
  

Accesorii ale sistemului de operare Windows 



Cuprins: 

1.Notepad  
   – editor de texte 

 
 
2.Calculator 
    – aplicație pentru efectuarea de calcule simple 

 
3.Paint  
  – aplicație cu ajutorul căreia se pot crea / modifica desene 
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1. Notepad 

Notepad = editor de texte (aplicație multimedia) 

1. Deschidere aplicație Notepad: meniu Start    tastare Notepad  

2. Crearea și salvarea fișierelor cu Notepad 

După deschiderea aplicației și introducerea textului dorit, salvăm informația într-un fișier cu 

extensia .txt 

În meniu alegem secțiunea File   opțiunea Save AS   introducem numele fișierului 

și selectăm calea unde va fi salvat 

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 



1. Notepad 

• Fereastra aplicatiei Notepad contine elementele: 

• În bara de titlu a aplicatiei apare afisat numele fisierului, numele aplicatiei, iar în partea 

dreapta butoanele specifice lucrului cu ferestre (minimizare, restabilire jos, maximizare, 

închidere). 
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1. Notepad 

• Textul se poate introduce prin tastare, copiere, mutare.  

• Prin tastare, textul apare în locul în care se afla punctul de inserare (liniuta pulsatoare). 

Se trece pe un alt rând apasând Enter. 

• Textul introdus poate fi modificat sau sters.  

• Pentru a introduce text între doua caractere existente, se face clic în locul respectiv si se 

tasteza noul text.  

• Ștergerea se poate realiza folosind tastele Backspace sau Delete.  

• Daca se doreste stergerea unui text mai lung printr-o singura operatie, textul respectiv 

trebuie selectat, dupa care se apasa tasta Delete. 

• Selectarea textului în Notepad  se realizeaza facând clic la o extremitate a textului care 

se doreste a fi în selectie si se gliseaza mouse-ul pâna la cealalta extremitate a textului. 

• Un cuvânt se selecteaza daca se executa dublu clic pe cuvântul respectiv. 
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1. Notepad 

• Textul selectat poate fi copiat sau mutat. 

Copierea se realizeaza parcurgând pasii: 

• 1. se selecteaza textul (sursa) 

• 2. din meniul Edit se alege cu clic optiunea Copiere (Copy) 

• 3. se pozitioneaza cursorul mouse-ului (clic) la destinatie 

• 4. din meniul Edit se alege optiunea Lipire (Paste). 
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1. Notepad 

Mutarea (Decuparea) se realizeaza parcurgând pasii: 

• 1. se selecteaza textul (sursa) 

• 2. din meniul Edit se alege cu clic optiunea Decupare (Cut) 

• 3. se pozitioneaza cursorul mouse-ului (clic) la destinatie 

• 4. din meniul Editare (Edit)  se alege optiunea Lipire (Paste) 

• Prin mutare textul dispare din sursa si apare la destinatie. 
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1. Notepad 

• În Notepad se poate introduce data si ora sistem (sub forma stabilita în Panoul de Control 

(Control Panel) la Data si ora (Date and Time) din meniul Edit la Time/Date sau F5

 Ele vor aparea afisate în locul în care se afla pozitionat punctul de inserare. 

• Aplicatia Notepad nu are posibilitati de formatare a textului, dar permite schimbarea 

fontului de afisare pentru fereastra aplicatiei. Fontul se poate schimba daca din 

meniul Format se alege comanda Font. 

• În fereastra Font se alege fontul, 

•  stilul fontului si dimensiunea acestuia 

• Prin schimbarea fontului, în Notepad,  

se schimba modul de afisare al întregului text. 

• Extensia fisierelor din Notepad este txt.  

• Dupa salvare, în bara de titlu a aplicatiei  

 va aparea numele fisierului. 
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1. Notepad 

Meniul Edit 

Undo (CTRL+Z) – anularea ultimei comenzi 

Select All – selectarea întregului document 

 

Find – deschide fereastră de dialog , unde  

  se introduce textul de căutat 

 

 

 

                Replace – înlocuire text căutat cu alt text 

          Go to – poziționare pe linia cu numărul 

            introdus în casetă 
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2. Calculator 

Calculatorul = aplicație cu ajutorul căreia efectuăm calcule 

 Deschidere aplicație Calculator: meniu Start    tastare Calculator 

Pe panoul calculatorului putem să recunoaștem aceleași butoane de la calculatoarele de 

buzunar.  
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2. Calculator 

Din meniul calculatorului putem să alegem tipul acestuia: 

În mod implicit este afișat calculatorul standard 

Se poate alege cel științific, cel care calculează diferența între date calendaristice, sau de 

convertire unități de măsură 

. 
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3. Paint 

Paint = editor de imagini(aplicație multimedia) 

Cu ajutorul acestei aplicații se pot realiza desene pentru felicitări, coperte, sau se pot 

modifica diverse imagini 

Fisierele realizate оn Paint sunt de tip harta de biti (bitmap)  

Documentele create cu această aplicație sunt  salvate cu extensia implicită .bmp 

Ele pot fi salvate (optiunile Save si Save As din meniul File), imprimate (optiunea Print din 

meniul File) sau transferate оn alte aplicatii prin intermediul Clipboard-ului (comenzile 

meniului Edit). 

1. Deschidere aplicație Paint: meniu Start     tastare Paint  

2. Crearea și salvarea fișierelor cu Paint 

În meniu alegem secțiunea File   opțiunea Save AS   introducem numele fișierului 

și selectăm calea unde va fi salvat 
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3. Paint 

• Fereastra Paint are spatiul de lucru împărțit în următoarele zone: 

1.aria de desen - este zona unde se pot realiza desenele si care poate fi vizualizata în 

întregime prin intermediul barelor de defilare orizontala si verticala; 

2.aria uneltelor (Tools) - cuprinde reprezentarile grafice ale celor 18 instrumente de lucru 

care pot fi selectate prin clic cu mouse-ul pe dreptunghiul corespunzator si apoi folosite оn 

aria de desen; 

3.aria paletei de culori - permite selectarea prin clic cu mouse-ul a culorii fundalului de 

desenare si a culorii cu care se deseneaza. 
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3. Paint 

• Grupul de comenzi Culori  permite selectarea  culorii 1 (culoare de prim plan) 

utilizată pentru creion și pensule, precum și pentru contururi de forme, precum și 

selectarea culorii 2 (culoare de fundal) utilizată pentru radieră (gumă) și pentru 

umplerea formelor 
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3. Paint 

• Culorile se pot selecta din lista existentă printr-un singur click sau cu ajutorul comenzii 

Edit colors care permite selectarea dintr-o gamă mai largă de culori. 
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3. Paint 

Grupul de comenzi Tools(Instrumente)  permite selectarea printr-un simplu click a 

instrumentelor ce urmează a fi utilizate în editarea imaginii.  

• Instrumentul Fill with color(Umplere cu culoare)  

 este utilizat pentru a umple cu culoarea de prim plan o zonă închisă de imagine sau dacă 

se face click dreapta se umple cu culoarea de fundal ce se selectează din lista de culori. 

• Instrumentul Eraser(Radieră) 

        este utilizat pentru ștergerea unei părți din imaginea existentă și se înlocuiește cu 

culoarea de fundal. 

• Instrumentul Pencil (creionul)  permite  desenarea cu linii de culoare şi grosime 

selectete din grupul Size şi respectiv Colors. 

• Text   permite  inserarea textului în cadrul unei imagini. 

• Color picker (Pipeta)  permite  folosirea unei culori pe care a determinat-o din zona în 

care s-a executat clic cu mouse-ul. 

• Magnifier (Lupa)   permite marirea rezolutiei imaginii (zoom).  
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3. Paint 

Lista cu instrumentele de desenare 

1.               Free From Select(Selectare forma oarecare) = capteaza fragmente neregulate de pe 

ecran pentru ale decupa sau ale copia in memeria temporara si a le lipi in alta parte. 

2.               Select (selectare) = capteaza un fragment rectangular de pe ecran pentru a-l decupa sau a-l 

copia in  memoria temporara si a-l lipi in alta parte. 

3.               Eraser(Radiera) = sterge totul, nelasand decat culoarea curenta de fundal. 

4.               Fill With Color (umplere cu culoare) =umple zona de lucru pana la margini. 

5.               Pick Color (extragere culoare) = extrage o culoare din desenul curent. 

6.               Magnifier (Lupa) = mareste portiuni de desen. 

7.               Pencil (creion) = creion care deseneaza liber. 

8.               Brush (pensula) = functioneaza ca un creion cu varf reglabil. 

9.               Air Bush (Spray) = aplica vopsea pe desen. 

10.            Text  = pentru adaugarea unui text in cadrul desenului. 

11.            Line (linie) = deseneaza o linie dreapta intre doua puncte. 

12.            Curve (curba) = deseneaza o linie care permite ondularea de doua ori. 
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3. Paint 

• Grupul de comenzi  Size (Dimensiune)  permite selectarea  lățimii pentru instrumentul 

selectat.  
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3. Paint 

• Grupul de comenzi Shapes (Forme)  permite selectarea formelor ce urmează a fi 

utilizate în editarea imaginii. Selectarea se face printr-un simplu click pe forma dorită din 

lista de forme predefinite. 
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3. Paint 

În plus, se pot utiliza comenzile Outline (Contur), respectiv Fill(Umplere), în cazul 

stabilirii opțiunilor pentru conturul formelor și umplerea acestora, conform opțiunilor din 

figurile de mai jos: 
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3. Paint 

Grupul de comenzi Clipboard 

• Clipboard –ul este o zonă de memorie temporară ce poate fi folosită pentru copierea și 

mutarea obiectelor dintr-un loc în altul în cadrul unei aplicaţii sau dintr-o aplicație în alta.  

Aici sunt butoanele pentru operarea cu obiectele selectate:  

• Copy (Ctrl+C)  - Copiere in clipboard a zonei selectate 

• Cut (Ctrl+X)  -  Decuparea zonei selectate şi copierea sa in clipboard 

• Paste (Ctrl+V) – Lipirea informaţiei memorate în clipboard 
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3. Paint 

Grupul Image 

• Select – realizează selectarea unei zone din imagine. Selectarea poate fi sub formă de 

dreptunghi(predefinită) sau sub forma unei zone libere.  Pentru selecţie există şi opţiunea 

de transparenţă, poate fi inversată sau ştearsă. 

• Crop – (Ctrl+Shift+X)realizează decuparea şi păstrarea doar a zonei selectate 

• Resize – realizează redimensionarea (Resize)  

sau deformarea (Skew) imaginii sau a zonei selectate.  
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3. Paint 

Utilizăm caroiajul  -  din meniul View, secțiunea Show or hide, bifăm opțiunea Gridlines 

     sau CTRL +G  

Vor aparea patratele. Un punct de creion = un patrat 

Asa, vom putea mult mai usor - Facem Pickup Color in cazul in care sunt multe culori, 

inchiderea spatiilor in caz ca scapati un mm, si preferatul meu, schimbarea culorilor pe mici 

sau mari portiuni, si mai usor faci culorile din ce in ce mai inchise. 
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3. Paint 

Inversarea culorilor 

• Selectam imaginea  + click dreapta pe ea Invert Color 
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3. Paint 

Fundal transparent 

• Din butonul IMAGE alegem-SELECT-TRANSPARENT SELECTION 

• Din butonul SELECT-alegem FREE-FORM SELECTION-marcam zona, apoi o preluam 

cu CUT sau COPY si o aducem in desen cu PASTE 
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3. Paint 

• Fișierele realizate cu aplicația Paint pot avea următoarele extensii: 
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Concluzii 

 Aplicații: 

• 1 Creati urmatoarea structura arborescenta  

 

 

 

• 2. Deschideti Aplicatia Paint si realizati un desen ce va reprezenta o fructa preferata si 

salvati-l cu numele fructei respective in dosarul   Documente Paint 

• Documentul va contine : desenul si numele fructei introdus cu intrumentul de scriere 

cu dimensiune 24, culoare la alegere 

• 3. Deschideti Aplicatia Notepad si scrieti rezultatul urmatoarelor calcule pe care le 

realizati cu aplicatia Calculator. 
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Concluzii 

 Aplicații: 

• Trasam un patrat cu diagonale 

• Umplem zonele folosind culori diferite 

• Selectam patratul 

• Tinem SHIFT apasat si desenam 
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Concluzii 

 Aplicații: 

•  Deschideti Aplicatia Paint si realizati  desenul de mai jos si salvati-l cu numele 

zambet in dosarul   Documente Paint 

 

 

 

 

 

• Rezolvare: se vor realiza 3 cercuri cu ajutorul formei cerc, un dreptunghi pentru nas și 

cu 2 forme curbă pentru gură. 

•  Culoare se stabilește anterior realizării formelor: culoarea neagră pentru utilizarea 

conturului negru pentru toate formele.  

• Se alege apoi culoarea 1 conform desenului de mai sus, iar cu instrumentul Umplere 

cu culoare se colorează zona din interior a formelor.  
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