
Clasa a V-a C – Drepturi de autor. Corectitudinea informațiilor găsite pe Internet 

  
1) Verifică poziția la postul de lucru! 
2) Scopul lecției 
Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursă de documentare 

-          identificarea drepturilor de autor și semnificația plagiarismului; 
-          verificarea informațiilor găsite pe Internet și corectitudinea utilizării informațiilor 

3) Citiți textul cu atenție și completați spațiile punctate 

cu unul dintre următoarele cuvinte sau grupuri de cuvinte: plagiatului, Dreptul de autor, citare, protejare. Veri

fică folosind manualul(p. 74). 

…………………………….. sau copyright este o modalitate legală de 

…………….. împotriva copierii neautorizate și a …………………… electronic 

al creațiilor artistice, literare sau științifice care 

au fost publicate sau nu. În cazul utilizării anumitor informații din anumite creații protejate de dreptul de autor, 

se va specifica sursa acestora printr-o …………(notă prin care 

se specifică numele autorului sau a paginii web și data publicării). 

4) Stabiliți legăturile dintre elementele celor două coloane, folosind asocieri de forma număr-literă: 

1. 

Shareware                a. regim de distribuire gratuită a aplicaţiilor cu condiţia ca utilizat

orul să ofere o donaţie în scop caritabil 

2. Careware                 b. regim de distribuire a aplicaţiilor protejate de dreptul de autor în mod gratuit de către 

acesta, cu menţiunea că ele pot fi folosite, dar nu pot fi vândute 

3. Licenţă                    c. regim de distribuire a aplicaţiilor fără intermediar, direct de la autor 

4. Drept de autor          d. modalitate legală de protejare împotriva copierii neautorizate și a plagiatului creaţiilo

r artistice, literare sau știinţifice care au fost publicate sau nu 

5. Freeware                  e. dreptul de folosire a unor aplicaţii achiziţionate contra cost de la un autor 

5) Aprofundăm! Informează-

te şi completează pe fiecare linie cuvântul dedus din propozitia asociată respectivei linii. Vei descoperi pe colo

ana marcată de la A la B cuvântul .............................. 

1. ei ne dau acordul pentru accesarea paginilor web 

2. folosit pentru prevenirea și eliminarea virușilor de computer 

3. rețea de rețele formată din alte rețele de calculatoare, toate legate între ele 

4. aplicație de navigare(Google ..............) 

5. copiere, însușire, în întregime sau în parte, a ideilor altora pentru a le prezenta drept creații personale 

6. sarbatorit pe 25 decembrie 

  

6) Întreabă colegii câți dintre ei au cont pe o rețea de socializare. 

Ce vârstă au declarat că au? Poți fi sigur că poza de profil a unei persoane pe 

o rețea de socializare e chiar poza reală? 

Lucrați în echipe. Alege 2-3 colegi alături de 

care să cauți informații despre același subiect, folosind motoare de căutare diferite. Ați găsit aceleași informații

? Sursele din care ați obținut informațiile sunt aceleași? Discutați între voi și observați diferențele. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WVOHFayG5I8
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Informatica%20si%20TIC/Sigma/A454.pdf


  

  

  

 


