasarea fragmentului imaginii (a) în regim de fundal transparent (b) şi 
intransparent (c)

Dacă este necesar să executăm operaţii cu tot desenul, atunci pentru 
selectarea lui trebuie de executat Editare ⇒ Selectează tot.

Anularea selectării se poate face prin alegerea unui punct din afara 
zonei selectate sau prin apăsarea tastei esc.

ReDaCtaRea imaGiNii GRaFiCe

Vă explicăm esenţa operaţiilor de redactare şi ordinea folosirii lor.
Când se efectuează operaţia de ştergere a fragmentului imaginii el se 

vopseşte în culoarea de fundal ce este setată la acel moment (această 
culoare nu este întotdeauna albă). Şi, ca urmare, fragmentul dispare de pe 
desen. Ştergerea fragmentului selectat al desenului se efectuează prin 
apăsarea tastei Delete sau executând Editare  ⇒ Ştergere.
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La deplasarea fragmentului desenul este deplasat în alt loc, iar pe locul 
precedent se şterge (se vopseşte în culoarea de fundal). Deplasarea 
fragmentului selectat se efectuează prin glisarea lui în noul loc. Pentru 
aceasta trebuie să punem indicatorul în centrul zonei selectate (imaginea 
indicatorului ), să apăsăm butonul stâng al mouse-ului şi să glisăm 
indicatorul în locul necesar după care eliberăm butonul mouse-ului.

Când copiem fragmentul imaginii el rămâne la locul său, iar copia lui se 
plasează pe noul loc al desenului. Copierea fragmentului selectat se poate 
face  la fel ca şi operaţia de deplasare, ţinând apăsată tasta ctrl.

În cazul când glisăm fragmentul desenului ţinând 
apăsată tasta shift el se mişcă după indicator, lăsând o 
urmă în formă de copii multiple ale acestui fragment (desenul 
3.16).

        

Copierea şi deplasarea fragmentului selectat al imaginii se poate efectua 
cu ajutorul memoriei clipboard (desenul 3.17). memoria clipboard este 
o parte a memoriei computerului prevăzută pentru păstrarea temporară a 
datelor.

Pentru a deplasa fragmentul selectat cu ajutorul memoriei clipboard 
trebuie să executăm următoarele acţiuni:

1. Să introducem fragmentul selectat al imaginii în memoria clipboard, 
executând Editare ⇒ Decupare.

2. Să introducem fragmentul din Memoria clipboard pe desen, efectuând 
Editare ⇒ Inserare. (Fragmendul imaginii introdus se plasează în partea 
stângă, sus, a Zonei de desenare a ferestrei).

3. Să glisăm fragmentul introdus în locul necesar pe desen.
4. Să anulăm selectarea fragmentului.
Pentru copierea fragmentului trebuie să efectuăm aceleaşi acţiuni, 

însă în loc de comanda Decupare trebuie să executăm comanda Copiere. 

Pentru cei ce vor să cunoască mai multe

Desenul 3.16. Copierea 
cu apăsarea tastei shift

memORia CliPBOaRD Şi FOlOSiRea eI
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Deplasarea 

Copierea Copierea Copierea

Decupare

Copiere

Inserare 

Inserare

Deplasarea 

Memoria clipboard

Deplasarea 

Desenul 3.17. Executarea operaţiilor de deplasare şi copiere cu folosirea                 
memoriei clipboard

În memoria clipboard a redactorului grafic Paint în acelaşi timp se 
poate păstra doar un obiect. El se va păstra acolo până în memoria 
clipboard nu va fi introdus alt obiect. De aceea, introducerea obiectului 
din memoria clipboard se poate face de mai multe ori, ceea ce permite 
efectuarea rapidă a mai multor copii ale fragmentului.

SCHimBaRea DimeNSiUNilOR, ROtiRea Şi aFiŞaRea 
imaGiNilOR

Cu fragmentul selectat al desenului se pot efectua şi alte operaţii: 
oglindirea, rotirea, modificarea dimensiunilor ş.a.

Pentru modificarea dimensiunilor fragmentului imaginii trebuie 
(desenul 3.18):

Desenul 3.18. Modificarea dimensiunilor fragmentului imaginii

  1. Să selectăm fragmentul necesar al imaginii.
2. Să schimbăm dimensiunile zonei selectate prin glisarea marcatoarelor 

de modificare a dimensiunilor respective în direcţia necesară. 
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Însă trebuie de urmărit ca schimbarea dimensiunilor în lăţime să se 
efectueze proporţional şi în înălţime ca să nu se permită mutilarea imaginii.

3. Să încheiem operaţia prin alegerea unui punct în afara zonei selectate 
sau apăsând tasta esc.

Alte operaţii de redactare se execută cu folosirea comenzilor meniului 
Desen. Dacă înainte de executarea operaţiei nu este selectat nici un 
fragment al imaginii, atunci rezultatul comenzii se va aplica la tot desenul.

Pentru a oglindi imaginea trebuie (desenul 3.19):

Desenul 3.19. Afişarea imaginei de sus în jos

1. De executat Desen ⇒ Afişare/rotire
2. Să introducem în fereastra de dialog Afişare şi rotire unul din regimurile 
Afişare de la stânga la dreapta sau Afişare de sus în jos, alegând 
comutatorul necesar.
3. Apăsaţi butonul OK.
Pentru a roti imaginea trebuie (desenul 3.20):

Desenul 3.20. Rotirea imaginii la 270 de grade

1. Să executăm Desen ⇒ Afişare/rotire.
2. Să setăm în fereastra de dialog afişare şi rotire regimul Rotire cu 

un unghi, alegând comutatorul respectiv.
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3. Să setăm unghiul necesar (în direcţia acelor de ceasornic), alegând 

comutatorul respectiv – 90, 180 sau 270 de grade.
4. Să apăsăm butonul OK.

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regiulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.4.1.bmp, ce se află în 
mapa Capitolul 3\Punctul 3.4. Plasaţi fragmentele desenului după model.

Pentru aceasta:
1. Setaţi culoarea albă a fundalului, alegând-o pe Paleta de culori cu 

butonul drept al mouse-ului.
2. Alegeţi instrumentul selectarea unei zone dreptunghiulare   

pe Bara de instrumente.
3. Alegeţi regimul transparent al fundalului  pe bara auxiliară.

4. Selectaţi o zonă dreptunghiulară în jurul obiectului verde.
5. Deplasaţi fragmentul selectat al desenului, plasându-l peste obiectul 

roşu.
6. Deplasaţi celelalte obiecte, repetând acţiunile 4 şi 5.
7. Anulaţi selectarea, apăsând tasta esc.
8. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu 
acelaşi nume.

2. Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.4.2.bmp, ce se află în 
mapa Capitolul 3\Punctul 3.4. Ştergeţi de pe desen toate cercurile şi 
elipsele.

Pentru aceasta, mai întâi setaţi fondalul de culoare albastră. Pentru 
selectarea fragmentelor folosiţi-vă de instrumental Selectarea unei zone 

arbitrare , pentru ştergerea fragmentelor – tasta Delete. Salvaţi 

desenul în mapa voastră în fişierul cu acelaşi nume.
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3. Desenaţi un desen după modelul dat. Pentru desenarea triunghiurilor 
folosiţi-vă de instrumentul Poligon, pentru selectarea lui folosiţi-vă 

de instrumentul selectarea unei zone arbitrare   în regim de 
fundal transparent (culoarea fundalului - albă), pentru copiere folosiţi-
vă de glisarea cu apăsarea tastei ctrl. Triunghiurile copiate vopsiţi-
le în culorile necesare. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu 
numele exerciţiul 3.4.3. 

4. Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.4.5.bmp, ce se află în 
mapa Capitolul 3\Punctul 3.4. Copiaţi imaginea de trei ori folosind 
memoria clipboard. Plasaţi copiile alături, glisându-le. Rotiţi prima 
copie cu 900, a doua – cu 1800, a treia – cu 2700. Pentru rotirea 
copiilor folosiţi-vă de comanda 
afişează/rotire a meniului Desen. 
Faceţi un ornament din patru copii după 
model. Salvaţi desenul în mapa voastră 
în fişierul cu acelaşi nume.

5. Deschideţi imaginea din fişierul 
exerciţiul 3.4.5.bmp ce se află în mapa 
Capitolul 3\Punctul 3.4. Copiaţi imaginea de câteva ori şi modificaţi 
dimensiunile copiilor, mărind şi micşorând înălţimea şi lăţimea lor. 
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Pentru aceasta folosiţi operaţiile de selectare şi copiere a fragmentelor 
şi glisarea marcatoarelor de schimbare a dimensiunilor a zonei 
selectate. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu acelaşi 
nume.

Cel mai important în acest punct

Imaginile grafice create pot fi redactate prin copiere, deplasare, 
ştergerea unor fragmente, desenarea obiectelor noi şi modificarea 
dimensiunilor fragmentelor de imagine, fragmentele pot fi rotite şi afişate.

Înainte de a efectua vreo operaţie fragmentul desenului trebuie selectat, 
folosindu-ne de instrumentele de selectare a unei zone dreptunghiulare 

 sau a unei zone arbitrare , ce se află pe Bara de instrumente.
Comenzile de redactare a imaginilor sau fragmentelor lor se află în 

meniurile editare şi Desen.

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce operaţii se pot efectua cu fragmentele de imagine?
2 . Cum se numesc butoanele redactorului grafic Paint afişate mai 

jos?

a) b) c) d)

3 . Ce instrumente pentru selectarea unui fragment al imaginii există? 
Cum ne putem folosi de ele?
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4 . Prin ce se deosebesc regimurile de selectare a fragmentelor cu 
fundal transparent şi fundal intransparent? În ce cazuri e mai 
bine de folosit unul sau alt regim? 

5 . Pentru ce se foloseşte tasta Ctrl în timpul redactării imaginilor?
6 . Ce este memoria clipboard? La ce se foloseşte? 
7 . Cum se roteşte un fragment al desenului la 900, cum se afişează de 

sus în jos?
8 . Cum putem modifica dimensiunile fragmentului imaginii folosindu-

ne de marcatoarele de modificare a dimensiunilor zonei selectate? 
9 . Care va fi rezultatul în urma efectuării următoarelor acţiuni asupra 

fragmentului imaginii selectat:
a) apăsăm tasta Delete;
b) ţinem apăsată tasta Ctrl şi glisăm fragmentul;
c) ţinem apăsată tasta Shift şi glisăm fragmentul;
d) executăm Editare ⇒ Ştergere?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.4.1.bmp, ce se află în 
mapa Capitolul 3\Punctul 3.4. Compuneţi un desen din fragmentele 
propuse, folosind deplasarea şi rotirea fragmentelor imaginii. Salvaţi 
desenul în mapa voastră în fişierul cu acelaşi nume.

2 . Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.4.2.bmp ce se află în 
mapa Capitolul 3\Punctul 3.4. Construiţi un desen după model 
din fragmentele propuse, folosind operaţiile de copiere, deplasare, 
modificare a dimensiunilor. Salvaţi desenul în mapa voastră în 
fişierul cu acelaşi nume.
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3 . Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.4.3.bmp ce se află 
în mapa Capitolul 3\Punctul 3.4. Creaţi un desen unde să fie un 
ornament după model, folosind operaţiile de copiere, modificare a 
dimensiunilor, afişare. Salvaţi desenul în mapa voastră în fişierul cu 
acelaşi nume.

4*. Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.4.4.bmp ce se află 
în mapa Capitolul 3\Punctul 3.4. Compuneţi din imaginile iniţiale 
diferite desene pentru încondeierea ouălor şi vopsiţi-le. Salvaţi 
desenul în mapa voastră în fişierul cu acelaşi nume.

5*. Compuneţi şi scrieţi în caiete planurile de construire a imaginilor din 
exerciţiile 1-3.
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3.5. aDĂUGaRea CaSetelOR                                                               
De teXt la imaGiNile GRaFiCe

1. Cum introducem de pe tastatură semnul exclamării? Cuvântul cu 
literă mare? Spaţiul între cuvinte? Cum ştergem simbolul introdus 
greşit?

2. Cum se folosesc marcatoarele de modificare a dimensiunilor obiectelor?
3. Ce obiecte ale ferestrelor de dialog cunoaşteţi? Cum pot ele fi 

folosite?

CaSetele De teXt Şi PRiNCiPalele                               
PaRtiCUlaRitĂţi ale SimBOlURilOR

La imaginile grafice create în Paint pot fi adăugate casete de text. De 
exemplu, pe desenul 3.21 sunt publicate două casete de text – „Călătorie 
plăcută!” şi „Hortiţa”. Caseta de text este un fragment al imaginii grafice ce 
conţine un text.

Desenul 3.21. Exemplu de imagine grafică cu casete de text

Simbolurile casetei de text în redactorul grafic Paint au următoarele 
proprietăţi: font, dimensiune, culoare, evidenţiere.

Fontul prevede forma grafică a simbolurilor, ca şi scrisul de mână. În 
prezent sunt create şi se folosesc câteva mii de fonturi diferite. 



124

Сapitolul 3
Fiecare are numele lui, de exemplu, Arial, Impact, Times New Roman, 

Adventir  ş.a.
Dimensiunea simbolurilor este înălţimea lor şi se măsoară în unităţi 

speciale – puncte.
Culoarea simbolurilor poate fi diferită – galbenă, albastră, verde ş.a.
Evidenţierea prevede caracteristici suplimentare ale simbolurilor şi poate 

avea următoarele valori: obişnuit, bold, italic, subliniat sau combinarea 
acestora.

Totalitatea valorilor proprietăţilor simbolurilor se numeşte format, iar 
acţiunile de instalare a formatului – setarea formatului. Exemple de texte 
cu diferite formate ale simbolurilor sunt prezentate în tabelul 3.7.

Tabelul 3.7

Exemple de texte cu simboluri cu formate diferite

Exemplul de text Fontul Dimensiunea Culoarea Evidenţierea

Felicitări 
cu ocazia 
sărbătorii!

Arial 23 Purpuriu Bold

La mulţi ani! Georgia 15 Verde  Bold,
 italic

Atenţie!
Pericol!

Comic
Sans 
MS

20 Roşu Obişnuit

Nu toate fonturile sunt  pentru introducerea literelor. De exemplu, folosind fonturile 
mS Outlook, Webdings, Wingdings, pot fi introduse următoarele simboluri grafice

 ş.a. 

Pentru cei ce vor să cunoască mai multe
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CReaRea CaSetelOR De teXt, ReDaCtaRea Şi SetaRea 
FORmatUlUi lOR

Crearea casetelor de text în redactorul grafic Paint se efectuează cu 
folosirea instrumentului text .

După alegerea instrumentului text pe bara auxiliară trebuie să alegem 
regimul transparenţei fundalului:

 – fundal transparent, adică fundalul casetei va coincide cu 
culoarea desenului din această zonă (desenul 3.22, a);

– fundal intransparent, adică culoarea de fundal a casetei va 
coincide cu culoarea de fundal a desenului, ce este instalată pe 
indicator (desenul 3.22, b).

 a) b)

Desenul 3.22. Exemple de casete de text cu fundal transparent (a) şi intransparent (b).

După aceasta trebuie să selectăm pe desen o zonă dreptunghiulară, în 
interiorul căreia se va introduce textul. În timpul introducerii textului această 
zonă va avea un contur întrerupt. După necesitate, dimensiunile ei pot fi 
schimbate prin glisarea marcatoarelor de modificare a dimensiunii, iar 
schimbarea poziţiei prin glisarea zonei, plasând indicatorul pe conturul ei.

Caseta de text în timpul creării ei poate fi redactată – ştergerea 
simbolurilor suplimentare sau greşite, introducerea altor simboluri. Pentru 
a şterge un simbol trebuie:

1. Să plasăm cursorul în interiorul dreptunghiului la locul unde este 
nevoie de redactare, folosind tastele de control ale cursorului ↓ ↑ ← → 
sau să alegem locul necesar cu mouse-ul.

2. Să apăsăm tasta Backspace pentru ştergerea simbolului din stânga 
cursorului sau tasta Delete pentru a şterge simbolul din dreapta cursorului 
(desenul 3.23).
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Desenul 3.23. Schema de ştergere a simbolului

În acest mod este posibilă ştergerea a mai multor simboluri, a unui 
cuvânt, sau a textului în întregime.

Pentru a introduce simboluri noi cursorul trebuie plasat în locul necesar 
al textului după care se introduc simbolurile. Textul existent se va deplasa 
în partea dreaptă de poziţia introducerii, iar simbolurile noi se vor introduce 
în text.

Caseta de text poate fi setată după formatul textului, adică schimbarea 
valorilor proprietăţilor simbolurilor. Aceste schimbări se vor aplica 
concomitent la tot textul.

Culoarea simbolurilor casetei de text se alege de pe Paleta de culori 
cu butonul stâng al mouse-ului, iar culoarea de fundal al casetei de text – 

2

3 4 5 6 7 8

1

1. Cursor 6. Butonul de setare a evidenţierii
2. Zona casetei de text cu marcatoarele  Bold a simbolurilor
 de modificare a dimensiunilor 7. Butonul de setare a evidenţierii
3. Caseta cu lista de fonturi  italic a simbolurilor
4. Butonul de deschidere a listei 8. Butonul de setare a evidenţierii 
5. Caseta cu lista deschisă pentru  subliniate a simbolurilor
 alegerea dimensiunii simbolurilor

Desenul 3.24. Bara de atribute ale textului
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cu butonul drept al mouse-ului. Celelalte valori ale proprietăţilor se setează 
pe Bara de atribute ale textului (desenul 3.24). Dacă această bară nu s-a 
deschis automat în timpul creării casetei de text, trebuie de executat 
Aspect ⇒ Bara de atribute ale textului. După necesitate, ea poate fi 
glisată în altă parte a ferestrei.

În continuare pe Bara de atribute ale textului prin alegerea butoanelor 
şi valorilor respective din liste se poate seta fontul, dimensiunea, 
evidenţierea simbolurilor din caseta de text.

lista este încă un obiect în ferestrele de dialog (cunoaşteţi deja 
butoanele, casetele şi comutatoarele). Pentru setarea valorii din listă 
trebuie deschisă această listă prin alegerea butonului  şi alegerea valorii 
necesare. După aceasta lista se închide automat. Iar valoarea setată se va 
vedea în caseta respectivă.

Încheierea creării casetei de text se efectuează prin alegerea oricărui 
punct din afara casetei. Trebuie de reţinut că după această operaţie textul 
devine o parte integră a imaginii grafice şi introducerea schimbărilor în 
conţinut sau setarea formatului textului, folosind instrumnetul Text, devine 
imposibilă.

Succesiunea acţiunilor la crearea casetei de text este următoarea:
1. Alegerea instrumentului text şi a unuia din regimurile de transparenţă  

a fundalului.
2. Selectarea unei zone dreptunghiulare.
3. Introducerea textului necesar.
4. Setarea formatului textului (setarea culorii, fontului, dimensiunii, 

evidenţierii).
5. Alegerea unui punct în afara casetei.

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1.  Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.5.1.bmp, ce se află în 
mapa Capitolul 3\Punctul 3.5. Creaţi în partea de sus a desenului 
caseta de text pe fundal transparent cu textul “La mulţi ani!”, setând 
următoarele valori ale proprietăţilor simbolurilor: culoarea simbolurilor 
– roşie, dimensiunea – 22, evidenţierea – bold, italic, fontul Corbel. 
Salvaţi desenul creat în mapa voastră cu acelaşi nume.

   Pentru crearea casetei de text alegeţi instrumentul text, setaţi 
fundalul transparent, selectaţi zona pentru introducerea textului, 
introduceţi textul necesar, setaţi pe Bara de atribute ale textului 
valorile necesare ale proprietăţilor simbolurilor. 
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2. Deschideţi imaginea din fişierul exerciţiul 3.5.2.bmp, ce se află în 

mapa Capitolul 3\Punctul 3.5. Faceţi pe fiecare balon câte o casetă 
de text pentru a obţine imaginea demonstrată pe desen. Salvaţi 
imaginea în mapa voastră în fişierul cu acelaşi nume. 

 Exerciţiul 3.5.1 Exerciţiul 3.5.2

Cel mai principal în acest punct

În imaginea grafică se pot introduce casete de text, folosind instrumentul 

text . Simbolurile textului în Paint au următoarele proprietăţi: font, 
dimensiune, evidenţiere, culoare. Valoarea proprietăţilor simbolurilor se 
setează pe Bara de atribute ale textelor şi Paleta de culori.

Caseta de text poate fi redactată şi setată doar în timpul creării ei. 
Redactarea textului este ştergerea  simbolurilor suplimentare sau greşite, 
introducerea altor simboluri. Totalitatea valorilor proprietăţilor simbolului se 
numeşte format, iar acţiunea – setarea formatului. 

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce proprietăţi au simbolurile din casetele de text? Ce valori pot 
avea ele?

2 . Ce este formatul? Ce operaţii intră în setarea formatului? 
3 . Ce instrument se foloseşte la crearea casetelor de text?
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4 . La ce se foloseşte Bara de atribute ale textului?
5 . Cum ne folosim de listă?
6 . Cum alegem culoarea simbolurilor din caseta de text?
7 . Pentru ce trebuie să alegem regimurile de transparenţă a fundalului 

casetei de text? Prin ce se deosebesc aceste regimuri?
8 . Ce operaţii de redactare se pot efectua cu caseta de text în timpul 

creării ei?
9 . Cum introducem simbolul în caseta de text? 

10 .   Pentru ce se folosesc tastele Backspace şi Delete? Prin ce se 
deosebeşte acţiunea lor?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Desenaţi o imagine după model (tabelul 3.8, exerciţiul 3.5.1). 
Semnaţi denumirile culorilor. Salvaţi desenul în fişierul cu numele 
exerciţiul 3.5.1.bmp în mapa voastră. 

2 . Desenaţi o imagine după model (tabelul 3.8, exerciţiul 3.5.2). Salvaţi 
desenul în fişierul cu numele exerciţiul 3.5.2.bmp în mapa voastră.

3 . Desenaţi o imagine după model (tabelul 3.8, exerciţiul 3.5.3). Salvaţi 
desenul în fişierul cu numele exerciţiul 3.5.3.bmp în mapa voastră.

4*. Desenaţi o imagine după model (tabelul 3.8, exerciţiul 3.5.4). Salvaţi 
desenul în fişierul cu numele exerciţiul 3.5.4.bmp în mapa voastră.

5*. Elaboraţi şi scrieţi în caiet planul construirii desenului pentru 
exerciţiile 1 şi 2.

6*. Elaboraţi şi scrieţi în caiet planul construirii desenului pentru 
exerciţiile 3 şi 4.

Tabelul 3.8
modele de imagini

Exerciţiul
 3.5.1

Exerciţiul
 3.5.2

Exerciţiul
 3.5.3

Exerciţiul
 3.5.4
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LUCRARE PRACTICĂ NR. 4

„Prelucrarea imaginilor, create anterior”

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

Creaţi în redactorul grafic un desen după model (desenul 3.25), folosind 
imaginea grafică din fişierul lucrare practică 4.bmp din mapa Capitolul 
3\Punctul 3.5.
Rezolvaţi exerciţiile:

1. Elaboraţi şi scrieţi în caiet planul construcţiei imaginei grafice, 
prezentate pe desenul 3.25.

2. Construiţi imaginea grafică, conform planului, elaborat în redactorul 
grafic Paint.

3. Salvaţi desenul în fişierul cu numele lucrare practică 4 în mapa 
voastră.

Desenul 3.25. Modelul arbitrar al desenului pentru lucrarea practică nr. 4
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4.1. PReZeNtaRea COmPUteRiZatĂ                                              
Şi OBieCtele ei

1. Cu ce completează profesorii la diferite lecţii predarea orală a temei 
noi?

2. Cum pot viziona un grup de prieteni fotografiile în acelaşi timp?
3. Sub ce formă se afişează mesajele  pe panourile din cabinetele 

şcolare?

NOţiUNi DeSPRe PReZeNtaRe                                              
PReZeNtaRea COmPUteRiZatĂ

Foarte des apare necesitatea de transmitere a aceluiaşi mesaj unui 
grup de oameni. Întorcându-vă din vacanţă voi povestiţi colegilor despre 
locurile pe care le-aţi vizitat. Scriitorul după apariţia unei cărţi noi povesteşte  
viitorilor cititori despre subiectul cărţii, eroii principali. Modelierii prezintă în 
fiecare sezon o nouă colecţie de îmbrăcăminte. Elaboratorii unui program 
nou pentru computere le fac cunoştinţă viitorilor utilizatori cu proprietăţile 
lui, cu diferenţele faţă de alte programe (desenul 4.1).

În fiecare din aceste cazuri sunt invitate persoane cointeresate, pentru a 
prezenta ceva nou, ceva important. Asemenea măsuri se numesc 
prezentare.

Răspunsul dat de voi la lecţie este, de asemenea, o prezentare a 
cunoştinţelor voastre. În timpul răspunsului voi descrieţi obiectele naturii vii 
şi moarte, povestiţi despre oameni şi evenimente istorice. Credem că 
cunoaşteţi zicătoarea „Mai bine o dată să vezi, decât de zece ori să auzi”. 
De aceea şi voi ar trebui să le demonstraţi ascultătorilor voştri imaginea 
acestor obiecte, portretele persoanelor sau hărţile locurilor unde au avut 

loc evenimentele ş.a. Pe lângă acestea 
este de dorit să adăugăm la povestire 
fragmente muzicale sau video. Toate 
acestea pot fi prezentate cu ajutorul 
afişelor, broşurilor, hărţilor, fotografiilor 
ş.a. Dar cel mai modern mod  este 
prezentarea în formă de prezentare 
computerizată. Materialele în 
prezentarea computerizată se pot posta 
şi reda în acea ordine în care a fost 
pregătit discursul vostru.                                                       

Desenul 4.1. Prezentarea 
programului pentru crearea 
imaginilor voluminoase al firmei 
Autodesk
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În timpul discursului voi puteţi demonstra (lat. demonstro – prezint, 
explic) o prezentare computerizată. Aceasta va face discursul vostru mai 
interesant, mai plin de cunoştinţe şi mai uşor de înţeles.

Demonstrarea prezentării computerizate se poate face pe ecranul 
computerului sau televizorului, sau, folosind proiectorul multimedia, pe 
ecran mare.

OBieCtele PReZeNtĂRii COmPUteRiZate

Principalele obiecte ale 
prezentării computerizate sunt 
slide-urile. Pe slide-uri se pot afişa 
obiecte de text, grafice, audio şi 
video (desenul 4.2)

Desenul 4.2. Slide-urile prezentării computerizate Trecerile de pietoni.

Slide-urile au următoarele proprietăţi: numărul de ordine în prezentarea 
computerizată, culoarea de fundal, machetul – schema de afişare a 
obiectelor pe slide ş.a. (desenul 4.3). 

Slide (engleză, slide – a luneca) – 
imagine prevăzută pentru vizionare 
pe ecran.
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1. Obiecte grafice 3. Obiecte de text
2. Titlul slide-ului

2

1

3

1

Desenul 4.3. Slide-ul şi obiectele lui.

Fiecare slide, de regulă, are titlu.
 Primul slide al prezentării computerizate se numeşte de titlu, de obicei 

cu el începe vizionarea prezentării. Machetul slide-ului de titlu include titlul 
şi subtitlul. În titlu se afişează denumirea prezentării computerizate, iar în 
subtitlu – datele despre autor sau destinaţia, data prezentării ş.a.

DemONStRaRea
Prezentările computerizate, pregătite pentru vizionare, de obicei se 

păstrează în fişiere cu extensia numelui ppsx. Pictograma respectivă a 

fişierului arată în felul următor . Asemenea fişiere au tipul demonstrare 
PowerPoint. Procesul de vizionare a prezentării computerizate, de 
asemenea, se numeşte prezentare.

Pentru a deschide demonstrarea PowerPoint pentru vizionare, trebuie 
să punem indicatorul pe pictograma fişierului respectiv şi să facem clic 
dublu cu butonul stâng al mouse-ului. După aceasta se deschide slide-ul 
de titlu în regim pe tot ecranul (desenul 4.4).
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Desenul 4.4. Demonstrarea prezentării computerizate pe ecran mare şi pe notebook

Pentru a trece la slide-ul următor trebuie să dăm clic pe butonul stâng 
al mouse-ului sau să apăsăm tasta Space. Uneori schimbarea slide-urilor 
se face automat peste un interval oarecare de timp.

Putem controla ordinea de demonstrare a slide-urilor. În partea din 
stânga jos, a slide-ului în timpul demonstrării apar nişte butoane 
semitransparente pentru conducerea demonstrării (desenul 4.5). 

Desenul 4.5. Slide-ul cu meniul de control al vizionării deschis
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Apăsând butoanele Înapoi   şi Înainte , se poate trece la 

vizionarea slide-urilor precedent sau următor. Dacă apăsăm butonul meniu 

, se va deschide meniul, în care putem alege, ce slide vom viziona 
următorul (comanda trecere la slide) sau să încheiem vizionarea slide-
urilor (comanda Încheierea vizionării).

După vizionarea ultimului slide pe ecranul negru va apărea Sfârşitul 
vizionării slide-urilor. Apăsaţi pentru a ieşi. După apăsarea butonului stâng 
al mausului sau apăsarea tastei Space, demonstrarea se încheie. Pentru 
încheierea vizionării se poate, de asemenea, să apăsăm tasta esc.

În continuare prezentările computerizate le vom numi prezentări.

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Deschideţi pentru vizionare fişierul exerciţiul 4.1.1.ppsx din mapa 
Capitolul4\Punctul 4.1. Pentru aceasta deschideţi mapa cu fişierul, 
puneţi indicatorul pe pictograma fişierului, faceţi clic dublu cu butonul 
stâng al mausului. Definiţi numele prezentării după titlul de pe slide.

2. Pentru a trece la vizionarea slide-ului următor, apăsaţi tasta 
Space. 

3. Întorceţi-vă la slide-ul precedent, apăsând butonul Înapoi .
4. Treceţi la vizionarea slide-ului trei, executând Meniu ⇒ Trecere la 

slide şi alegând titlul slide-ului trei.
5. Vizionaţi slide-urile următoare, apăsând butonul stâng al mausului 

sau butonul Înainte . Familiarizaţi-vă cu titlurile şi conţinutul 
slide-urilor.

6. Cercetaţi cu ce scop a fost creată prezentarea, unde poate fi folosită. 
Răspundeţi la întrebări:

      a) Care este titlul prezentării?
      b) Câte slide-uri sunt în prezentare?
      c) Ce titluri au slide-urile prezentării?
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d) Ce obiecte de text şi grafice sunt afişate pe slide-urile 
prezentării.

7. Apăsaţi tasta Space după apariţia inscripţiei Sfârşitul vizionării slide-
urilor. Apăsaţi pentru a ieşi.

Cel mai principal în acest punct

Prezentarea este redarea a ceva nou, important.
În prezentările computerizate sunt afişate date de diferite tipuri (text, 

grafice ş.a.), ce pot fi demonstrate pentru completarea discursului oral al 
persoanei sau cu alt scop.

Principalele obiecte ale prezentărilor computerizate sunt slide-urile. 
Proprietăţile slide-urilor: numărul de ordine, culoarea de fundal, 
machetul ş.a.

machetul slide-ului este schema de afişare a obiectelor pe slide.
Demonstrarea PowerPoint este un tip de fişier în care se poate păstra 

prezentarea pregătită pentru vizionare. Procesul de vizionare a prezentării 
computerizate, de asemenea, se numeşte demonstrare.

Vizionând prezentarea computerizată pentru a trece la slide-ul următor 
trebuie să apăsăm butonul stâng al mouse-ului sau tasta Space.

Răspundeţi la întrebări

1 . Pentru ce sunt create prezentările computerizate?
2 . Care este obiectul principal al prezentării computerizate? 
3 . Ce obiecte pot fi afişate pe slide-urile prezentării?
4 . Ce proprietăţi au slide-urile?
5 . Ce este machetul slide-ului?
6 . Ce este demonstrarea PowerPoint? Cum se deschide ea pentru 

vizionare? 
7 . Ce trebuie să facem pentru a trece la slide-ul următor în timpul 

demonstrării? 
8*. Cu ce scop poate fi folosită prezentarea computerizată acasă? La 

lecţie?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Vizionaţi demonstrarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.1.1.ppsx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.1. Definiţi titlul prezentării. 
Câte slide-uri sunt în prezentare? Numiţi obiecte de text şi grafice 
ale fiecărui slide.
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2 . Familiarizaţi-vă cu prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 

4.1.2.ppsx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.1. Pregătiţi un discurs în 
faţa elevilor din clasa voastră, povestind despre tema prezentării. 
Gândiţi-vă cum veţi povesti despre schimbările ce au loc în natură 
când se schimbă anotimpurile, folosind imaginile afişate pe slide-
uri.

3 . Faceţi cunoştinţă cu conţinutul prezentării ce se păstrează în fişierul 
exerciţiul 4.1.3.ppsx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.1. Pregătiţi 
un discurs în faţa clasei, povestind despre subiectul prezentării.

4*. Descoperiţi care din părinţii sau cunoscuţii voştri folosesc 
prezentările computerizate. Cu ce scop le folosesc? Pregătiţi un 
discurs despre folosirea prezentărilor computerizate.

4.2. ReDaCtORUl PReZeNtĂRilOR miCROSOFt 
OFFiCe POWeRPOiNt 2007

1. Descrieţi imaginea generală a ferestrei redactorului grafic.
2. Ce este memoria clipboard? Ce acţiuni se pot executa cu ajutorul 

ei?
3. Ce este demonstrarea? Cum trecem la slide-ul următor în timpul 

demonstrării?

ReDaCtORii PReZeNtĂRilOR

Ştiţi deja a lucra cu programul ce este elaborat pentru crearea  şi 
prelucrarea  imaginilor grafice – redactorul grafic. Acum vom face 
cunoştinţă încă cu un tip de program-redactor – redactorii prezentărilor.

Redactorii prezentărilor sunt prevăzuţi pentru crearea, redactarea şi 
setarea formatului prezentărilor computerizate, memorizarea prezentărilor, 
vizionarea lor ş.a.

Asemenea programe sunt numeroase. Unul din redactorii prezentărilor 
este programul microsoft Office PowerPoint. Prezentările pe care le-aţi 
vizionat la lecţia trecută au fost pregătite cu mijloacele acestui program.



139

RedactoRul pRezentăRiloR

microsoft Office este un set (pachet) de programe computerizate, create 
de Corporaţia Microsoft. Din acest set fac parte programele ce permit lucrul 
cu date de text, grafice, numere, prezentări ş.a.
Pentru prima dată setul programelor microsoft Office a fost elaborat în 1988, 

după care s-a sofisticat în continuu, obţinând noi posibilităţi. În anul 2011 a 
apărut versiunea pe Internet microsoft Office 365.

Ideea creării primului redactor de prezentare aparţine studentului Universităţii 
Berkeley (SUA) Bob Gaskins. În 1984 sub conducerea sa a fost creat programul 
Presenter (engleză, presenter – cel ce prezintă). Mai târziu numele programului 
a fost schimbat în PowerPoint. Prima versiune PowerPoint 1.0 (desenul 4.6) a 
apărut în anul 1987. Ea lucra în alb-negru. Din 1990 este parte componentă a 
setului de programe microsoft Office.

Desenul 4.6. Fereastra primei versiuni a programului PowerPoint

    Ştiaţi că...

meDiUl PROGRamUlUi POWeRPOiNt 

Pentru a deschide redactorul prezentării PowerPoint trebuie să executăm 
Start ⇒ toate programele ⇒ microsoft Office ⇒ microsoft Office PowerPoint 
2007. După aceasta se deschide fereastra programului (desenul 4.7). În mediul 
programului va fi creată imediat o prezentare nouă, ce va cuprinde un slide curat.

Ca şi ferestrele altor programe, fereastra redactorului prezentărilor cuprinde 
Bara de titlu. Pe ea sunt afişate numele fişierului prezentării şi numele programului 
microsoft PowerPoint, iar în partea dreaptă – butoanele de control ale ferestrei. 
Dacă prezentarea nu a fost încă salvată în fişier, atunci ei i se acordă numele 
Prezentare1.
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1 2

9 8

3 5

4

6

7

1. Butonul Office 6. Spaţiul de lucru cu slide-ul
2. Numele filei 7. Butoanele de schimbare a regimului
3. Caseta   de vizionare
4. Grupul de instrumente 8. Zona slide-urilor şi structurii prezentărilor
5. Bara de titlu 9. Bara de stare

Desenul 4.7. Fereastra programului Microsoft Office PowerPoint 2007

În partea stângă de Bara de titlu este plasat butonul Office . Dacă 
dăm clic pe el se deschide meniul principal al programului.

Sub Bara de titlu se află Caseta. Este o zonă dreptunghiulară a ferestrei, 
ce include instrumente (butoane, casete, comutatoare ş.a.) pentru lucrul 
cu prezentarea, slide-urile şi obiectele lor. Toate instrumentele sunt 
împărţite în grupuri după scopul lor şi se află pe diferite file. Filele sunt 
asemănătoare cu paginile unei cărţi, ce pot fi răsfoite, deschizând-o pe 
cea necesară. Fiecare filă are un nume. Pe desenul 4,7 cu cifra 2 este 
indicat numele filei esenţial ce este deschisă pe Casetă. Pentru a deschide 
fila trebuie să-i alegem numele.

Instrumentele pe filele Casetei sunt unite în grupuri. Fiecare grup are 
titlul lui. Pe desenul 4.7 prin cifra 7 este indicat grupul Font al filei esenţial.

În partea stângă a ferestrei se află Zona slide-urilor şi structurii. În 
această zonă se văd nişte desene mici – schiţele slide-urilor prezentării. 
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Dacă în acestă zonă nu sunt incluse schiţele tuturor slide-urilor atunci 
apare Bara de defilare.

Cea mai mare parte a ferestrei este ocupată de Spaţiul de lucru. Aici se 
află slide-ul activ al prezentării. Dacă prezentarea are mai mult de un slide, 
pe spaţiul de lucru va apărea Bara de defilare.

În Bara stării în partea stângă este afişat numărul slide-ului activ, 
numărul total de slide-uri din prezentare şi alte date. În partea dreaptă se 
află butoanele de schimbare a regimurilor de vizionare a prezentării.

DeSCHiDeRea Şi viZiONaRea PReZeNtĂRii ÎN meDiUl 
PROGRamUlUi POWeRPOiNt

Dacă este planificată redactarea sau setarea formatului textului 
prezentării, atunci ea este salvată în fişier cu extensia numelui pptx. 

Fişierele de acest tip au de obicei pictograma . Dacă dăm clic dublu 
pe pictograma  unui asemenea fişier, se deschide fereastra redactorului 
prezentărilor PowerPoint cu slide-urile acestei prezentări.

Deschiderea prezentării din fişier se poate face, de asemenea, folosindu-
ne de meniul principal al programului PowerPoint. Pentru aceasta 
trebuie:

1. Să deschidem programul PowerPoint.
2. Să executăm Office ⇒ Deschide.
3. Să deschidem în fereastra Deschiderii documentului mapa în care 

se păstrează fişierul prezentării. 
4. Să alegem pictograma fişierului cu prezentarea.
5. Să apăsăm butonul Deschide.
După deschiderea prezentării, pe Bara de titlu va fi afişat numele 

fişierului, în care se păstrează, pe Zona slide-urilor şi structurii – schiţele 
slide-urilor, iar pe Spaţiul de lucru – primul slide al prezentării (desenul 
4.8).

Pentru a afişa pe Spaţiul de lucru alt slide al prezentării trebuie să 
alegem schiţa lui în Zona slide-urilor şi structurii. Pentru a trece la schiţa 
necesară ne putem folosi de bara de defilare din această zonă.

Trecerea la vizionarea slide-ului necesar al prezentării se poate face, 
de asemenea, folosind bara de defilare de pe Spaţiul de lucru sau butoanele 
Slide-ul precedent  şi Slide-ul următor  ale acestei bare. 



142

Capitolul 4

Desenul 4.8. Fereastra programului PowerPoint cu o prezentare deschisă

ReGimURile De viZiONaRe a PReZeNtĂRii

Vizionarea unei prezentări în mediul programului PowerPoint se poate 
efectua în unul din trei regimuri (tabelul 4.1), alegerea cărora se poate face 
prin apăsarea butoanelor de schimbare a regimului de vizionare a prezentării.

Tabelul 4.1
Regimurile de vizionare a prezentării

Denumirea 
regimului

Butonul 
de comutare 
a regimului

Particularităţile 
regimului de vizionare

Obişnuit Pe Spaţiul de lucru este afişat un slide 
al prezentării, unde se pot face schimbări. 
Celelalte slide-uri sunt afişate în formă 
de schiţe în Zona slide-urilor şi 
structurii.

Sortatorul 
slide-urilor

Schiţele slide-urilor prezentării sunt 
afişate pe Spaţiul de lucru (desenul 
4.9), Zona slide-urilor şi structurii 
lipseşte. În acest regim nu pot fi efectuate 
schimbări.

Demonstrarea 
slide-urilor

Se efectuează demonstrarea pre-
zentării. Demonstrarea începe cu slide-ul 
activ.
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Desenul 4.9. Vizionarea prezentării în regimul Sortatorul slide-urilor

SCHimBaRea ORDiNei PlaSĂRii SliDe-URilOR.                                
ŞteRGeRea SliDe-URilOR

Prezentarea deschisă poate fi redactată, poate fi schimbată ordinea pla-
sării slide-urilor şi ştergerea slide-urilor. Aceste operaţii se pot efectua vizi-
onând prezentarea în regim Obişnuit sau Sortator al slide-urilor.

Schimbarea ordinei plasării slide-urilor în regimul Sortator al slide-uri-
lor se poate efectua prin glisarea schiţei slide-ului în locul necesar pe spa-
ţiul de lucru. Pe locul unde poate fi plasat slide-ul va apărea un indicator 
în formă de linie verticală. Pe desenul 4.9 acest indicator este între sli-
de-urile 2 şi 3. Dacă în acest moment eliberăm butonul mouse-ului, atunci 
slide-ul se plasează în locul indicat. În regim Obişnuit glisarea se efectu-
ează în Zona slide-urilor şi structurii.

Ordinea slide-urilor prezentării poate fi, de asemenea, schimbată cu aju-
torul memoriei clipboard. Pentru aceasta trebuie să decupăm slide-ul şi 
să-l introducem după alt slide, executând comenzile Decupare şi Introdu-
cere în meniul contextual al schiţelor slide-urilor.

Pentru a şterge un slide al prezentării, trebuie să alegem schiţa lui şi să 
apăsăm tasta BackSpace sau Delete pe tastatură, sau să alegem coman-
da Ştergere slide în meniul contextual al eschizelor slide-urilor.
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memORiZaRea PReZeNtĂRii

Prezentarea schimbată poate fi salvată, executând Office  ⇒  Salvare. 
În acest caz prezentarea va fi salvată în fişierul cu acelaşi nume şi în ace-
eaşi mapă, în care era salvată până la deschidere.

Dacă trebuie să salvăm prezentarea cu un alt nume al fişierului sau în 
altă mapă executăm:

1. Office ⇒ Salvare ca.
2. Deschidem în fereastra Salvarea documentului mapa în care tre-

buie să salvăm fişierul prezentării.
3. Introducem numele fişierului în caseta Nume fişier.
4. Apăsăm butonul Salvare.

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Deschiderea prezentărilor, alegerea slide-urilor
1. Executaţi Start ⇒ Toate programele ⇒ Microsoft Office ⇒ Mic-

rosoft Office PowerPoint 2007. 
2. Cercetaţi mediul redactorului prezentării. Identificaţi obiectele ce 

sunt indicate pe desenul 4.7. 
3. Deschideţi prezentarea din fişierul exerciţiul 4.2.1.pptx. Pentru aceasta:

1. Executaţi Office ⇒ Deschide.
2. Deschideţi în fereastra Deschiderea documentului mapa capi-

tolul 4\Punctul 4.2. 
3. Alegeţi pictograma fişierului exerciţiul 4.2.1.pptx. 
4. Apăsaţi butonul Deschide.

4. Definiţi numărul de slide-uri din prezentare după datele din partea 
stângă a Barei de stare. Definiţi numele prezentării după titlul de pe 
slide-ul de titlu. 

5. Cercetaţi conţinutul tuturor slide-urilor, alegând pe rând schiţele lor 
de pe Zona slide-urilor şi structurii. Dacă este necesar folosiţi-vă 
de bara de defilare a acestei zone.

6. Activaţi slide-ul trei al prezentării, folosindu-vă de butoanele slide-ul 
precedent  sau Slide-ul următor  de pe bara de defilare a 
spaţiului de lucru. Care este titlul acestui slide?

7.  Închideţi fereastra redactorului prezentării.
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2. Regimurile de vizionare a prezentării
1. Deschideţi mapa Capitolul 4\punctul 4.2. Daţi clic dublu pe picto-

grama fişierului exerciţiul 4.2.2.pptx.
2. Comutaţi regimul de vizionare a prezentării Sortatorul slide-urilor, 

alegând butonul .

3. Comutaţi regimul Demonstrarea slide-urilor, alegând butonul .
4. Revizuiţi toate slide-urile prezentării. Fiţi atenţi la ce regim se trece 

după încheierea vizionării.

5. Comutaţi regimul Obişnuit, alegând butonul .

3. modificarea ordinei de plasare a slide-urilor şi ştergerea lor
1. Schimbaţi poziţia slide-ului patru în aşa mod ca el să fie între primul şi 

al doilea slide. Pentru aceasta alegeţi în Zona slide-urilor şi structu-
rii schema slide-ului patru şi glisaţi-l, plasându-l după primul slide.

2. Schimbaţi poziţia slide-ului doi, folosindu-vă de memoria clipboard 
în aşa mod ca el să devină ultimul. Pentru aceasta: 
1. Alegeţi comanda Decupare în meniul contextual al schemei sli-

de-ului doi. 
2. Alegeţi comanda introducere în meniul contextual al schemei 

ultimului slide.
3. Ştergeţi al treilea slide, alegând schema lui şi apăsând tasta De-

lete pe tastatură.

4. Salvarea prezentării
1. Salvaţi prezentarea în mapa voastră cu numele exerciţiul 4.2.4. 

Pentru aceasta:
1. Executaţi Office ⇒ Salvează ca.
2. Deschideţi mapa voastră în fereastra Salvarea documentului.
3. Introduceţi numele exerciţiul 4.2.4 în caseta Nume fişier. 
4. Apăsaţi butonul Salvare.

2. Închideţi fereastra programului PowerPoint.

Cel mai important în acest punct

Redactorii prezentărilor sunt prevăzuţi pentru crearea prezentărilor 
computerizate, redactarea lor, setarea formatelor obiectelor din ele, salva-
rea, vizionarea prezentărilor ş.a. Unul din redactorii prezentărilor este pro-
gramul microsoft Office PowerPoint 2007.
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Pentru a deschide programul PowerPoint trebuie de executat Start  ⇒ 

Toate programele  ⇒ Microsoft Office ⇒ Microsoft Office Power 
Point 2007.

Pentru deschiderea prezentării trebuie de executat Office ⇒ Deschide, 
deschidem mapa, alegem pictograma fişierului cu prezentarea şi butonul 
Deschide.

Regimurile de vizionare a prezentării sunt: Obişnuit, Sortatorul sli-
de-urilor, Demonstrarea slide-urilor.

Schimbarea poziţiei slide-urilor se poate efectua prin glisarea acestora 
sau cu ajutorul memoriei clipboard. Pentru a şterge un slide trebuie de 
ales schiţa slide-ului şi să apăsăm tasta BackSpace sau Delete, sau folo-
sind comanda Şterge slide-ul din meniul contextual al schiţei slide-ului.

Răspundeţi la întrebări

1 . Pentru ce sunt prevăzuţi redactorii demonstrărilor?
2 . Cum deschidem programul PowerPoint?
3 . Cum deschidem în mediul programului PowerPoint prezentarea ce 

se păstrează în fişier?
4 . În ce regimuri poate fi vizionată o prezentare? Descrieţi particulari-

tăţile fiecărui regim.
5 . Cum putem schimba ordinea plasării slide-urilor prezentării? 
6 . Cum ştergem un slide al prezentării?
7 . Cum salvăm prezentarea într-un fişier cu nume nou?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Descrieţi părţile componente ale mediului redactorului prezentărilor 
PowerPoint.

2 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.2.2.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.2. Definiţi titlul prezentă-
rii şi numărul de slide-uri. Vizionaţi prezentarea în fiecare regim pe 
rând: Obişnuit, Sortatorul slide-urilor, Demonstrarea slide-uri-
lor. Închideţi fereastra redactorului prezentărilor.

3 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.2.3.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.2. Schimbaţi poziţia sli-
de-urilor în aşa mod ca titlurile ultimelor patru slide-uri să fie în ur-
mătoarea ordine: Rigla, Termometrul, Cilindrul de măsură, Lupa.
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    Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu acelaşi nume. 
Pregătiţi un discurs în faţa colegilor pe tema prezentării.

4*. Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.2.4.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.2. Ştergeţi slide-urile 
în care se povesteşte despre peşti şi păsări. Schimbaţi poziţia sli-
de-urilor în aşa fel ca povestirea despre animale să fie în ordine 
crescândă a dimensiunilor lor (de la cel mai mic la cel mai mare 
animal). Salvaţi prezentarea în  mapa voastră în fişierul cu acelaşi 
nume. Vizionaţi prezentarea în regimul Demonstrarea slide-urilor.

4.3. iNtRODUCeRea Şi PRelUCRaRea                             
OBieCtelOR GRaFiCe

1. Descrieţi imaginea ferestrei programului PowerPoint.
2. Ce este formatul obiectului? Ce operaţii aparţin setării formatului 

obiectului?
3. Ce marcatoare apar la marginea zonei selectate în mediul redacto-

rului grafic? În ce mod se folosesc ele?

OBieCtele GRaFiCe

Aţi vizionat deja prezentări pe slide-urile cărora erau afişate obiecte de 
text şi grafice. Folosirea imaginilor grafice în prezentări face materialul ex-
pus de prezentator mai evident, mai clar.

Pe slide-urile prezentărilor computerizate se pot afişa obiecte grafice de 
diferite tipuri.

Voi aţi creat desene proprii în redactorul grafic Paint şi le-aţi salvat în 
fişier. Părinţii voştri şi cunoscuţii, posibil, păstrează pe suporturi de stocare 
fotografii, ce au fost făcute cu aparatul fotografic. Prietenii voştri au putut 
să vă prezinte fişiere cu imagini grafice, obţinute din Internet. Toate aceste 
imagini pot fi afişate pe slide-urile prezentării. În asemenea cazuri vom 
vorbi despre inserarea desenului (desenul 4.10).

Pe lângă acestea, setul microsoft Office include o colecţie de imagini, 
care a fost pregătită pentru utilizatori de către cei ce au creat programul.
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Desenul 4.10. Obiectele grafice ale slide-ului

Aceste imagini se numesc cli-
puri. O parte din fişiere în care se 
păstrează clipurile din colecţia Mi-
crosoft Office, se află pe discul 
magnetic dur al computerului, iar 
mult mai multe clipuri pot fi obţinute 
din Internet. 

iNSeRaRea, DePlaSaRea Şi ŞteRGeRea                                      
OBieCtelOR GRaFiCe

Instrumentele pentru inserarea obiectelor grafice pe slide-urile prezentă-
rii sunt pe Bandă pe fila inserare în grupul imagini (desenul 4.11).

1. Butonul desen 2. Butonul grafică

1 2

Desenul 4.11. Instrumentele de inserare a obiectelor grafice

clip (engleză, clip - tăiere) – fişi-
ere cu desene, animaţie, date au-
dio şi video; un film scurt, format 
din fragmente video separate.
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Pentru a insera pe slide-ul prezentării un desen trebuie:
1. Să alegem slide-ul, pe care vom insera desenul.
2. Să deschidem pe Bandă fila inserare şi în grupul imagini să ale-

gem butonul Desen. Această succesiune de acţiuni o vom scrie pe scurt 
Inserare ⇒ Imagine ⇒ Desen.

3. Să deschidem în fereastra inserarea desenului mapa ce cuprinde 
fişierul cu imaginea necesară. 

4. Să alegem pictograma fişierului cu desenul necesar. 
5. Să apăsăm butonul inserare.

Imaginile în colecţia de clipuri sunt împărţite în grupuri după tematică, iar 
pentru listarea lor trebuie:

1. să executăm Inserare ⇒ Imagine ⇒ Grafică;
2. să alegem comanda eficientizarea clipurilor în zona Picturi ce s-a 

deschis în partea dreaptă a ferestrei programului PowerPoint.
Ca rezultat se deschide fereastra programului Colecţia de clipuri (mi-

crosoft) (desenul 4.12).

4
1

1. Lista numelor colecţiei de clipuri 3. Butonul de deschidere a meniului schemei clipului
2. Schemele clipurilor 4. Meniul schemei clipului

2 2 3 2

Desenul 4.12. Fereastra programului Colecţia de clipuri (Microsoft)
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În partea stângă a ferestrei este afişată lista cu numele colecţiei de cli-

puri. Alături de nume unele colecţii au pictograma  . Dacă alegem 
această pictogramă, se deschide lista numelor colecţiei, din care este 
compusă colecţia aleasă, iar imaginea pictogramei devine  . Schiţele 
clipurilor din colecţie se pot vedea pe Spaţiul de lucru al ferestrei când 
alegem numele ei în listă. Dacă punem indicatorul pe schiţă, alături de ea 
apare butonul de deschidere a meniului schiţei.

Pentru inserarea clipului din fereastra Colecţia de clipuri (microsoft) 
pe slide-ul prezentării trebuie:

1. Să alegem numele colecţiei de clipuri necesare.
2. Să deschidem meniul schiţei clipului ales, apăsând butonul de des-

chidere a meniului.
3. Să alegem comanda Copiere. 
4. Să activăm fereastra programului PowerPoint. 
5. Să alegem slide-ul pe care trebuie să inserăm clipul.
6. Să inserăm clipul din memoria clipboard, executând Esenţială ⇒ 

Memorie clipboard ⇒ Inserare sau alegând comanda inserare din me-
niul contextual al slide-ului. 

După inserarea clipurilor, fereastra Colecţia de clipuri (microsoft) şi 
zona Picturi din partea dreaptă a ferestrei PowerPoint pot fi închise.

Pentru a şterge obiectul inserat în slide trebuie să îl alegem şi să apă-
săm tasta Delete sau BackSpace pe tastatură.

SetaRea FORmatUlUi OBieCtelOR 
GRaFiCe

Obiectele grafice ale prezentării au ur-
mătoarele proprietăţi: dimensiune (înălţi-
me şi lăţime), plasarea pe slide (distanţa 
de la marginea stângă şi cea de sus a sli-
de-ului), forma ramei, grosimea şi culoa-
rea limitei ş.a.

Setarea formatului obiectelor grafice se 
poate efectua, dacă prezentarea se vizio-
nează în regim Obişnuit.

Pe marginile obiectului grafic selectat 
sau inserat sunt marcatoarele prevăzute 
pentru  modificarea dimensiunilor obiectului 
şi rotirea lui (desenul 4.13). Desenul 4.13. Desenul 

cu marcatoare

1

2

1. Marcatorul de rotire
2. Marcatoarele de mo-
dificare a dimensiunilor
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Glisând marcatoarele de modificare a dimensiunilor, putem schimba 
lăţimea şi înălţimea obiectului grafic. Mişcând marcatorul de rotire, putem 
roti obiectul sub orice unghi.

Obiectul grafic de pe slide poate fi deplasat. Pentru aceasta trebuie să 
punem pe el indicatorul, care va avea imaginea , şi să glisăm obiectul 
în locul necesar de pe slide.

Când alegem pe slide un desen sau un clip, pe Bandă apare un capitol 
suplimentar instrumente pentru imagine cu fila Format (desenul 4.14). 
Pe această filă sunt expuse instrumentele pentru setarea formatului obiec-
telor grafice.

1. Butonul Revopsire 4. Butonul limita desenului
2. Modele de prelucrare 5. Butonul Forma desenului
 a imaginilor grafice 6. Butonul efecte pentru desene
3. Butonul Deschiderii 
 suplimentare a listei de probe

1 2 3 4 5 6

Desenul 4.14. Fila Formatul capitolului suplimentar                                                               
instrumentele pentru imagini

În jurul imaginii putem crea o ramă de formă, grosime şi culoare diferită, 
folosind instrumentele expuse în tabelul 4.2.

Tabelul 4.2
instrumentele de setare a formatului desenelor şi clipurilor

Imaginea butonu-
lui Funcţiile

Alegerea culorii obiectului

Alegerea formei obiectului

Alegerea culorii şi grosimii limitei obiectului

Alegerea efectelor de prelucrare cum ar fi umbra, 
reflectarea, iluminarea ş.a.

Pe lângă acestea, putem alege probe prelucrate de imagini cu forme, 
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culoare, grosime a ramei diferite şi cu diferite efecte. Toate probele prelu-
crate ale obiectelor grafice le putem vedea apăsând butonul Suplimentar 

.

Pentru schimbarea dimensiunilor şi poziţiei imaginii putem folosi comanda 
Dimensiune şi poziţie din meniul contextual al obiectului. Dacă alegem această 
comandă, se deschide fereastra Dimensiune şi poziţie. În caseta Dimensiune a 
acestei ferestre putem introduce valoarea înălţimii şi lăţimii obiectului (în cen-
timetri) şi unghiului de rotire (în grade), în caseta Poziţia – distanţa obiectului 
(în centimetri) de la limitele de sus şi din stânga ale slide-ului. În acest fel este 
comod să modificăm dimensiunile şi poziţia obiectelor, dimensiunea cărora este 
mai mare decât dimensiunea slide-ului.

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. inserarea şi ştergerea obiectelor grafice
1. Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 

4.3.1.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.3. 
2. Inseraţi pe slide-ul doi imaginea din fişierul medic.jpg, din mapa 

Capitolul 4\Punctul 4.3\Profesiile. Pentru aceasta:
1. Alegeţi slide-ul doi al prezentării.
2. Executaţi  Inserare ⇒ Imagine ⇒ Desen.
3. Deschideţi în fereastra inserarea desenului mapa Capitolul 4\

Punctul 4.3\Profesiile.
4. Alegeţi pictograma fişierului medic.jpg. 
5. Apăsaţi butonul inserare. 

3. Deschideţi lista de schiţe ale clipurilor din colecţia Profesiile. Pentru 
aceasta: 
1. Executaţi Inserare ⇒ Grafică ⇒ Eficientizarea clipurilor.
2. Alegeţi în lista colecţiei pictograma    alături de numele Colec-

ţia microsoft Office. 
3. Alegeţi colecţia Profesiile. Folosiţi-vă de bara de defilare 

dacă este nevoie. 
4. Inseraţi pe slide-ul trei  imaginea sudorului din colecţia Profesiile. 

Pentru aceasta:

Pentru cei ce vor să cunoască mai multe
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1. Puneţi indicatorul pe schiţa clipului cu 
imaginea sudorului de pe Spaţiul de 
lucru. 

2. Alegeţi butonul de deschidere a meniului. 
3. Alegeţi comanda Copiere.
4. Activaţi fereastra programului Power-

Point. 
5. Alegeţi slide-ul trei al prezentării.
6. Executaţi Esenţial ⇒ Memoria ⇒ Clipboard ⇒ Inserare. 
7. Ştergeţi prima imagine afişată pe slide-ul patru. Pentru aceasta 

alegeţi slide-ul patru, selectaţi prima imagine şi apăsaţi tasta De-
lete de pe tastatură. 

2. Setarea formatelor obiectelor grafice
1. Pe primul slide rotiţi una din imagini după direcţia acelor de ceasor-

nic, altă imagine – împotriva direcţiei acelor de ceasornic. Pentru 
rotire alegeţi obiectul şi glisaţi marcatorul în partea dreaptă, pentru a 
roti obiectul în direcţia acelor de ceasornic şi în stânga – împotriva 
direcţiei acelor de ceasornic. 

2. Setaţi înălţimea obiectului grafic de pe al doilea slide ca să ocupe 
jumătate din înălţimea slide-ului. Pentru aceasta glisaţi unul din mar-
catoarele de modificare a dimensiunii din colţul obiectului. 

3. Plasaţi obiectul grafic de pe al treilea slide sub titlu în centrul sli-
de-ului. Pentru aceasta glisaţi obiectul în locul necesar. Imaginea 
indicatorului trebuie să fie următoarea: . 

4. Revopsiţi imaginea de pe slide-ul patru. Pentru aceasta: 
1. Selectaţi imaginea de pe slide-ul patru.
2. Executaţi Format ⇒ Reglaj ⇒ Revopsire.
3. Alegeţi instrumentul Sepie din grupul Regimurile de culoare.

5. Creaţi o ramă de forma dreptunghiului rotunjit în jurul imaginii de pe 
al treilea slide. Pentru aceasta alegeţi imaginea şi executaţi Format  
⇒ Forma desenului ⇒ Dreptunghiuri ⇒ Dreptunghi rotunjit.

6. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 
4.3.2. Vizionaţi prezentarea în regimul Demonstrarea slide-urilor.
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Cel mai principal în acest punct

Pe slide-uri pot fi afişate desene din fişiere, stocate pe suporturi de sto-
care şi clipuri din colecţia de imagini microsoft Office.

Pentru inserarea desenului trebuie să executăm Inserare ⇒ Imagine ⇒ 
Desen, deschidem mapa şi alegem pictograma fişierului necesar.

Pentru inserarea clipului trebuie să executăm Inserare ⇒ Imagine  Gra-
fică ⇒ Eficientizarea clipurilor, alegem colecţia, copiem clipul şi îl inse-
răm pe slide din memoria clipboard.

Instrumentele pentru setarea formatelor obiectelor grafice sunt expuse 
pe Bandă în capitolul instrumente pentru imagine pe fila Format.

Pentru poziţionarea obiectului grafic trebuie să-l glisăm în locul necesar 
de pe slide. Pentru modificarea dimensiunilor glisăm marcatoarele de mo-
dificare a dimensiunilor. 

Răspundeţi la întrebări

1 . Cu ce scop se inserează obiecte grafice pe slide-urile prezentării? 
2 . Ce tipuri de obiecte grafice pot fi pe slide-urile prezentării? Prin ce 

se deosebesc ele?
3 . Cum inserăm un desen pe slide-ul prezentării? 
4 . Cum inserăm un clip pe slide-ul prezentării? 
5 . Cum ştergem un obiect grafic de pe slide-ul prezentării?
6 . Ce particularităţi ale obiectelor grafice din prezentare cunoaşteţi? 
7 . Unde se află instrumentele de setare a formatului desenelor şi cli-

purilor?
8 . Care sunt funcţiile marcatoarelor obiectului selectat?
9 . Cum putem modifica dimensiunile obiectului?

10 . Cum putem modifica poziţia obiectului pe slide?

Rezolvaţi exerciţiile
1 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul 4.3.1.pptx în 

mapa Capitolul 4\Punctul 4.3. Ştergeţi imaginile animalelor ce nu 
sunt numite pe slide. Plasaţi obiectele grafice ce au rămas peste 
numele corespunzătoare. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în 
fişierul cu acelaşi nume. Vizionaţi prezentarea în regim Demon-
strarea slide-urilor.

2 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.3.2.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.3.
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    Inseraţi pe al doilea slide al prezentării două imagini din fişierele ce 
se află în mapa Capitolul 4\Punctul 4.3.\exerciţiul 2. Plasaţi de-
senele peste denumirile corespunzătoare. Pe al treilea slide inseraţi 
două clipuri din colecţia Gospodărie. Plasaţi imaginile peste denu-
mirile corespunzătoare. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişi-
erul cu acelaşi nume. Vizionaţi prezentarea în regimul Demonstra-
rea slide-urilor.

3 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.3.3pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.3. Revopsiţi desenul de 
pe primul slide, alegând din lista butonului Revopsire variante ⇒ 
variante deschise ⇒ Culoare deschisă de contrast 1. Creaţi 
rame în jurul desenelor de pe alte slide-uri. Forma ramei  elipsă. 
Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu acelaşi nume. 
Vizionaţi prezentarea în regimul Demonstrarea slide-urilor. 

4 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.3.3pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.3. Pe slide-urile prezen-
tării sunt plasate imagini cu fluturi şi flori. Modificaţi dimensiunile şi 
poziţia fluturilor, rotiţi-le folosind marcatoarele de rotire. Creaţi rame 
în jurul imaginilor, alegând proba rame Dreptunghi cu margini de-
colorate. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu acelaşi 
nume. Vizionaţi prezentarea în regimul Demonstrarea slide-urilor.

4.4.CReaRea Şi PRelUCRaRea                                                        
OBieCtelOR De tiP teXt

1. Cum redactăm textul dintr-o casetă de text în mediul redactorului 
grafic?

2. Cum mişcăm un obiect grafic pe slide-ul prezentării? Cum modifi-
căm dimensiunile obiectului? 

3. Ce particularităţi au simbolurile casetelor de text în redactorul gra-
fic?

CReaRea OBieCtelOR De tiP teXt 

Pe slide-urile prezentării, pe lângă obiectele grafice, pot fi plasate şi 
obiecte de tip text. Obiectele de tip text pot fi de diferite tipuri.
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 Să cercetăm obiectele de două tipuri – 

Casetele de text şi Wordart (engleză, word 
– cuvânt, art – artă, artistic) (desenul 4.15).

Instrumentele pentru crearea obiectelor 
de tip text sunt plasate pe Banda filei inse-
rare în grupul text (desenul 4.16).

Desenul 4.16. Instrumentele pentru crearea obiectelor de tip text

Pentru inserarea obiectelor Casetă de text trebuie:
1. să executăm Inserare ⇒ Text ⇒ Casetă de text;
2. să selectăm zona pe slide unde va fi plasat textul; 
3. să introducem textul necesar;
4. să alegem un punct în afara obiectului.

Spre deosebire de Caseta de 
text (desenul 4.17), textul din 
obiectul Wordart este decorativ 
(desenul 4.18). Pentru inserarea 
obiectului WordArt trebuie:

1. Să executăm Inserare ⇒ Text  ⇒ WordArt.
2. Să alegem formatul simbolurilor textului din lista ce s-a deschis. 

După aceasta în centrul slide-ului va apărea un obiect cu textul Textul ca-
setei de text.

3. Să introducem textul necesar. 
4. Să alegem un punct din afara obiectului.

În timpul introducerii textului conturul obiec-
telor Casetă de text şi WordArt va fi în formă 
de linie punctată. Locul introducerii literei ur-
mătoare este indicat de cursorul de text. Pe 
limitele obiectelor sunt marcatoarele de modi-
ficare a dimensiunilor şi rotirii obiectelor. După 
ce alegem un punct în afara obiectului, limita 
lui devine invizibilă.

Decorative (franceză, décor - pro-
iectare) – prevăzut pentru decorare, 
înfrumuseţare.

Desenul 4.15. Obiectele de tip text

Desenul 4.17. Caseta de text

Desenul 4.18. Obiectul WordArt
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ReDaCtaRea teXtUlUi, SetaRea FORmatUlUi Şi ŞteRGeRea 
OBieCtelOR De tiP teXt

Spre deosebire de redactorul grafic în PowerPoint obiectele Casetă de 
text şi WordArt pot fi modificate şi după încheierea creării lor. Prin alege-
rea unui punct oarecare în interiorul obiectului de tip text în el apare curso-
rul de text şi devine vizibilă limita obiectului.

Redactarea textelor în obiectele de tip text ale prezentării se efectuează 
la fel ca şi în casetele de text din redactorul grafic. Dacă textul din interiorul 
obiectului este mare, atunci el este împărţit în alineate. Pentru crearea 
unui alineat nou trebuie să apăsăm tasta enter pe tastatură. După aceas-
ta rândul se rupe de la locul unde este cursorul. Cursorul îşi schimbă pozi-
ţia la începutul rândului următor. Textul ce era în partea dreaptă a cursoru-
lui se mişcă după el.

Pentru modificarea dimensiunilor şi rotirii obiectelor de tip text, ca şi 
obiectelor grafice, trebuie să glisăm marcatorii respectivi. Pentru schimba-
rea poziţiei obiectelor de tip text trebuie să le glisăm cu indicatorul pus pe 
limita obiectului. Limita obiectului devine continuă, iar indicatorul ia imagi-
nea .

Creând obiectul Casetă de text, introducem lăţimea lui. Dacă în timpul 
introducerii textului un cuvânt nu încape în rândul Casetei de text, atunci 
acest cuvânt trece automat în alt rând. În asemenea cazuri înălţimea ca-
setei de text creşte automat.

La introducerea textului în obiectul Wordart, invers, se măreşte auto-
mat lăţimea obiectului. Dar dacă schimbăm măcar o dată dimensiunile 
obiectului, atunci lăţimea  nu se va mai modifica automat.

Pentru a şterge un obiect de tip text trebuie să alegem un punct pe mar-
ginea lui şi să apăsăm tasta Delete sau BackSpace.

SetaRea FORmatUlUi SimBOlURilOR

Cunoaşteţi deja că simbolurile textului au următoarele particularităţi: 
dimensiune, culoare, font, evidenţiere. În obiectele de tip text ale pre-
zentării valorile acestor proprietăţi pot fi schimbate. Instrumentele pentru 
setarea formatului simbolurilor se află pe Bandă pe fila esenţial în grupul 
Font (desenul 4.19).

Instrumentele de setare a fontului, dimensiunii şi evidenţierii (desenul 
4.19, 1, 2, 6, 7, 8) au aceeaşi funcţie  şi se folosesc la fel ca şi în mediul 
redactorului grafic.
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1. Caseta cu lista de Fonturi  5. Butonul cu lista 
2. Caseta cu lista Dimensiunea fontului  Culoarea fontului
3. Butonul măreşte dimensiunea 6. Butonul Subliniat
  fontului 7. Butonul italic
4. Butonul micşorează dimensiunea 8. Butonul Bold
 fontului 

8 7 6 5

1 2 3 4

Desenul 4.19. Instrumentele de setare a formatului simbolurilor obiectelor de tip text

Pe lângă acestea, dimensiunea simbolurilor poate fi mărită sau micşora-
tă prin apăsarea butoanelor respective (desenul 4.19, 3, 4).

Alături de unele butoane prevăzute pentru schimbarea valorilor proprie-
tăţilor sunt nişte butoane ce se referă la ele  , ce deschid lista posibilelor 
valori ale acestei proprietăţi. Dacă apăsăm pe un asemenea buton de lân-
gă butonul Culoarea fontului (desenul 4.19, 5), se va deschide lista culori-

lor (desenul 4.20), de unde putem alege cu-
loarea necesară a simbolurilor. Dar dacă 
alegem butonul Culoarea fontului, atunci cu-
loarea simbolurilor va fi la fel cu cea afişată 
pe acest buton.

Spre deosebire de redactorul grafic, dife-
rite părţi ale textului din obiectul de tip text 
pot avea diferite formate (desenul 4.21). 
Pentru schimbarea formatului simbolurilor 
unui cuvânt este de ajuns să punem pe acest 
cuvânt cursorul şi să folosim instrumentele 
pentru setarea formatului. 

Desenul 4.20. Lista de culori
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Pentru setarea formatului tuturor simbolurilor trebuie să alegem un punct 
pe marginea obiectului de tip text şi să modificăm formatul textului.

SetaRea FORmatUlUi aliNeatelOR 

În obiectele de tip text putem schimba poziţia textului relativ cu limita 
obiectului. În asemenea cazuri se vorbeşte de aliniere.

Instrumentele pentru aliniere se află pe Bandă pe fila esenţial în gru-
pul alineat.  Alinierea poate fi pe partea stângă, pe centru, pe partea 
dreaptă sau după lăţime (tabelul 4.3). 

Tabelul 4.3
tipuri de aliniere

Aliniere pe 
stânga

Aliniere pe 
centru

Aliniere pe 
dreapta

Aliniere după 
lăţime

La crearea obiectului Casetă de text în el automat este setată alinierea 
pe stânga, iar la obiectul Wordart – alinierea pe centru. Pentru modifica-
rea tipului de aliniere trebuie să punem cursorul în interiorul obiectului şi să 
alegem butonul respectiv de pe Bandă. Alineatele în unul şi acelaşi obiect 
de tip text pot fi aliniate diferit.

Dacă punem cursorul în interiorul obiectului de tip text, atunci pe linia 
ce se află sub Bandă apare marcajul indentări (desenul 4.22, 1) şi mar-
cajul alineatului (desenul 4.22, 2).  

Desenul 4.21. Obiectul Casetă de text cu diferite formate ale fragmentelor de text
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Glisând aceste marcaje se pot seta indentările rândurilor paragrafului de 

la marginea stângă a obiectului.

1 2

1. Marcajul indentării 2. Marcajul alineatului

Desenul 4.22 Linia cu marcajele indentării liniilor paragrafului

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.

1. Crearea, deplasarea şi ştergerea obiectelor de tip text
1. Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 

4.4.1.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.4. 
2. Creaţi pe slide-ul doi obiectul WordArt cu textul Sinonimele, pla-

saţi-l ca titlu al slide-ului. Pentru aceasta: 
1. Activaţi slide-ul doi.
2. Executaţi Inserare ⇒ Text ⇒ WordArt. 
3. Setaţi formatul caracterelor după propria dorinţă. 
4. Introduceţi textul Sinonimele. 
5. Alegeţi un punct pe marginea obiectului şi glisaţi-l în partea de 

sus a slide-ului. 
6. Alegeţi un punct în afara obiectului.

3. Inseraţi pe slide-ul doi obiectul Casetă de text, în care introduceţi 
cuvântul Furtună, plasaţi-l sub desen. Pentru aceasta: 
1. Executaţi Inserare ⇒ Text ⇒ Casetă de text. 
2. Selectaţi zona pentru plasarea obiectului pe slide. 
3. Introduceţi textul Furtună. 
4. Alegeţi un punct în afara obiectului.

4. Ştergeţi de pe slide-ul trei casetele de text cu cuvintele ce nu au 
antonime în alte casete de text. Pentru aceasta definiţi                                           
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Casetele de text ce urmează să fie şterse, alegeţi un punct pe mar-
ginea ei, apăsaţi tasta Delete.

5. Deplasaţi casetele de text ce au rămas în aşa mod ca ele să fie pla-
sate alături de imaginile respective.

2. Redactarea şi setarea formatului textului
1. În textul poeziei de pe slide-ul doi plasaţi fiecare propoziţie din ali-

neat. Pentru aceasta, plasaţi cursorul în faţa primei litere a primului 
cuvânt din propoziţie şi apăsaţi tasta enter.

2. Corectaţi greşelile din cuvintele evidenţiate cu culoare roşie. Pentru 
ştergerea caracterelor, folosiţi tastele BackSpace şi Delete. Pentru 
introducerea caracterelor necesare, plasaţi cursorul pe locul unde 
urmează să fie introduse caracterele şi introduceţi-le.

3. Schimbaţi culoarea cuvintelor ce sunt evidenţiate cu roşu, în culoare 
albastră. Pentru a schimba culoarea: 
1. Plasaţi cursorul în interiorul cuvântului.
2. Executaţi Esenţial ⇒ Font. 
3. Deschideţi lista butonului Culoarea fontului şi alegeţi culoarea 

necesară. 
4. Pe slide-ul trei setaţi dimensiunea fontului 54 pentru obiectul Wor-

dArt, care este titlul slide-ului.
3. Setarea formatului obiectelor de tip text 

1. Pe slide-ul trei modificaţi dimensiunile casetei de text cu definiţia 
Antonimele în aşa mod ca textul să fie în două rânduri. Pentru aceas-
ta alegeţi un punct arbitrar în casetă şi glisaţi marcajele de modifica-
re a dimensiunilor.

4. Setarea formatului paragrafelor
1. Pe slide-ul doi în caseta de text cu poezia setaţi alineatul cu numele 

autorului la distanţa de 2 cm de marginea stângă. Pentru aceasta, 
plasaţi cursorul în orice loc al rândului şi glisaţi pe linie marcajul ali-
neatului la 2 cm. 

2. Pe slide-ul trei aliniaţi pe centru textul definiţiei Antonimelor. Pentru 
aceasta, alegeţi un punct arbitrar al casetei de text şi executaţi 
Esenţial ⇒ Alineat ⇒ Pe centru. 

3. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 
4.4.4.

Cel mai principal în acest punct

Obiectele Casetă de text şi WordArt sunt obiecte de tip text pe sli-
de-urile prezentării.
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Pentru inserarea Casetei de text trebuie să executăm Inserare ⇒  Text 

⇒ Casetă de text, să selectăm o zonă pe slide şi să introducem textul.
Pentru inserarea obiectului WordArt trebuie să executăm Inserare  ⇒ 

Text ⇒ WordArt, să alegem tipul de modelare şi să introducem textul.
Pentru crearea unui alineat nou în text trebuie să apăsăm tasta enter de 

pe tastatură.
Instrumentele pentru formatarea caracterelor sunt plasate pe Bandă pe 

fila esenţial în grupul Font, instrumentele pentru formatarea alineatelor – 
în grupul alineat. Alinierea se poate face pe stânga, pe centru, pe dreapta 
şi după lăţime. Pentru setarea indentării alineatului folosim marcajul re-
spectiv de pe riglă.

Răspundeţi la întrebări

1 . Ce tipuri de obiecte de tip text pot fi plasate pe slide-urile prezentă-
rii? Care sunt caracteristicile lor?

2 . Cum inserăm un obiect de tip text pe slide-ul prezentării? 
3 . Cum schimbăm poziţia obiectului de tip text pe slide? Cum modifi-

căm dimensiunile? 
4 . Cum ştergem obiectul de tip text?
5 . Cum creăm un alineat nou în text? 
6 . Valorile căror proprietăţi ale caracterelor pot fi modificate prin for-

matarea obiectelor de tip text? Ce instrumente se folosesc pentru 
aceasta?

7 . Cum schimbăm formatul caracterelor unui cuvânt din obiectul de tip 
text? Cum executăm formatarea întregului text din obiectul de tip text?

8 . Valorile căror proprietăţi ale alineatelor pot fi modificate în timpul 
formatării obiectelor de tip text. Ce instrumente se folosesc pentru 
aceasta? 

9*. Prin ce se deosebesc acţiunile de formatare a obiectelor de tip text 
în redactorul grafic şi în redactorul prezentărilor?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.4.1.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.4. Adăugaţi pe slide-urile 
prezentării casete de text cu denumirea animalelor, imaginile cărora 
sunt afişate pe slide-uri. Plasaţi casetele de text sub imaginile re-
spective. Setaţi următorul format al caracterelor:
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    Dimensiune – 24, evidenţiere – bold, font – Arial Black, culoare 
– verde închis. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu 
acelaşi nume. 

2 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.4.2.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.4. Inseraţi pe slide-ul doi 
al prezentării două casete de text şi introduceţi în ele denumirea 
jocurilor sportive, participanţii cărora sunt afişaţi pe slide. Plasaţi 
casetele de text sub imagini. Setaţi următorul format al caracterelor: 
dimensiune – 32, evidenţiere – italic, font – Cambria, culoare – tur-
coază. Pe slide-ul trei inseraţi obiectul WordArt şi introduceţi în el 
un text ce poate fi titlul slide-ului. Setaţi acelaşi format al obiectului 
ca şi formatul titlului de pe slide-ul doi. Plasaţi obiectul pe centru în 
partea de sus a slide-ului. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în 
fişierul cu acelaşi nume. 

3 . Deschideţi prezentarea ce se păstrează în fişierul exerciţiul 
4.4.3.pptx în mapa Capitolul 4\Punctul 4.4. Redactaţi textele ca-
setelor de text de pe slide-urile prezentării, setând fiecare propoziţie 
din alineat nou. Corectaţi greşelile din cuvintele evidenţiate cu cu-
loare roşie. Schimbaţi culoarea roşie a caracterelor în culoare nea-
gră. Aliniaţi textele titlurilor slide-urilor pe centru. Setaţi evidenţierea 
bold pentru numele proprii din text. Salvaţi prezentarea în mapa 
voastră în fişierul cu acelaşi nume. Vizionaţi prezentarea în regimul 
Demonstrarea slide-urilor.

4.5. elaBORaRea PlaNUlUi CReĂRii                                 
PReZeNtĂRii. alBUmUl FOtOGRaFiC

1. Cu ce scop sunt create prezentările computerizate?
2. De ce succesiune de acţiuni trebuie să ţinem cont, creând un de-

sen în redactorul grafic?
3. Ce este schema slide-ului?

elaBORaRea PlaNUlUi CReĂRii PReZeNtĂRii

Pentru o executare reuşită a oricărei sarcini este bine să ne planificăm 
activitatea. Acest lucru se referă şi la crearea prezentării computerizate.
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Mai întâi trebuie să determinăm scopul creării ei, adică să decideţi 

cine va fi auditoriul şi ce anume vreţi să le povestiţi.
De exemplu, dacă pregătiţi o dare de seamă despre vizitarea grădinii 

zoologice pentru povestirea la lecţia de ştiinţele naturii, atunci scopul 
creării prezentării computerizate va fi să demonstraţi profesorului şi co-
legilor ce animale aţi văzut, să-i anunţaţi ce aţi aflat nou despre ele şi ce 
impresii aţi primit în urma supravegherii lor.

După aceasta trebuie să alegem materialele ce vor fi plasate pe sli-
de-urile prezentării. 

Etapa următoare este definirea structurii prezentării computerizate. 
Pentru aceasta trebuie să definim ordinea aranjamentului materialelor 
alese, numărul de slide-uri necesare pentru plasarea materialelor, să 

alegem titlurile slide-urilor, să ale-
gem schemele şi conţinutul fiecă-
rui slide.

De exemplu, fotografiile pe care 
le-aţi ales, aţi decis să le plasaţi în 
ordinea următoare: mai întâi foto-

grafiile animalelor, apoi – fotografiile păsărilor, iar la sfârşit – fotografiile 
reptilelor. Pentru aceasta puteţi avea nevoie de cinci slide-uri: Slide-ul 
de titlu cu titlul În ospeţie la animale, şi subtitlu cu numele vostru; fieca-
re din slide-urile următoare vor avea câte un titlu (de exemplu, Anima-

lele din pădurile noastre, Anima-
lele din munţi şi pustiuri, Păsările, 
Reptilele), câte două fotografii, 
plasate alături, şi semnături sub 
ele. Aceasta va fi structura pre-
zentării voastre computerizate.

După ce aţi stabilit scopul creării prezentării computerizate, materia-
lele alese ce vor fi plasate în ea şi structura ei, trebuie să planificaţi 
succesiunea acţiunilor voastre pentru crearea ei în mediul redactorului 
prezentărilor, cu alte cuvinte, să compuneţi scenariul creării prezentării.

La crearea imaginii în redactorul grafic planificăm succesiunea con-
strucţiei obiectelor aparte ale imaginii.

Structură (latină, structure – construc-
ţie, plasare) – mod de organizare internă, 
de alcătuire a unui corp, a unui sistem; 
mod de asociere a componenților unui 
corp sau a unui întreg organizat.

Scenariu (latină, scaena – scenă, plat-
formă unde au loc spectacole) – un plan 
elaborat detaliat de desfăşurare a unei 
măsuri, implementarea unei acţiuni.
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 La fel, pentru crearea prezentării în redactorul prezentărilor, avem ne-
voie să planificăm succesiunea creării obiectelor aparte ale prezentării – 
slide-urilor, obiectelor grafice şi de tip text ş.a.

Să analizăm, cum poate fi scenariul creării prezentării albumului fotogra-
fic în programul PowerPoint.

alBUmUl FOtOGRaFiC
albumul fotografic este o prezentare ce are ca scop demonstrarea 

fotografiilor.
În programul PowerPoint exestă un instrument speciale ce se foloseşte 

pentru crearea rapidă a albumului fotografic cu o structură oarecare.

12

11

10

9
8

1 2

3

4

5

67

1. Lista Desene în album 8. Caseta cu lista Forma ramei
2. Butonul Şterge 9. Caseta cu lista aspectul
3. Zona Revizuire  desenului
4. Butoanele de rotire a imaginii 10. Butoanele de deplasare a imaginii
5. Schema slide-ului 11. Pavilionul Denumire
6. Butonul Creare   sub tOate desenele
7. Butonul Revizuire 12. Butonul Fişier sau disc  

Desenul 4.23. Fereastra albumul fotografic
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Albumul fotografic creat cu ajutorul acestui mijloc, este format din sli-

de-uri, pe fiecare din ele, cu excepţia celui de titlu, se afişează acelaşi 
număr de imagini (1,2 sau 4). Slide-urile  albumului fotografic pot conţine 
titluri şi casete de text pentru introducerea explicaţiilor la imagini.

Crearea albumului fotografic începe cu alegerea butonului albumul fo-

tografic  pe Bandă pe fila inserare în grupul imagine. Ca rezultat, 

se deschide fereastra de dialog album fotografic (desenul 4.23).
Folosind instrumentele ferestrei album fotografic, putem pregăti lista 

imaginilor pentru plasare în prezentare, putem alege schema slide-urilor, 
forma şi culoarea ramei pentru imagini, alegerea culorii slide-urilor ş.a.

PReGĂtiRea liStei imaGiNilOR

Pentru a alege fotografiile, planificate pentru inserare în albumul foto-
grafic trebuie:

1. Să alegem butonul Fişier sau Disc în fereastra album fotografic.
2. Să deschidem mapa ce conţine fişierele cu imaginile în fereastra 

inserarea desenelor noi (desenul 4.24).

Desenul. 4.24. Fereastra inserării desenelor noi

3. Să alegem fişierele pentru intrare în album. Pentru alegerea unui fi-
şier trebuie să alegem pictograma lui. Pentru alegerea a mai multor fişiere 
– alegem pictogramele lor, ţinând apăsată tasta ctrl. 
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Pentru selectarea tuturor fişierelor din mapă trebuie să selectăm pri-
mul, apoi, ţinând apăsată tasta Shift, selectăm ultimul fişier din mapă.

4. Să apăsăm butonul inserare.
Numele fişierelor selectate se vor vedea în lista Desenelor din album a 

ferestrei albumul fotografic (desenul 4.23, 1). În Zona Revizuire (dese-
nul 4.23, 3) va fi afişată schema imaginii din fişierul, numele căruia va fi 
selectat în listă.

În viitorul album fotografic imaginile vor fi plasate în ordinea după care 
sunt afişate numele fişierelor în lista Desenele din album. Această ordine 
poate fi schimbată, mutând unele nume mai aproape de începutul listei, iar 

altele – mai aproape de sfârşit. Pentru aceasta trebuie să selectăm nume-

le fişierului şi să apăsăm butonul   pentru mutarea lui în sus şi butonul  
 pentru mutarea fişierului în jos (desenul 4.23, 10).

Pentru a şterge din listă imaginea de care nu avem nevoie, trebuie să 
selectăm numele ei în lista Desenele din album şi să apăsăm butonul 
Ştergere (desenul 4.23, 2).

Dacă imaginea pe o fotografie este plasată orizontal şi nu vertical, trebu-

ie să apăsăm butonul   pentru a roti imaginea la 90 de grade împotriva 

acelor de ceasornic sau butonul   pentru rotirea imaginei după acele 
de ceasornic (desenul 4.23, 4).

SetaRea alBUmUlUi FOtOGRaFiC

În fereastra album fotografic pot fi efectuate unele setări ale viitoarei 
prezentări. În caseta cu lista aspectul desenului (desenul 4.23, 9) putem 
alege un machet comun pentru toate slide-urile prezentării (cu excepţia 
slide-ului de titlu). Machetul ales va fi afişat pe schiţa slide-ului (desenul 
4.23, 5). În lista casetei Forma ramei (desenul 4.23, 8) putem alege o 
formă şi culoare comună a ramelor în care vor fi cuprinse toate imaginile 
albumului fotografic.

Dacă vreţi să alegeţi un design colorat al albumului fotografic, puteţi ale-
ge unul din modelele de design. Pentru aceasta trebuie să alegem butonul 
Revizuire (desenul 4.23, 7), în fereastra Alegerea temei (desenul 4.25) 
alegem modelul de design al slide-urilor şi butonul alege.
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Desenul 4.25. Fereastra alegerea temei

Printre obiectele ferestrei album fotografic este un obiect nou pentru 
voi – Pavilion. Pavilioanele se folosesc pentru instalarea unui regim anu-
me sau anularea lui. Pentru instalarea regimului trebuie să alegem pavili-
onul, după care în el apare semnul următor:  . Pentru anularea regimu-
lui pavilionul este ales din nou, după care semnul dispare. Dacă punem 
semnul pavilionului Denumire sub tOate desenele (desenul 4.23, 11), 
atunci la crearea albumului fotografic sub fiecare imagine va fi creată câte 
o casetă de text. Textele din casete vor fi numele fişierelor imaginilor.

După alegerea în fereastra album fotografic a butonului Creare (dese-
nul 4.23, 6), este creată prezentarea, ce cuprinde acel număr de slide-uri 
de câte sunt nevoie pentru a include toate imaginile selectate, cu toate 
setările indicate.

ReDaCtaRea alBUmUlUi FOtOGRaFiC

Pentru încheierea lucrului asupra creării albumului fotografic trebuie să 
redactăm textele din titlul şi subtitlul slide-ului de titlu, în titlurile celorlalte 
slide-uri şi în casetele de text de sub fiecare imagine.

Albumul fotografic creat poate fi modificat, alegând în lista butonului 
album fotografic (desenul 4.26) comanda Redactarea albumului foto-
grafic. Ca rezultat, se deschide fereastra Redactarea albumului fotografic 
care este la fel ca şi fereastra album fotografic, doar denumirea butonu-
lui Creare este schimbată în Renovare. În această fereastră pot fi modifi-
cate setările albumului fotografic, printre care adăugarea sau ştergerea 
imaginilor, modificarea ordinii imaginilor şi salvăm schimbările, apăsând 
butonul Renovare.
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În albumul fotografic creat putem adăuga 
alte obiecte de tip text sau grafice.

În acest mod, scenariul creării unui al-
bum fotografic poate fi următorul: 

1. Folosim instrumentul pentru crearea 
albumului fotografic (executăm Inserare ⇒ 
Imagine ⇒ Album fotografic).

2. Alegem şi sortăm imaginile. 
3. Alegem machetul slide-urilor şi desig-

nul prezentării.
4. Aplicăm setările alese.
5. Redactăm albumul fotografic creat.

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate 
şi normele sanitar-igienice.
1. Crearea albumului fotografic „În ospeţie la animale” după structu-
ra descrisă în textul punctului:

1. Deschideţi programul PowerPoint.
2. Executaţi Inserare ⇒ Imagine ⇒ Album fotografic.
3. Alegeţi butonul Fişier sau disc în fereastra album fotografic.
4. Deschideţi în fereastra inserare desene noi mapa Capitolul 4\

Punctul 4.5\animalele.
5. Selectaţi pictograma fişierului Veveriţă.jpg şi, ţinând apăsată tasta 

ctrl, selectaţi pictogramele fişierelor Mistreţ.jpg, Cămilă.jpg, Ţap de 
munte.jpg, Flamingo.jpg, Păun.jpg, Şopârlă.jpg, Ţestoasă.jpg.

6. Apăsaţi butonul inserare. Fiţi atenţi la umplerea listei Desenele din 
album şi imaginea schemei imaginii în zona Revizuire.

7. Schimbaţi ordinea numelor în lista Desenele din album în aşa mod, 
ca pe primele două imagini să fie veveriţa şi mistreţul, următoarele 
– cămila şi ţapul de munte, următoarele – păsările, ultimele – repti-
lele. Pentru sortarea imaginilor alegeţi în listă numele fişierului şi 
butoanele În sus   sau În jos  .

8. Alegeţi în lista aspectul desenului machetul slide-urilor 2 desene 
cu titlu.

Desenul 4.26. Lista butonului 
album fotografic
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9. Instalaţi semnul pavilionului Semnătură sub tOate desenele.

10. Apăsaţi butonul Creare.
11. Vizionaţi prezentarea în regimul Demonstrarea slide-urilor.

2. Redactarea albumului fotografic
1. Alegeţi primul slide şi schimbaţi textul titlului Album fotografic cu 

textul În ospeţie la animale, textul subtitlului cu numele vostru.
2. Introduceţi titlurile slide-urilor 2-5: Animalele din pădurile noastre, 

Animalele din munţi şi pustiuri, Păsările, Reptilele.
3. Modificaţi textele de sub imagini, alegând epitete şi comparaţii 

proprii, spre exemplu,  Veveriţă roşcată, Cămila – navă în pustiu, 
Flamingo roz.

4. Deschideţi pe Bandă în fila inserare în grupul imagine lista butonu-
lui album fotografic. Alegeţi comanda Redactarea albumului fo-
tografic.

5. Alegeţi în lista Forma ramei valoarea Ramă simplă, albă.
6. Alegeţi modelul de design Solstiţiu. Pentru aceasta alegeţi butonul 

Revizuire, în fereastra alegerea temei alegeţi pictograma fişierului 
cu numele Solstice.thmx şi butonul alege.

7. Apăsaţi butonul Renovare.
8. Vizionaţi prezentarea în regimul Demonstrarea Slide-urilor.
9. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu numele exerci-

ţiul 4.5.1. 

Cel mai principal în acest punct

Pentru a crea o prezentare computerizată trebuie să determinăm sco-
pul ei, să alegem materialele necesare, să determinăm structura şi să 
compunem scenariul creării ei.

albumul fotografic este o prezentare ce are ca scop demonstrarea 
fotografiilor.

Pentru crearea unui album fotografic trebuie să executăm Inserare ⇒  
Imagine ⇒ Album fotografic, alegem fişierele cu imagini, machetul sli-
de-urilor, executăm setarea prezentării, apăsăm butonul Creare.

Obiectul ferestrei Pavilion  se foloseşte pentru instalarea unui regim 
oarecare sau anularea lui.



171

RedactoRul pRezentăRiloR

Răspundeţi la întrebări

1 . Din ce etape este compus planul creării prezentării computerizate? 
În ce constă fiecare din ele?

2 . Ce este albumul fotografic? În ce cazuri prezentarea este mai bine 
să o creăm ca album fotografic? 

3 . Ce acţiuni trebuie să executăm pentru crearea albumului fotogra-
fic? 

4*. Cum putem alege mai multe fişiere în timpul alegerii imaginilor pen-
tru albumul fotografic? Prin ce se deosebesc aceste metode? 

5 . Cum putem schimba ordinea imaginilor în albumul fotografic? Cum 
rotim imaginea?

6 . Ce determină  machetul slide-ului albumului fotografic? Cum ale-
gem machetul pentru slide-urile albumului fotografic?

7 . Care este scopul şi cum se foloseşte obiectul ferestrei de dialog 
pavilion?

8 . Cum inserăm casete de text sub toate imaginile albumului fotografic?
9 . Ce acţiuni trebuie efectuate pentru redactarea albumului fotografic?

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Aveţi fotografiile străzilor, caselor, parcurilor, monumentelor, locuri-
lor turistice din localitatea voastră. Definiţi:

      a) Care poate fi scopul creării unui album fotografic, în care veţi folo-
      si aceste fotografii?
      b) În faţa cui veţi putea lua cuvântul cu o asemenea prezentare?
      c) Care poate fi structura acestei prezentări? Câte slide-uri poate 
      cuprinde această prezentare? Care pot fi titlurile slide-urilor?
2 . Propuneţi structura unui album fotografic, dacă scopul vostru este 

de a relata un mesaj la ora clasei despre Jocurile olimpice 2012 din 
Londra şi participarea la ele a sportivilor ucraineni. Presupunem că 
aveţi date despre Jocurile olimpice, emblema jocurilor, fotografiile 
oraşelor unde s-au desfăşurat şi învingătorii la diferite probe. 

3 . Creaţi albumul fotografic Florile pentru demonstrarea a cinci flori de 
grădină. Alegeţi fişierele cu fotografii din mapa Capitolul 4\Punctul 
4.5\Florile. Plasaţi pe fiecare slide titlul şi câte o fotografie. Alegeţi 
rame pentru fotografii şi exemplul de design după părerea voastră. 
În titlurile slide-urilor introduceţi denumirile florilor, indicate în nu-
mele fişierelor. În subtitlul de pe slide-ul de titlu introduceţi numele 
şi prenumele vostru. Salvaţi albumul fotografic în mapa voastră în 
fişierul cu numele exerciţiul 4.5.3.
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4 . Creaţi albumul fotografic Animalele domestice pentru demonstra-

rea fotografiilor animalelor, păsărilor şi peştilor pe care oamenii le 
întreţin acasă. Alegeţi fişierele cu fotografiile din mapa Capitolul 4\
Punctul 4.5\animalele domestice. Plasaţi pe fiecare slide titlul şi 
câte patru fotografii. Alegeţi rame pentru fotografii şi exemplul de 
design după părerea voastră. Titlurile slide-urilor – Animalele, Păsă-
rile, Peştii. Semnăturile sub imagini – denumirile animalelor, păsări-
lor şi peştilor indicate în numele fişierelor. În subtitlul de pe slide-ul 
de titlu indicaţi numele şi prenumele vostru. Salvaţi prezentarea în 
mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 4.5.4.

5 . Creaţi albumul fotografic Galeria de artă pentru prezentarea lucră-
rilor pictorilor renumiţi. Alegeţi câte o operă a fiecărui pictor. Fişi-
erele cu imaginile necesare sunt în mapele  cu numele pictorilor 
din mapa Capitolul 4\Punctul 4.5\Galerie. Plasaţi pe fiecare slide 
titlul, o imagine şi semnătura. Alegeţi exemplul de design Apex (nu-
mele fişierului apex.thmx),. semnăturile sub imagini – denumirile 
picturilor indicate în numele fişierelor. Titlurile slide-urilor – numele 
pictorilor, indicate în numele mapelor. În subtitlul de pe primul slide 
indicaţi numele şi prenumele vostru. Salvaţi prezentarea în mapa 
voastră în fişierul cu numele exerciţiul 4.5.5.

6*. Creaţi albumul fotografic Familia mea pentru o expunere la ora cla-
sei. Alegeţi de sine stătător materialele, elaboraţi structura şi alegeţi 
designul albumului fotografic. Pregătiţi un discurs în faţa clasei pe 
tema prezentării.

LUCRARE PRACTICĂ NR. 5

„Crearea albumului fotografic”

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate şi 
normele sanitar-igienice.

1. Creaţi albumul fotografic Anotimpurile pentru povestirea la lecţia de 
ştiinţele naturii despre modificările în natură şi ocupaţia oamenilor în 
diferite anotimpuri. Fişierele imaginilor pentru prezentare sunt salva-
te în mapa Capitolul 4\lucrare practică 5.

2. Plasaţi pe fiecare slide câte două imagini – natura şi ocupaţia oame-
nilor, şi semnaţi imaginile.

3.  Alegeţi rama pentru imagini Dreptunghi rotunjit. 
4. Alegeţi modelul de design Flux (fişierul cu numele Flow.thmx).
5. Introduceţi titlurile slide-urilor – numele anotimpurilor.
6. Introduceţi semnăturile sub imagini – descrierea schimbărilor în na-
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tură şi ocupaţia oamenilor. 
7. Modificaţi culorile titlurilor slide-urilor: Iarna – albastru, Primăvara – 

verde, Vara – roşu, Toamna – auriu.
8. În subtitlul de pe primul slide indicaţi numele vostru. 
9. Inseraţi pe slide-ul de titlu o imagine ce reprezintă toate anotimpuri-

le. Plasaţi-o în colţul drept de jos al slide-ului. 
10. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu numele lucrare 

practică 5. 

modelul prezentării:

4.6. CReaRea PReZeNtĂRilOR

1. Din ce etape este compusă elaborarea planului creării prezentării? 
În ce constă fiecare etapă?

2. Ce determină schema slide-ului prezentării?
3. Cum inserăm pe slide un obiect grafic? Cum inserăm un obiect 

de tip text?
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NOţiUNi DeSPRe ŞaBlON

La crearea prezentării este important nu doar plasarea pe slide-uri a 
obiectelor grafice şi de tip text, dar este de dorit să-i acordăm o imagine 
atrăgătoare. Aţi văzut deja prezentări cu design colorat şi aţi ales model de 
design pentru albumele fotografice. În timpul creării prezentării putem 
schimba formatul obiectelor prezentării: fontul, dimensiunea şi culoarea 
caracterelor din casetele de text, culoarea de fundal a slide-urilor ş.a. 
(desenul 4.27).

Desenul 4.27. Slide-urile prezentării cu diferite valori ale proprietăţilor obiectelor

Alegerea designului slide-urilor poate fi efectuată în mod individual. 
Ştiţi deja să formataţi un text şi să inseraţi o imagine. Pentru instalarea 
fundalului colorat al slide-urilor sunt instrumente speciale pe Bandă în fila 
Constructor în grupul Fundal.

De asemenea, pentru alegerea designului slide-urilor ne putem folosi de 
exemplele propuse de elaboratorii programului PowerPoint. Folosind 

aceste exemple putem schimba în 
acelaşi timp fontul, dimensiunea şi 
culoarea caracterelor, culoarea de 
fundal a slide-urilor ş.a. Aceste 
exemple sunt numite şabloane de 
design.

În timpul proiectării independente a slide-urilor, realizând ideile creatoa-
re proprii, putem acorda o imagine unică prezentării. Însă, în acest caz se 
pierde mai mult timp pentru proiectare. Sau pot fi încălcate regulile compo-
ziţiei şi armoniei culorilor. În acelaşi timp, proiectarea prezentării pe baza 
şabloanelor este mai simplă, iar imaginea ei va fi armonioasă. Însă, şablo-
nul este greu de schimbat după ideile proprii, de aceea nu toate ideile 
voastre vor putea fi expuse în designul prezentării.

Şabloanele de design ale prezentării în programul PowerPoint sunt 
numite teme. Pe desenul 4.28 sunt expuse imaginile slide-urilor prezentă-
rii, la crearea căreea a fost folosită tema Călătorie. 

Şablon (germană, schablone - exem-
plu) – model, după care se fac detalii 
identice; exemplu ce trebuie urmat.



175

RedactoRul pRezentăRiloR

Desenul 4.28. Aplicarea temei Călătorie la crearea slide-urilor prezentării

În afară de şabloanele de design (temelor), în programul PowerPoint 
se folosesc şi alte şabloane. Ele pot reda diferite scheme ale slide-urilor, 
pot conţine sfaturi pentru cuprinsul prezentării şi tehnici pentru crearea ei. 

CReaRea PReZeNtĂRii Pe BaZa ŞaBlONUlUi

Crearea unei prezentări întotdeauna începe prin alegerea unui şablon. 
Ştiţi deja că după deschiderea programului PowerPoint se crează o pre-
zentare dintr-un singur slide. La ea se aplică automat şablonul Prezentare 
nouă. În conformitate cu acest şablon obiectele slide-ului au următorul 
format: fontul caracterelor – Calibri, dimensiunea caracterelor în titluri – 
44, în alte casete de text – 32, culoarea caracterelor – neagră, culoarea de 
fundal a slide-urilor – albă ş.a.

1. Lista numelor grupurilor de şabloane 3. Schema şablonului ales
2. Schemele şabloanelor grupului ales 4. Butonul Creare 

1

2

3

4

Desenul 4.29. Fereastra Crearea prezentării
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O prezentare poate fi creată pe baza altui şablon. Pentru aceasta trebu-

ie de executat Office ⇒ Creare şi să alegem şablonul în fereastra de dia-
log Crearea prezentării (desenul 4.29).

În partea stângă a ferestrei sunt indicate numele grupurilor de şabloane. 
Şabloanele din primele cinci grupuri sunt instalate în computerul vostru. 
Multe şabloane pentru crearea prezentării pot fi găsite în Internet. Ele pot 
fi obţinute alegând numele grupului din capitolul microsoft Office Online, 
dacă computerul este conectat la Internet.

Dacă alegem numele grupului de şabloane, în partea centrală a ferestrei 
vor apărea schemele şabloanelor acestui grup. Schema aleasă poate fi 
vizualizată în partea dreaptă a ferestrei. Dacă şablonul corespunde nece-
sităţilor voastre, trebuie să apăsaţi butonul Creare. După aceasta vor fi 
create slide-urile prezentării, cu designul respectiv al şablonului ales.

Şablonul de design ales poate fi schimbat. Pentru aceasta trebuie  pe 
Bandă în fila Constructor în grupul teme să alegem una din schemele 
prezentate (desenul 4.30).

Desenul 4.30. Grupul temei filei constructor

Întreaga listă a temelor instalate pe computerul vostru poate fi vizuali-
zată apăsând butonul Parametri suplimentari . 

aDĂUGaRea SliDe-URilOR ÎN PReZeNtaRe

Ştiţi deja că, elaborând structura prezentării, se aleg machetele slide-uri-
lor ei. Pentru a adăuga în prezentare un slide cu un machet oarecare tre-
buie să deschidem lista butonului Creare slide de pe Bandă pe fila esen-
ţial în Grupul Slide şi să alegem schema slide-ului (desenul 4.31). Dacă 
nu există machetul ce corespunde în întregime necesităţilor voastre, poate 
fi ales cel mai apropiat machet pe care îl redactăm după crearea slide-ului.

Dacă executăm Esenţial ⇒ Slide ⇒ Creare slide va fi creat un slide cu 
acelaşi machet ca şi cel precedent. În cazul că slide-ul precedent este de 
titlu, se va folosi machetul Titlu şi obiect.
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Desenul 4.31. Machetele slide-urilor

După crearea slide-ului machetul lui poate fi modificat. Pentru aceasta 
trebuie să executăm Esenţial ⇒ Slide ⇒ Machet şi să alegem un alt ma-
chet din lista ce s-a deschis. 

FOlOSiRea SUBStitUeNţilOR

Pe slide-urile oricărui machet, cu excepţia machetului Slide gol, sunt 
plasaţi substituenţii. Acestea sunt obiecte ce sunt prevăzute pentru umple-
rea slide-ului cu conţinut. Limita substituenţilor este redată printr-o lnie 
punctată.

Există substituenţi ce sunt prevăzuţi pentru introducerea datelor de un 
anumit tip – text sau imagine (desenul 4.32). Substituenţii cu inscripţiile 
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Titlul slide-ului, Subtitlul slide-ului, Textul slide-ului sunt prevăzuţi pentru 
introducerea datelor de tip text. Cu asemenea obiecte aţi lucrat deja la 
crearea albumelor fotografice. Dacă în substituent este scris Apăsaţi pic-
tograma, pentru a insera o imagine, atunci acest obiect este prevăzut pen-
tru inserarea desenului.

1. Substituentul pentru introducerea datelor de tip text
2. Substituentul pentru inserarea desenului
3. Butonul pentru inserarea desenului  

1

2

3

Desenul 4.32. Slide-ul prezentării cu substituenţi pentru introducerea                                    
textului şi inserarea imaginii

Un alt substituent este cel combinat. El este prevăzut pentru inserarea  
datelor de diferite tipuri: text, tabele, grafică şi video (desenul 4.33).

1. Marcajul poziţiei pentru introducerea textului
2. Butonul inserare desen din fişier
3. Butonul Grafică

21 3

Desenul 4.33. Substituent combinat
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În timpul introducerii textului în interiorul substituentului combinat în par-
tea stângă a fiecărui alineat va apărea un marcaj special – marcajul listei. 
Imaginea lui depinde de şablonul ales.

Pe centrul substituentului combinat sunt plasate butoanele de inserare 
a obiectelor de diferite tipuri. Printre ele sunt butoanele de inserare a de-
senului din fişier (desenul 4.33, 2) şi pentru inserarea clipului din colecţia 
microsoft Office (desenul 4.33, 3). După apăsarea acestor butoane de 
inserare a obiectului trebuie să executăm acţiunile cunoscute pentru inse-
rarea imaginilor. 

Scenariul creării unei prezentări noi cu o structură stabilită pe baza şa-
blonului în programul PowerPoint poate fi următorul:

1. Executăm Office ⇒ Creare.
2.  Alegem şablonul de design.
3.  Umplem substituenţii de pe slide-ul de titlu, inserăm alte obiecte de 

tip text sau grafice.
4. Creăm următorul slide al prezentării cu machetul cu structura nece-

sară.
5.  Umplem substituenţii slide-ului creat, inserând alte obiecte de tip 

text sau grafice.
6.  Dacă nu au fost create toate slide-urile, repetăm paşii 4 şi 5.

Lucrăm la computer

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate şi 
normele sanitar-igienice.

Crearea unei prezentări în baza şablonului
Cerinţe: creaţi o prezentare Trecerile de pietoni pe baza temei Oraşul 

pentru un discurs la lecţia de bazele sănătăţii. Pe slide-urile prezentării 
demonstraţi tipurile de treceri de pietoni şi semnele rutiere respective după 
modelul de mai jos. Toate fişierele cu imaginile necesare le puteţi găsi în 
mapa Capitolul 4\Punctul 4.6\ exerciţiul 1.

exemplul executării:
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1. Deschideţi programul PowerPoint.
2. Creaţi o prezentare nouă pe baza temei Oraşul. Pentru aceasta exe-

cutaţi Office ⇒ Creare ⇒ Temele instalate, alegeţi schema Oraşul 
şi butonul Creare.

3. Pe primul slide daţi clic în interiorul casetei de text Titlul slide-ului şi 
introduceţi textul Trecerile de pietoni.

4. Daţi clic în interiorul casetei de text Subtitlul slide-ului, introduceţi 
textul Bazele sănătăţii, apăsaţi tasta enter, introduceţi textul Clasa 
a 5-a.

5. Inseraţi desenul din fişierul atenţie pe carosabil.gif. Plasaţi-l con-
form modelului în partea stângă de sus a slide-ului.

6. Creaţi un slide nou cu machetul Comparaţie. Pentru aceasta execu-
taţi Esenţial ⇒ Slide şi în lista butonului Creare slide alegeţi mache-
tul Comparaţie.

7. Introduceţi în titlul slide-ului doi  textul Treceri de pietoni suspendate.
8. Introduceţi în substituenţii ce au fundal colorat textele Nesemafori-

zate şi Semaforizate în conformitate cu modelul.
9. Apăsaţi în primul substituent combinat butonul inserare desen din 

fişier şi inseraţi desenul nesemaforizate.jpg.
10. Inseraţi în al doilea substituent combinat desenul din fişierul se-

maforizat.jpg.
11. Inseraţi pe slide-ul doi desenul din fişierul trecere de pietoni sus-

pendată.jpg. Plasaţi-l conform modelului în partea dreaptă de sus a 
slide-ului.

12. Creaţi un slide nou cu machetul Comparaţie.
13. Introduceţi titlul slide-ului Trecerile de pietoni subterane şi suspen-

date, textele Trecere de pietoni subterană şi Trecere de pietoni sus-
pendată conform modelului.

14. Inseraţi desenele din fişierele subteran.jpg şi suspendat.jpg în 
substituenţi conform modelului.

15. Inseraţi desenele din fişierele semn subteran.jpg şi semn suspen-
dat.jpg. Plasaţi-le în colţurile din stânga şi dreapta de sus.

16. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 
4.6.1. 

17. Vizionaţi prezentarea în regimul Demonstrarea slide-urilor.
18. Pregătiţi un discurs în faţa clasei cu prezentarea despre trecerile de 

pietoni.
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Cel mai principal în acest punct

Şabloanele (temele) acordă formatul obiectelor prezentării: fontul, di-
mensiunea şi culoarea caracterelor, culoarea de fundal a slide-urilor 
ş.a.

Pentru crearea prezentării pe baza şablonului trebuie de executat Office 
⇒ Creare, alegem şablonul şi butonul Creare.

Pentru crearea unui slide nou trebuie să deschidem lista butonului Cre-
are slide pe fila Principală în grupul Slide şi să alegem machetul slide-ului.

Răspundeţi la întrebări 

1 . Valorile căror proprietăţi ale obiectelor prezentării pot fi schimbate 
în timpul creării ei?

2 . Care este scopul şabloanelor prezentării?
3 . În ce constau priorităţile şi neajunsurile creării independente  a unei 

prezentări faţă de folosirea şabloanelor? 
4 . Cum putem crea o prezentare nouă pe baza şablonului?
5 . Cum putem schimba şablonul prezentării după crearea ei? 
6 . Cum creăm un slide nou al prezentării?
7 . Care este scopul substituenţilor?
8 . Ce tipuri de substituenţi cunoaşteţi? 

Rezolvaţi exerciţiile

1 . Creaţi prezentarea Personalităţi în istoria informaticii pe baza temei 
Deschisă din grupul Temele instalate pentru un discurs la lecţia de 
informatică. Structura prezentării: 
1. Slide-ul de titlu. Titlul Personalităţi în istoria informaticii, subtitlul 

– numele vostru.
2. Slide-urile 2-4. Machetul – Două obiecte. Titlul – numele, prenu-

mele savantului: Lebedev Serghei Oleksievyci, Gluşkov Vyktor 
Myhailovyci, Iuşcenko Kateryna Logvynivna. În primul substitu-
ent de pe slide  inseraţi fotografia savantului. Alegeţi fişierele din 
mapa Capitolul 4\Punctul 4.6\informatica în Ucraina. În al doi-
lea substituent introduceţi textul: anii de viaţă şi aportul savantu-
lui în dezvoltarea tehnicii computerizate. Materialele le luaţi din 
manual (punctele 1.3, 2.6).
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 Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 

4.6.1.
2 . Creaţi prezentarea Trecutul istoric al poporului nostru pe baza temei 

Hârtie pentru un discurs la lecţia de literatura ucraineană. Materia-
lele pentru prezentare le găsiţi în manualul de literatură, fotografiile 
în mapa Capitolul 4\Punctul 4.6\Descrierile cronice. Structura 
prezentării:
1. Slide-ul de titlu. Titlul Trecutul istoric al poporului nostru, subtitlul 

Descrierile cronice „Povestirile anilor trecuţi”. Imagine – desenul 
de pe pagina letopiseţului.

2. Slide-ul doi. Machetul – Comparaţie. Textul titlului – Povestirile 
anilor trecuţi. În substituenţii combinaţi – monumentul lui Nestor 
Cronicarul din Kiev şi o pagină din letopiseţ, semnăturile fotogra-
fiilor – Nestor Cronicarul şi O pagină din letopiseţ.

3. Slide-ul trei. Machetul – Imagine cu semnătură. Textul titlului – 
Întemeierea Kievului. În substituenţi – fotografia monumentului 
întemeietorilor Kievului, semnătura cu numele întemeietorilor şi 
timpului întemeierii. 

4. . Slide-urile 4-6. Macheta – Imagine cu inscripţie. Textul titlurilor 
– Cneazul Sveatoslav, Cneazul Volodymyr, Cneazul Iaroslav. În 
substituenţi – fotografiile monumentelor cnejilor. Textul din case-
tele de text – 3-4 exemple despre rolul cnejilor în istorie.

 Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu numele exerciţiul 
4.6.2. Pregătiţi un discurs în faţa clasei cu prezentarea despre Ne-
stor Cronicarul, monumentul literaturii „Povestirile anilor trecuţi” şi 
eroii din letopiseţe. 

3*. Planificaţi şi creaţi prezentarea Excursie virtuală la Lviv. Alegeţi şa-
blonul după propria dorinţă, machetele slide-urilor – după exemplul 
redat pe desenul 4.28. Folosiţi următoarele date despre oraşul Lviv: 
a fost întemeiat în secolul XIII pe râul Poltava, întemeietorul – rege-
le Danylo Galyţkyi. Peisaje din Lviv – Catedrala Sf. Iurie şi Piaţa 
Bazar. Alegeţi macheta şi creaţi al patrulea slide cu titlul Lvivul mo-
dern, plasând pe el o fotografie a oraşului modern şi următoarele 
date: populaţie – aproximativ 800 mii, strada centrală – Bulevardul 
Libertăţii, piaţa principală – Piaţa Bazar. Alegeţi fotografiile din mapa 
Capitolul 4\Punctul 4.6\lviv. Salvaţi prezentarea în mapa voastră 
în fişierul cu numele exerciţiul 4.6.3.
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4*. Creaţi prezentarea despre localitatea voastră pentru un discurs la 
ora clasei. Elaboraţi structura şi alegeţi designul prezentării. Pregă-
tiţi un discurs în faţa clasei pe tema prezentării.

LUCRARE PRACTICĂ NR. 6

„Crearea prezentării pe baza şablonului după un plan dat”

atenţie! În timpul lucrului la computer respectaţi regulile de securitate şi 
normele sanitar- igienice.

1. Creaţi prezentarea Să ocrotim natura Ucrainei pe baza şablonului 
Medie din grupul Temele instalate pentru un discurs la ora clasei. 
Toate imaginile necesare sunt în fişierele din mapa Capitolul 4\lu-
crare practică 6. 

exemplu:

Structura prezentării: 
1. Slide-ul de titlu. Titlul slide-ului – Să ocrotim natura Ucrainei, sub-

titlul – numele şi prenumele vostru.
2. Slide-ul doi. Macheta – Două obiecte. Titlul slide-ului – Cartea 

roşie a Ucrainei. În primul substituent – imaginea Cărţii roşii, în al 
doilea – trei alineate de text: înfiinţate în anul 1976, Publicată 
pentru prima dată în anul 1980, Conţine date despre speciile de 
animale şi plante pe cale de dispariţie. Setaţi dimensiunea carac-
terelor – 28.
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3. Slide-ul trei. Modelul – Comparaţie. Titlul slide-ului – Ei au nevoie 

de protecţie. Textele – Lumea animală, Lumea vegetală, aliniere 
– pe centru. În substituenţi – imaginea copertelor cărţilor respec-
tive. Setaţi lăţimea imaginii – 7 cm, designul imaginilor – Drept-
unghi cu umbră.

4. Slide-urile 4-5. Modelul – Desen cu inscripţie. Desenele – foto-
grafiile reprezentanţilor din Cartea roşie a Ucrainei, în titlurile sli-
de-urilor – denumirile lor. Textul slide-ului: primul alineat – Lumea 
animală sau Lumea vegetală, alineatul doi Pasăre sau Floare. 
Setaţi dimensiunea caracterelor în titluri – 32, în inscripţii – 20.

5. Slide-ul şase. Modelul – Titlul capitolului. Titlul slide-ului – Reţi-
ne!, textul slide-ului – Ei au nevoie de protecţia noastră! Setaţi 
dimensiunea caracterelor – 40. Alinierea textului – pe centru.

2. Salvaţi prezentarea în mapa voastră în fişierul cu numele lucrare 
practică nr. 6.
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Regulile de comportament şi securitate în clasa de computer
Cabinetul de informatică şi tehnologii informaţionale şi de comunicaţie 

este dotat cu tehnică electronică diferită, ce se alimentează de la sursa de 
curent electric care este periculoasă pentru viaţa omului. Acest lucru nece-
sită respectarea regulilor de securitate în timpul desfăşurării lecţiilor şi mă-
surilor extraşcolare.

Până a începe lucrul la computer:
• cu acordul profesorului aşezaţi-vă la locul de lucru în faţa computeru-

lui, reglaţi înălţimea scaunului, mesei, suportului pentru picioare 
(dacă este necesar), unghiul înclinării monitorului în aşa fel ca (vezi 
desenul):
 centrul ecranului să fie puţin mai jos 
   de linia orizontală a vederii;
  distanţa dintre ochi şi monitor să fie de 

40-80 cm, în dependenţă de dimensi-
unile obiectelor de pe ecran;

  linia dintre ochi şi centrul ecranului 
monitorului să fie sub un unghi de 90 
grade faţă de planul ecranului;

  degetele mâinilor să stea libere pe tas-
tatură;

  mâinile să formeze în articulaţia cotu-
lui un unghi apropiat de 90 grade;

  tastatura să stea pe suprafaţa mesei 
sau pe o policioară specială la o distanţă de 10-30 cm de la margi-
ne şi înclinată sub un unghi de 5-15 grade.

 spinarea să fie rezemată de spătarul scaunului;
  picioarele să fie pe podea sau pe suportul pentru picioare;

• faceţi regulă pe masa de lucru, luaţi de pe ea obiectele de care nu 
aveţi nevoie pentru lucru;

• verificaţi curăţenia mâinilor voastre, dacă este necesar, spălaţi-le şi 
ştergeţi-le;

• dacă este necesar, cu acordul profesorului şi cu un şerveţel special, 
ştergeţi ecranul monitorului, tastatura, covoraşul şi mouse-ul;

• controlaţi dacă nu sunt deteriorări externe ale computerului, în caz de 
identificare anunţaţi profesorului;

• porniţi computerul cu acordul profesorului;
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În timpul lucrului la computer:
• ţineţi locul de muncă în curăţenie, nu plasaţi pe el obiecte de prisos;
• reţineţi o poziţie corectă – nu vă aplecaţi în apropierea ecranului, ţineţi 
mâinile fără efort;
• după 15-20 minute de lucru, sau dacă simţiţi oboseală, executaţi 
exerciţii pentru ochi şi pentru înlăturarea încordării musculare;
• nu încercaţi de sine stătător să înlăturaţi perturbările apărute în timpul 
lucrului la computer, la apariţia lor chemaţi de urgenţă profesorului;
• nu vă atingeţi de părţile din spate ale monitorului sau unităţii centrale, 
nu atingeţi cablurile de alimentare;
• introduceţi şi scoateţi atent suporturile mobile;
• nu atingeţi cu mâna ecranul monitorului;
• este strict interzisă scoaterea capacelor dispozitivelor computerului 
fără acordul profesorului, conectarea şi deconectarea dispozitivelor 
computerului.

După încheierea lucrului:

• faceţi curat la locul de muncă;
• cu acordul profesorului deconectaţi computerul sau încheiaţi sesiunea 

de lucru. Anexa 2 
Operaţii de bază care sunt efectuate cu ajutorul mause-ului

Denumirea operaţiei Succesiunea acţiunilor
Indicarea obiectului 1. Plasarea indicatorului pe obiect.

Selectarea obiectului
1. Plasarea indicatorului pe obiect.
2. Apăsarea o singură dată pe butonul stâng al 
mouse-ului.

Deschiderea meniului 
contextual al obiectului

1. Plasarea indicatorului pe obiect.
2. Clic pe butonul drept al mouse-ului.

Glisarea obiectului
1. Plasarea indicatorului pe obiect sau în partea 
necesară a ecranului.
2. Apăsarea şi reţinerea butonului stâng al 
mouse-ului.
3. Glisarea indicatorului în alt loc necesar de pe 
ecran.
4. Eliberarea butonului mouse-ului.
(Prin selectarea unei zone a ecranului se 
selectează şi obiectele cuprinse în ea)

Selectarea unei zone   
a ecranului
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Denumirea operaţiei Succesiunea acţiunilor
Deschiderea ferestrei 
obiectului

1. Plasarea indicatorului pe obiect.
2. Clic dublu (cu interval scurt) pe butonul 
stâng al mouse-ului.Clic dublu

Anexa 3
Obiectele ferestrei (elementele de control)

Denumirea Imaginea Scopul

Filă Pentru deschiderea 
conţinutului unei pagini. 
Pentru aceasta trebuie să 
alegem fila necesară.

Buton Pentru executarea comenzii 
necesare ce se realizează 
prin apăsarea butonului 
respectiv.

Buton cu 
listă

Pentru executarea comenzii 
necesare ce se efectuează 
prin alegerea  butonului 
respectiv sau alegerea unei 
valori anumite din lista 
butonului.

Meniu Pentru deschiderea listei 
comenzilor.

Comutator Pentru setarea unui regim 
din cele posibile. Poate fi 
ales doar un regim din 
comutatoarele unui grup dat.

Casetă Pentru introducerea datelor 
de tip text sau numerice.

Casetă cu 
listă ce se 
deschide

Pentru introducerea datelor 
de tip text sau numerice sau 
alegerea unui element din 
lista ce se deschide prin 
apăsarea butonului.

Continuarea tabelului



188

ANEXĂ

Denumirea Imaginea Scopul

Pavilion Pentru setarea sau anularea 
regimurilor indicate. Prezenţa 
semnului în interiorul 
pătratului înseamnă că acel 
regim a fost setat. Poate fi 
ales sau anulat fiecare 
pavilion.

Barele de 
defilare

Pentru mişcarea conţinutului 
ferestrei.

Continuarea tabelului
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DiCţiONaR

A

album fotografic – prezentare cu o structură anume ce este prevăzută 
pentru demonstrarea fotografiilor.

aliniere – modificarea poziţiei textului în dependenţă de limitele stângă şi 
dreaptă a obiectului de tip text.

alege – comanda de lucru cu obiectele, pentru executarea căreia trebuie 
să plasăm indicatorul pe obiectul necesar şi să dăm clic cu butonul stâng 
al mouse-ului.

B

Bandă – zonă dreptunghiulară a ferestrei programului, ce cuprinde filele 
cu instrumente (butoane, câmpuri, comutatoare ş.a.) pentru lucrul cu 
obiectele.

Bară auxiliară – obiect al ferestrei redactorului grafic Paint, prevăzut 
pentru setarea valorilor proprietăţilor instrumentelor de desenat.

Bară de atribute de text – obiectul ferestrei redactorului grafic Paint, 
prevăzut pentru alegerea valorilor proprietăţilor caracterelor din caseta de 
text.

Bară de activităţi – obiect, de obicei în partea de jos a ecranului, pe care 
este plasat butonul Start, butoanele ferestrelor deschise, indicatorul limbii 
de introducere, ceasornicul ş.a.

Bară de defilare – obiectul ferestrei ce se foloseşte pentru vizionarea 
conţinutului Zonei de lucru, ce nu este cuprins în fereastră. Sunt bare de 
defilare orizontale şi verticale.

Bară de instrumente – obiectul ferestrei redactorului grafic Paint, prevăzut 
pentru alegerea instrumentului pentru desenare.

Bară de meniuri – obiect al ferestrei în care sunt afişate comenzile de 
deschidere a diferitor meniuri.
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Bară de titlu – obiect al ferestrei în care este afişat numele ferestrei 
programului şi sunt plasate butoanele de control ale ferestrei.

Boxe audio – dispozitive pentru redarea datelor. Se folosesc pentru 
redarea datelor auditive.

Butoane de control ale ferestrei (minimizare, maximizare/Restabilire, 
Închidere) – obiectele ferestrei ce se folosesc pentru controlul imaginii 
ferestrei pe ecran.

c

Câmp – obiectul ferestrei de dialog pentru introducerea datelor.

clip – imagine grafică din colecţia de imagini din pachetul programului 
Microsoft Office.

Clasificarea obiectelor – împărţirea obiectelor în grupuri după valoarea unei 
sau mai multor proprietăţi.

Compoziţia desenului – unificarea obiectelor imaginii grafice pentru obţinerea 
unificării armonioase a desenului.

Computer personal – tip de computere ce se foloseşte în acelaşi timp de un 
singur utilizator. Computerele personale se mai împart în staţionare şi portabile.

Computer portabil (mobil) – computer personal de dimensiuni mai mici ce 
poate fi folosit şi în afara biroului, şcolii sau casei (notebook, netbook, 
computere tabletă, smartphone).

Computer tabletă – tip de computere portabile la care pentru introducerea 
datelor se foloseşte ecranul tactil sensibil la atingere.

comutator – obiect al ferestrei de dialog, prevăzut pentru alegerea unui regim 
din cele posibile.

Copiere – operaţie de redactare, în rezultatul căreia se face o copie a unui 
obiect.

Cursor de text – obiect pe ecranul monitorului, ce indică locul de introducere 
a caracterelor.
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D

Date – mesaje fixate pe un oarecare suport de stocare, redate în formă 
comodă pentru transmitere, stocare şi prelucrare de către om sau dispozitiv.

Demonstrare – procesul de demonstrare a prezentării computerizate.

Deplasare – operaţie de redactare în urma căreia obiectul îşi schimbă 
poziţia.

Deschiderea programului – operaţia începerii lucrului cu programul. 
Deschiderea programului se poate efectua, folosindu-ne de Meniul 
principal, de pictograma de pe Desktop sau de meniul contextual al acestei 
pictograme.

Desen – imagine grafică inserată pe slide-ul prezentării din fişier, plasarea 
căruia pe suportul de stocare este cunoscută de utilizator.

Dimensiunea caracterelor – înălţimea caracterelor se măsoară în unităţi 
speciale – puncte.

Disc magnetic dur – suport de stocare a datelor, face parte din suporturile 
de stocare a datelor pe discuri magnetice dure.

Disc magnetic – suport de stocare a datelor. Sunt discuri magnetice dure 
şi flexibile.

Disc magnetic flexibil – suport de stocare a datelor, se foloseşte în 
suporturi de stocare de schimb – dischete.

Dispozitive pentru lucrul cu datele – computerele, proiectoarele 
multimedia, calculatoarele, aparatele de fotografiat şi de luat vederi, 
navigatoarele, player-ul, telefoanele, dictofoanele, aparatele fax ş.a.

e

explorer – program de revizuire a listelor numelor fişierelor şi mapelor şi 
efectuarea operaţiilor cu ele.

extensiunea numelui fişierului – set de simboluri după ultimul punct din nume. 
De obicei extensiunea fişierului conţine 3-4 simboluri, ce indică tipul fişierului.
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F

Ferestre de dialog – ferestre prevăzute pentru afişarea pe ecran a 
mesajelor şi obţinerea răspunsului de la utilizator.

Filă – obiectul ferestrei pe care sunt plasate alte obiecte (butoane, câmpuri, 
comutatoare ş.a.). Fiecare filă are o denumire, pe care, dacă o alegem, 
deschidem fila respectivă.

Fişier – totalitate ordonată de date de un tip anumit, ce se păstrează pe 
suporturi de stocare şi are un nume.

Font – proprietatea simbolurilor ce redă forma grafică a simbolurilor.

Format – totalitatea valorilor proprietăţilor obiectului.

Formatare – procesul de modificare a formatului obiectului (modificarea 
dimensiunilor, revopsirea ş.a.).

Fragmentul imaginii – orice parte a imaginii grafice.

Fundal intransparent – regimul de selectare a unui fragment al imaginii 
în redactorul grafic Paint cu păstrarea culorii pe fundal.

Fundal transparent – regimul de selectare a unui fragment al imaginii în 
redactorul grafic Paint cu ştergerea culorii pe fundal.

H

Hard disc – dispozitiv principal de stocare a datelor în computerele 
personale moderne.

I

imagini grafice – desene, scheme, schiţe, planuri, hărţi, fotografii ş.a.

Imprimantă – dispozitiv de imprimare a datelor pe hârtie sau peliculă 
specială.

Indicator – obiect de pe ecranul monitorului ce indică locul executării 
acţiunilor asupra obiectelor. De obicei este în formă de săgeată    (poate 
avea şi altă imagine:   ş.a.).
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informaţie – datele, cunoştinţele noi obţinute de om pe baza mesajelor.

instrumentul alege Culoarea – instrumentul redactorului grafic Paint 
prevăzut pentru alegerea culorilor pe desen.

instrumente de desenare liberă – instrumentele Creion, Pensulă, 
Pensulă de aer, Radieră din redactorul grafic Paint.

instrumentul Umplere cu culoare – instrumentul redactorului grafic Paint 
prevăzut pentru vopsirea unei zone arbitrare închise.

instrumente de desenare a figurilor – instrumentele Linie, Curbă, 
Dreptunghi, Dreptunghi rotunjit, Elipsă, Poligon din redactorul grafic Paint.

instrumentul măreşte – instrument al redactorului grafic Paint prevăzut 
pentru vizionarea imaginii grafice mărite.

l

listă – obiectul ferestrei de dialog pentru alegerea  valorii necesare a 
proprietăţii dintr-o listă dată.

M

mapă – obiect pe un suport de stocare în care se păstrează datele despre 
alte mape şi fişiere.

marcaje de modificare a dimensiunilor – marcare la limita obiectului, 
prin glisarea căreia se modifică dimensiunile obiectului.

mouse – dispozitiv de introducere a datelor în computer.

memorie Clipboard – parte a memoriei computerului prevăzută pentru 
păstrarea temporară a datelor.

memorie flash – dispozitiv de stocare a datelor ce se foloseşte pentru 
transmiterea datelor dintr-un computer în altul, crearea copiilor de rezervă.

meniu – listă de comenzi care pot fi alese de utilizator pentru lucrul la 
computer.

meniu contextual – meniul comenzilor ce se pot executa asupra unui 
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obiect. Meniul contextual se deschide după plasarea indicatorului pe obiect 
şi apăsarea butonului drept al mouse-ului.

mesaj – conţine date despre diferite obiecte, procese şi fenomene.

modalităţi de redare a mesajelor – text, numere, grafică, auditiv, video, 
semne convenţionale, combinate.

Microsoft Office – set de programe computerizate create de Corporaţia 
Microsoft. În acest set intră programe de lucru cu date de tip text, grafice şi 
numerice, prezentări ş.a.

Microsoft Office PowerPoint 2007 (PowerPoint) – redactorul prezentărilor.

model – schema de plasare a obiectelor de tip text, grafice şi a altor obiecte 
pe slide-urile prezentării.

monitor (display) – dispozitiv de afişare a datelor pe ecran.

n

Notebook – tip de computere portabile.

Netbook – tip de computere portabile, ce este prevăzut în general pentru 
lucrul în reţea.

Numele fişierului sau al mapei – set de simboluri ce poate cuprinde literele 
alfabetelor ucrainean, englez sau altor alfabete, cifre şi alte simboluri cu 
excepţia \, /, >, *, ?, “ <, > |.

Numele suportului de stocare –de obicei este compus dintr-o literă mare 
a alfabetului englez şi două puncte după ea.

O

Obiecte – obiectele, fenomenele şi procesele ce există în realitate şi sunt 
tratate ca un tot întreg. Fiecare obiect are proprietăţi. Fiecare proprietate are 
valoarea ei.

Obiectele ferestrei – Bara de titlu, butoanele de control ale ferestrei 
(Minimizare, Maximizare/Restabilire, Închidere), Bara de meniuri, Zona de 
lucru, Bara de defilare ş.a
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Obiecte grafice ale desenului – liniile drepte, curbele, dreptunghiurile şi 
alte poligoane, elipsele, cercurile ş.a.

Obiecte grafice ale prezentării – imaginile grafice (desene, clipuri ş.a.) 
ce sunt inserate pe slide-urile prezentării.

Obiect de tip text – fragment al imaginii grafice în Paint ce include un text.

Obiecte de tip text ale prezentării – obiectele Obiect de tip text, WordArt 
ş.a., ce cuprind texte.

P

Paint – redactorul grafic.

Paletă de culori – obiectul ferestrei redactorului grafic Paint prevăzut 
pentru alegerea culorii de desenare.

Pavilion – obiectul ferestrei de dialog ce se foloseşte  pentru instalarea 
unui regim oarecare sau anularea lui.

Pixel – cel mai mic obiect al desenului în redactorul grafic Paint.

Prezentare – demonstrarea a ceva nou, important pentru om.

Prezentare computerizată – set de slide-uri, pe care sunt incluse obiecte 
de tip text, grafice şi altele şi care poate fi demonstrată pentru a completa 
un discurs oral sau cu alt scop.

Procese informaţionale – procesele de stocare, transmitere, prelucrare 
şi căutare a mesajelor.

Procesor – dispozitiv ce efectuează prelucrarea datelor în computer.

Programist – persoana care elaborează programe computerizate.

Program computerizat – set de comenzi elaborate din timp pentru 
efectuarea proceselor informaţionale în computer.

Proprietăţi – datele despre obiect după care poate fi caracterizat.

R
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Redactare – procesul de modificare a obiectului (copiere, deplasare, 
ştergere ş.a.).

Redactor grafic – programul pentru crearea  şi prelucrarea imaginilor 
grafice computerizate.

Redactor de prezentări – program computerizat prevăzut pentru crearea 
prezentărilor computerizate, redactarea, formatarea, stocarea şi vizionarea 
lor. Unul dintre redactorii prezentărilor este programul Microsoft Office 
PowerPoint 2007.

Regim de fereastră – regimul, în care fereastra ocupă doar o parte din 
ecran.

s

Scenariul prezentării – descrierea detaliată a succesiunilor acţiunilor de 
creare a obiectelor prezentării computerizate în mediul redactorului 
prezentărilor.

Slide-ul – obiectul principal al prezentării.

smartphone – tip de computere portabile cu funcţii de telefon mobil şi 
computer personal de buzunar. După dimensiuni este foarte apropiat de 
telefonul mobil.

Start – numele butonului de deschidere a Meniului principal.

structura prezentării – determină ordinea plasării materialelor pe slide-
urile prezentării, numărul de slide-uri, titlurile lor, modelul şi conţinutul fiecărui 
slide.

Subliniere – propritatea caracterelor ce indică particularităţile sublinierii 
caracterelor şi poate avea valorile: obişnuit, bold, italic, subliniat şi combinarea lor.

Substituent – obiect prevăzut pentru inserarea pe slide-ul prezentării a 
obiectelor grafice şi de tip text.

Suport de stocare a mesajelor – obiect pe care se păstrează mesajele 
(memoria omului sau animalului, hârtia, lemnul, pânza, metalul, pelicula 
foto şi video, discurile magnetice şi optice, memoria flash ş.a.).



197

Ş

Şablon – model de design al slide-urilor prezentării, ce poate fi aplicat 
pentru modificarea rapidă a fontului, dimensiunii şi culorii caracterelor, 
culorii de fundal a slide-ului.

Ştergere – operaţie de redactare în rezultatul căreia obiectul este distrus.

T

tastatură – dispozitiv de introducere a literelor, cifrelor, semnelor de 
punctuaţie, altor simboluri şi comenzilor pentru executarea anumitor 
acţiuni.

temă – şablon de design al prezentării PowerPoint 2007.

tipuri de computere – supercomputere, personale, microcomputere.

U

Unitate centrală – parte componentă a computerului personal staţionar în 
care sunt incluse dispozitivele principale de stocare şi prelucrare a datelor.

W

WordArt – obiect de tip text pe slide-urile prezentării, prevăzut pentru 
introducerea formatului decorativ al textului.

Z

Zonă de lucru – obiect al ferestrei în care se efectuează prelucrarea 
datelor.
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