
Clasa a V-a A – Internet. Drepturi de autor 

1)Verificați dacă perifericele funcționează! Respectați regulile privind poziția la postul de lucru(1, 2)! 

2) Ne reamintim! Verificăm! 

a)Scrie corect, pe fișă, cuvintele cu litere interschimbate, apoi verifică folosind manualul(p.65).  

Irnentutel ______________________este o ţeare _______________răspândită la nivel global, care cuprinde în 

structura sa milioane de releţe____________________________ de calculatoare mai mici şi alte aparate cu 

seadre_______________________ computerizate. Coreanecta _______________________acestora la o singură reţea 

are la bază ocoaleprot ______________________ de reţea (adică reguli de dirijare a comportamentului în rețea) 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

b) Subliniază, cu o linie, doar acele servicii puse la dispoziție de Internet. 

• World Wide Web; serviciul de curățătorie chimică; serviciul de transfer de date și informaţii; reparații pantofi; 

serviciul de email; serviciul de chat; televiziunea prin Internet; serviciul de telefonie, respectiv telefonie cu 

imagini; aplicaţii video; curățarea covoarelor la domiciliu; grupuri de discuţii; reșaparea roților; Internet 

banking; serviciul de socializare; serviciul de căutare de informaţii 

c) Scrie ce înseamnă WWW? _______________________________________ 

3)Ce urmărim în această lecție? 

Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare 
- identificarea unor servicii ale rețelei Internet și descrierea rolului acestora; 

- căutarea unor informații pe Internet, utilizând facilitățile oferite de un motor de căutare şi salvarea informațiilor 

căutate (text/imagini); 

- analizarea unor situații în care Internetul poate genera pericole și identificarea unor soluții posibile 

Nou – drepturi de autor 

4) Aprofundăm 

a) Asociați elementele de pe cele două coloane.  

 

b) Caută informații folosind:  

o servicii de Internet/”servicii de Internet; 

o #scoala59 și scoala 59; 

o scoala 59 or scoala591 

 Ce diferențe apar între listări, mai ales în privința cuvintelor cheie scrise cu bold? 

5) Citiți https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Informatica%20si%20TIC/Sigma/A454.pdf, p. 74-75 

Cerință: Realizați, pe echipe, o scurtă prezentare a termenilor: drept de autor, shareware, freeware, careware și 

licență. Fiecare echipă va prezenta termenul ales. 

6) De ce sunt utile aceste informații?(discuții) 

 
1 https://support.google.com/websearch/answer/2466433 
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