
Numele si prenumele:    
Clasa:   

 
Test de evaluare - TIC 

Arhitectura unui sistem de calcul 

 
I. Alegeti varianta corecta din urmatoarele enunturi:  

Viteza de lucru a circuitelor electronice ale procesorului se măsoară în : 
Mb b. Mhz  c. Kb/s d. Gb 
Care din următoarele echipamente este exclusiv echipament de ieşire: 

a) modemul b. placa de sunet c. tastatura d. imprimanta 
Hardware înseamnă: 

a. programe specializate b. totalitatea componentelor unui calculator – partea fizică 
c. placa de bază a calculatorului 
Software este: 

a. totalitatea programelor ce asigură funcţionarea calculatorului 
b. totalitatea componentelor fizice ale unui calculator 
c. totalitatea datelor aflate în memoriile ROM si RAM 

Unitatea elementară de măsură a informaţiei este: 
a. byte b. bit c. un set de caractere 

1 byte reprezintă: 
a. un caracter b. o cifră binară c. o succesiune de 8 biţi 

Harddiscul este: 
a. dispozitiv utilizat pentru transfer de informaţii 
b. dispozitiv ce stochează pe un disc magnetic informaţii 
c. memoria calculatorului 

Memoria internă este constituită din : 
a. memorie RAM şi memorie ROM b. memorie internă şi memorie externă c.memorie de 

bază şi memorie de aplicaţii d. nu se clasifică 
Procesorul îndeplineşte funcţiile : 

a. de memorare şi control b. de prelucrare şi de comandă şi control 
b. c. de intrare-ieşire d. nu îndeplineşte nici o funcţie 

Scannerul este un dispozitiv de : 
a. Intrare b. intrare-ieşire c.ieşire d. memorare şi intrare 

 
II. Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă. 
1. Ordonaţi crescător, din punct de vedere al capacităţii de memorare, următoarele dispozitive 
de stocare a datelor: CD, dischetă (floppy disk), DVD.  
2. Enumeraţi, din punct de vedere al tehnologiei de afişare a imaginii, două tipuri de 
monitoare.  
3. Nominalizaţi trei sisteme de operare. 
4. Enumeraţi trei extensii implicite pentru fişiere grafice. 
 
III. Pentru fiecare item, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului 
corect. 



1. Memoria ROM are proprietatea de a fi:  
a. accesibilă numai pentru citire 
b. accesibilă numai pentru scriere 
c. descriptivă d. volatilă 
2. Stabilirea unui nou font în cadrul aplicaţiei (accesoriu al sistemului de operare) Notepad are 
efect la nivel de:  
a. caracter b. cuvânt c. document d. paragraf 
3. Efectul acţionării tastei F5 în cadrul managerului de fişiere Windows Explorer este:  
a. ştergerea fişierului selectat b. reîmprospătarea (Refresh) conţinutului afişat 
c. închiderea ferestrei curente d. afişarea proprietăţilor fişierului selectat 
4. O aplicaţie care NU este specializată pentru servicii de conversaţie în timp real, prin 
Internet, este:  
a. AOL Instant Messenger (AIM) b. Google Talk 
c. Outlook Express d. Skype 
5. Gestionarea proceselor este o funcţie a:  
a. dispozitivelor de stocare b. procesorului 
c. programelor antivirus d. sistemului de operare 
 
 
SUBIECTUL al II - lea (10 puncte) 
Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă. 
1. Precizaţi documentul de bază ce poate fi accesat în sistemul world wide web.  
2. Enumeraţi două aplicaţii cunoscute care pot fi utilizate pentru editarea textului.  
3. Menţionaţi trei dintre principalele funcţii ale unui sistem de operare.  
4. Menţionaţi pe scurt rolul modemului într-un sistem de calcul. 
 
Pentru fiecare item, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 
1. Dispozitivul la care se conectează toate componentele hardware interne ale unui calculator 
este:  
a. placa de bază b. placa de reţea c. placa de sunet d. placa video 
2. Un dezavantaj al comunicării prin poştă electronică (e-mail) este că permite transmiterea 
unui mesaj:  
a. aproape instantaneu b. cu fişiere ataşate virusate 
c. fără costuri suplimentare d. la mai multe adrese 
3. Notaţia E: identifică:  
a. o unitate de disc b. un director (folder) 
c. un fişier d. un program 
4. 2 bytes (octeţi) sunt echivalenţi cu:  
a. 4 biţi b. 16 biţi c. 28 biţi d. 216 biţi 
5. O extensie implicită corespunzătoare unui fişier în format audio poate fi:  
a. bmp b. mp3 c. rar d. sub 
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