


Sistemul Windows pune la 

dispozitia utilizatorului câteva

aplicatii simple si de larga utilitate. 

În folderul Programs se gaseste

grupul de aplicatii Accessories, în

cadrul caruia apar programe

precum NotePad, WordPad, Paint, 

Calculator etc.



EDITORUL DE TEXTE SCURTE NotePad

NotePad este o aplicatie destinata 

înregistrarii de texte scurte, fara pretentii de 

aspect si grafica, cu rolul de notite. Aceste 

notite sunt documente de dimensiuni reduse 

si pot fi recunoscute de orice system de 

operare, deoarece informatia textului 

reprezinta siruri de caractere codificate 
ACII.

Aplicatia reprezinta in sine un editor 

elementar de texte. Rezultatul aplicatiei este un 

fisier text care primeste automat extensia .txt.



Fereastra NotePad este o fereastra simpla ce contine cateva din 

elementele fundamentale ale unei ferestre

• Bara de titlu ~ include 

numele aplicatiei, meniul de 

control (care contine comenzi 

cum ar fi Move, Size, 

Minimize si Close) si 

butoanele de minimizare, 

maximizare si inchidere;



Bara de meniuri ~ este una 

dintre cele mai simple, 

continand doar patru meniuri, 

si anume:

1.Meniul Search ~ Find

2. Meniul Help ~ Help Topics

3. Meniul File ~ New

4. Meniul Edit ~ Undo



1.Meniul Search ~ Find ~pentru a cauta un cuvant in 

interiorul textului



2. Meniul Help ~ Help Topics - pentru a lansa 

asistentul Office



3. Meniul File ~ New - pentru 

crearea unui nou blocnotes de 

tip NotePad

➢ Open ~ pentru a deschide un notepad 
creat anterior

➢ Save ~ pentru a salva modificarile dintr-
un blocnotes

➢ Save As ~ pentru a salva fisierul

➢ Page Setup ~ pentru a modifica 
configuratia paginii

➢ Print ~ pentru a tiparii blocnotes-ul

➢ Exit ~ pentru a iesi din aplicatie



4. Meniul Edit ~ Undo - pentru a 

revenii la pasul anterior, la 

modificarea anterioara

➢ Cut ~ pentru a decupa o portiune de text

➢ Copy ~ pentru a copia o portiune de text

➢ Paste ~ pentru a lipi o portiune de text

➢ Delete ~ pentru a sterge o portiune de text

➢ Select All ~ pentru a selecta tot continutul textului

➢ Time/Date ~ pentru a introduce in text data si ora

➢ Word Wrap ~ pentru a afisa bara de defilare 
orizontala

➢Set Font ~ pentru a modifica fontul, stilul si 
dimensiunea caracterelor



Bara de defilare : 

orizontala (utilizata 

pentru a derula 

continutul vizibil al 

documentului curent 

de la stanga la dreapta 

si viceversa) si 

verticala (utilizata 

pentru a derula de sus 

in jos documentul)





Operatiile pe care le permite aceasta aplicatie sunt:

• Introducerea de text de la tastatura in timp ce cursorul 

avanseza pe rand, apasand ENTER se trece la randul 

urmator

• Deplasari in text se fac cu ajutorul mouse-ului sau cu 

tastatura utilizand tastele sageti

• Selectarea unei portiuni de text

• Stergerea unei portiuni de text

• Copierea si mutarea unei portiuni de text

• Cautarea si localizarea unui grup de caractere

• Salvarea modificarilor facute si salvarea intregului 

document

• Tiparirea textului

• Modificarea fontului, stilului si dimensiunii caracterelor

Toate aceste operatii se realizeaza utilizand aceleasi metode ca 

si în Microsoft Word.



Fereastra WordPad este o fereastra obisnuita,

mai complexa decat fereastra NotePad, ce contine 

urmatoarele elemente:



Bara de titlu

• Afiseaza titlul ferestrei 

care include numele 

programului si numele 

fisierului activ, butonul 

meniului de control si 

butoanele de 

minimizare, maximizare 

si inchidere



Bara cu meniuri

• Contine principalele comenzi pe care le 

putem tansmite aplicatiei WordPad, 

cand executam clic pe una dintre aceste

categorii principale este afisata lista sa

de comenzi astfel incat putem selecta o 

comanda sau desfasura un submeniu din 

acea lista



Barele cu instrumente

• Contin butoane pe 

care putem executa

clic pentru a lansa

unele comenzi



Barele de defilare

• Sunt utilizate pentru a vizualiza

datele ascunse deasupra, 

dedesubtul, la dreapta sau la 

stanga celor afisate pe ecran



Bara de stare

• Ne avertizeaza atunci cand au 

loc schimbari in cadrul

programului WordPad si ne 

ofera informatii utile despre

aplicatia activa in mod curent.



Operatiile care pot fi executate în WordPad sunt:

➢ Introducerea textului de la tastatura;

➢ Selectarea textului;

➢ Deplasarea prin document;

➢ Stergerea, mutarea si copierea unei portiuni de text;

➢ Salvarea modificarilor facute si a unui document nou creat;

➢ Previzualizarea si tiparirea textului;

➢ Schimbarea dimensiunilor si marginilor paginii;

➢ Cautarea si inlocuirea unor cuvinte;

➢ Inserarea de imagini;

➢ Modificarea dimensiunilor, fontului si stilului caracterelor;

➢ Introducerea de caractere speciale in cazul unor enumerari





Prezentarea fereastrei Microsoft Word

1.Fereastra - este o caseta de pe 

ecranul calculatorului ce contine

elemente cum ar fi pictograme, 

fisiere, dosare si chiar aplicatii; 

este locul unde tastati si formatati

documentele



Bara de titlu

• Denumirea aplicatiei si

butoanele de minimizare, 

maximizare si inchidere si

pictograma meniului de 

contol,care contine comenzi

cum ar fi Move, Size, Minimize 

si Close



Bara de meniuri

Este principala componenta a programelor pentru

Windows in ceea ce priveste prezentarea comenzilor
disponibile

➢ in fereastra bara de meniuri este instalata sub bara de 
titlu

➢ cand deschideti un meniu de pe o bara de meniuri pe 

ecran se deruleaza o caseta de comenzi inrudite , cele

mai multe comenzi se executa de program imediat ce
le selectam

➢ daca o comanda este insotita de o sageata spre dreapta

apare un submeniu fie derulant , fie in cascada cu 
optiuni suplimentare

➢ in cazul in care comanda este urmata de puncte de 

suspensie (.) aceasta necesita mai multe informatii de 

la noi inainte sa poata fi executata, astfel cand 

selectam o astfel de comanda apare o caseta de 

dialogcu mai multe optiuni din care puteti face o 

alegere sau o caseta goala pentru a introduce 
informatiile necesare



Bara cu instrumente standard si de formatare

• Pe care le puteti folosi pentru a 

accede mai rapid la programele

pe care dorim sa le folosim este

o bara cu butoane care 

reprezinta diverse comenzi, 

cand executam clic pe butonul

respectiv este executata

comanda asociata



Barele de defilare

• Sunt utilizate pentru a 

afisa continutul care 

depaseste zona de 

vizualizare a ferestrei.



Bara de stare

Afiseaza despre numarul paginii curente, documentului in 

care lucrati si pozitia curenta a punctului de inserare, 

aceasta bara va prezinta si alte informatii cum ar fi faptul ca 

ati trecut in modul de suprascriere, apasand tasta

Insert.sectiunea


