
TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ - LUCRUL CU DOSARE ŞI FIŞIERE 

NUME ____________________________________  CLASA _______  DATA ______________ 

1. (1p) Specificaţi prin A (Adevărat) sau F (Fals) valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii:  

a) Un dosar poate să aibă mai multe dosare copii. b)  

b) Extensia unui fişier de tip text este .doc c)  

c) Fişierele sunt identificate prin nume şi extensie d)  

d) Dosarul este un catalog în care se ţine evidenţa unui grup de fişiere şi dosare de pe disc e)  

Punctaj: 4 X 0.25p = 1p 

2.  (2p) Marcaţi prin  în căsuţă răspunsul / răspunsurile valide  

2.1 Dosarele şi fişierele au următoarele caracteristici :  

a)   aplicaţie asociată 

b)   proprietar 

c)   nume 

d)   tip 

2.2.  Dosarele şi fişierele au următoarele atribute : 

a)   Read Only 

b)   Hidden 

c)   Personal 

d)   Free 

2.3.  Asupra dosarelor şi fişierelor se pot realiza operaţiile : 

a)   Creare 

b)   Comparare 

c)   Redenumire 

d)   Copiere 

2.4.  Fereastra aplicaţiei Windows Explorer conţine următoarele elemente :  

a)   Bara de meniu 

b)   Bara de stare 

c)   Bara de adrese 

d)   Bara de interogare  

Punctaj: 4 X 0.5p = 2p 

3.  (1p) Uniţi, printr-o săgeată, fiecare elemente al coloanei A cu elementul corespunzător din coloana B 

(fiecare operaţie din coloana A are un singur corespondent în coloana B):  

 

 

a) Director (dosar) părinte  

b) Calea de director (dosar) 

c) Dispozitiv implicit 

d) Director (dosar) curent 

 

1. Directorul în care se lucrează la un moment dat. 

2. Unitatea de disc pe care poate fi căutat un fişier atunci când nu se precizează 

numele unităţii. 

3. Drumul parcurs pentru regăsirea unui subdirector (sub dosar). 

4. Metoda prin care se poate găsi un fişier. 

5. Directorul (dosarul) de origine a unui subdirector. 

 

Punctaj: 4 X 0.25 p = 1p 

4. (2p) Completaţi în spaţiile libere numele dispozitivului care credeti ca are caracteristicile enumerate in 

fiecare caz. 

a) Mutarea unui dosar se realizează făcând clic pe butonul ____________ al mouse-ului pe acesta, selectând 

_____ din meniul contextual, după care, se face clic pe butonul ____________ al mouse-ului în locul unde 

dosarul se doreşte să fie mutat şi se selectează ___________ din meniul contextual. 

b) Dimensiunea unui fișier este afișată după selectare în bara de ____________. 

c) Efectuarea unui dublu click stânga pe pictograma unui program conduce la ____________________. 

d) Calea de acces relativă pentru un fişier este calea către fişierul respectiv, pornind de la folderul ____. 

Punctaj: 4 X 0.50p = 2p 

5.  (2p) Să se creeze următorul arbore de foldere : 

 

6. (1p) În folderul LICEUL TUDOR VLADIMIRESCU\ZI\MATEMATICĂ-INFORMATICĂ\10A săse creeze 

un fișier text cu numele NUME_PRENUME.TXT (unde NUME și PRENUME sunt datele elevului). 

 

Notă : Se acordă 1p din oficiu.   
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