
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DIDACTIC 
Clasa a VII-a 

Informatică  și TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Disciplina opțională: Informatică și T.I.C 
Clasa: a VII-a  
Unitatea de învăţare: Editorul de foi de calcul- Microsoft Excel  
Tema lecţiei: Utilizarea formulelor şi a funcţiilor  
Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare (de fixare sau consolidare)  
Scopul lecţiei: Formarea deprinderilor de utilizare a formulelor și funcțiilor folosind  aplicația Microsoft 
Excel 
Competente generale:  

CG
1
: utilizarea surselor informaţionale ţi a mijloacelor de procesare în scopul preluării, prelucrării 

şi prezentării informaţiei  
CG

2
: dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte interactive  

Competente specifice:  
CS

1
: reprezentarea informaţiilor în forme cât mai variate utilizând un editor de foi de calcul  

CS
2
: urmărirea etapelor de realizare a unei aplicaţii  

CS
3
: identificarea problemelor din cadrul altor discipline în care intervin cunoştinţe de utilizare a editorului 

de foi de calcul-Microsoft Excel  
CS

4
: utilizarea corectă a simbolurilor, prescurtărilor şi terminologiei specifică domeniului informatic  

Strategii didactice  
-Principii didactice:  

-principiul participării şi învăţării active  
-principiul asigurării progresului gradat al performanţei  
-principiul conexiunii inverse  

-Metode de învăţare:  
-conversaţia (CV)  

-explicaţia(Exp)  
-exerciţiul(Ex)  
-problematizarea (Pr)  
-algoritmizarea (Al)  

-Procedee de instruire:  
-conversaţia de consolidare  
-problematizarea prin crearea de situaţii problemă  
-exerciţiul de consolidare  

-Forme de organizare:  
-frontală  
-individuală  
-pe grupe (2-3 elevi)  

-Resurse materiale:  
-fişe de lucru cu set de aplicaţii (exerciţii pe grade de dificultate)  
-calculator  
-fişă recupitulativă  
-soft educational  

-Metode de evaluare:  
-evaluare sumativă  
-evaluare continuă pe parcursul lecţiei(fişa de lucru şi calculatorul)  
-evaluare formativă  

Desfăşurarea activităţii:  
I. Moment organizatoric (2min)  

∗ Pregătirea lecţiei  
- întocmirea proiectului didactic  
- pregătirea setului de întrebări  
- pregătirea planului de recapitulare  



∗Organizarea şi pregătirea clasei(1 min)  
-verificarea frecvenţei  
-verificarea existenţei şi operaţionalităţii resurselor materiale  

∗Captarea atenţiei (1 min)  
- anunţarea subiectului pentru tema respectivă  
- anunţarea obiectivelor urmărite  
- anunţarea modului de desfăşurare a lecţiei  

II. Reactualizarea cunoştinţelor(8 min)  
-profesorul propune intrebarile formulate in prezentarea de pe calculator (anexa1)  
- răspunsurile vor fi notate de elevi pe foaie format mare (flipchart) si pe caiete  

III. Fixarea cunoştinţelor (consolidarea cunoştinţelor)( 30 min)  
- pentru consolidarea cunoştinţelor acestui capitol, elevii primesc o fişă de aplicatii 

organizata pe diferite grade de dificultate.(anexa 2) 
 

IV. Realizarea conexiunii inverse(8 min)  
 
Obţinerea performanţei se realizează prin utilizarea fişei cu conţinutul din anexa3, propusă pentru elevii 
capabili de performanţă care o pot realiza în clasă şi constituind tema pentru acasă pentru ceilalţi elevi.  

V. Evaluarea (2min) Se vor face aprecieri individuale (notarea elevilor) şi colective asupra 
activităţii desfăşurate.  

 



 
 

Fișă de lucru (anexa 1) 

 

1. Care este simbolul cu care trebuie să înceapă orice formulă editată?  

2. Într-o aplicaţie Excel, o modificare a valorilor numerice care participă la calcule, într-o formulă, 
va conduce automat la recalcularea rezultatului?  

3. Care este ordinea de executare a operaţiilor într-o formulă?  

4. Ce modalităţi de introducere a formulelor există?  

5. Ce tipuri de operatori pot fi folosiţi într-o formulă de calcul?  

6. Ce tipuri de operanzi pot fi folosiţi într-o formulă de calcul?  

7. Enumeraţi etapele de introducere a unei funcţii.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FIȘĂ DE LUCRU (anexa 2) 
 
 

1.Să se creeze un tabel într-o foaie de calcul care reţine următoarele informaţii:  

Nr. 
crt. 

STAT DE PLATĂ 
Nume 

Salariu de 
încadrare  

Vechime  Spor  Brut  Impozit  Net  

        

unde iniţial numai câmpurile Nume, Salariu de încadrare, Vechime conţin date introduse de la tastatură 

Valorile celorlalte câmpuri se calculează conform relaţiei:  

Spor 

 Spor 0 ,dacă Vechime <3 (*)  

 Spor 5% * Salariu de încasare , dacă 3<= Vechime <5  

 Spor10% * Salariu de încasare , dacă Vechime >= 5  

Brut  

= Salariu de încasare + Spor  

Impozit 

=10%*Brut , dacă Brut < 500.000  

=15% * Brut , în rest  

Net 

= Brut- Impozitul  

Observaţie : Tabelul să conţină 10 înregistrări  

Să se creeze apoi câte o foaie de calcul pentru satisfacerea următoarelor cerinţe:  

a) Să se afişeze salariaţii aranjaţi alfabetic  

b) Să se afişeze salariaţii după tranşele de vechime. Pentru salariaţii care se află în aceeaşi tranşă 

de vechime ordinea de afişare să fie alfabetică ( tranşele de vechime sunt cele precizate la 

Spor(*) )  

c) Să se afişeze salariaţii care nu primesc spor de vechime  

d) Să se afişeze primii cinci salariaţi în funcţie de venitul net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fișă de lucru (Anexa3.) 

 

Corelaţi prin săgeţi denumirile funcţiilor din coloana stângă şi efectul lor din coloana dreaptă :  

1.AVERAGE   a) returnează valoarea maximă din domeniul selectat  

2.SUM   b) numără câte valori sunt de un anumit tip  

3.COUNT   c) returnează o valoare în funcţie de îndeplinirea unei condiţii  

4. If    d) ridică un număr la o putere  

5. MAX   e)  returnează produsul valorilor din domeniul selectat  

6.PRODUCT   f) returnează suma valorilor din domeniul selectat  

7.POWER  g) returnează valoarea medie din domeniul selected  

8.NOW   h) Deternimă data calendaristică curentă  

9.TODAY   I)  determină data calendaristică şi ora curentă  

10. MOD   j)  conjucţie logică  

11. AND   k)  returnează restul împărţirii unui număr întreg la cel de-al doilea număr 

 întreg 


