
Fisa de lucru

1. Deschideti aplicatia Microsoft Word si introduceti urmatorul text:

PLOAIA ACIDA

Ploaia acida este o forma de poluare atât a aerului cât si a apei în care acizii din aer, produsi de uzine 
de producere a energiei electrice si alte surse, cad pe Pamânt în diferite regiuni. Actiunea corosiva a ploii 
acide provoaca pagube incomensurabile mediului inconjurator. Problema începe cu producerea dioxidului de 
sulf si a oxizilor de azot produsi prin arderea combustibilului fosil (carbune, gaz natural si petrol). Dioxidul de 
sulf si oxizii de azot reactioneaza cu apa, si alte substante chimice din aer, pentru a forma acidul sulfuric, 
acidul azotat si alti poluanti. Acesti acizi poluanti ajung pâna în atmosfera, unde calatoresc sute de kilometri, 
si, în cele din urma, se întorc pe pamânt sub forma de ploaie, zapada sau ceata.

Urmari ale ploii acide pot fi observate mai ales în estul Americii de Nord, în Europa, în Japonia, China 
si Sud-Estul Asiei. Ploaia acida îndeparteaza substantele nutritive din pamânt, încetineste dezvoltarea 
copacilor si transforma lacurile într-un mediu care nu poate întretine viata. În orase, acizii poluantii corodeaza 
aproape tot ce
intra în contact cu ei, accelerând acest proces asupra structurilor cum ar fi blocuri si statui. Acizii în 
combinatie cu alte substante chimice formeaza praful de fum urban care ataca plamânii, cauzând boli si 
decedari premature.

2. Dupa cuvântul petrol introduceti un paragraf nou.

3. Formataţi textul astfel: 

Titlu – font Arial, mărime 16, bold, italic şi subliniat, culoare roşie, aliniat centru, 

Paragraful 1- font Times New Roman, italic, mărime 14, culoare albastră, aliniat stânga. 

Paragraful 2- font Times New Roman, bold, mărime 14, culoare verde, aliniat centru. 

Paragraful 3- font Times New Roman, bold, mărime 14, culoare mov, aliniat dreapta. 

4. Adaugati urmatorul comentariu dupa Ploaie acida :”material preluat de pe internet”

5. Selectati paragrafele si stabiliti spatierea între rânduri la 2 linii.

6. Transformati literele cuvântului Japonia în majuscule.

7. Dupa paragraful doi introduceti o întrerupere de pagina.

8. Creati paragrafe noi dupa: estul Americii de Nord, în Europa, în Japonia, China si Sud- Estul Asiei.

9. În dreptul paragrafelor noi formate adaugati marcatori

10. Introduceti în antet numele vostru si clasa, iar la subsol numele scolii.

11. Selectati fiecare paragraf in parte si incadrati-l intr-un chenar de culoari diferite

12. Introduceti 3 forme si scrieti in interiorul lor cate un cuvant.

13. Inserati in document o imagine din calculator si o imagine din ClipArt

14. Scrieti urmatoatoarea ecuatie: 

x2 + y2 + z2 = sb+c+wa-b+ua+c

15. Adaugati o bordura de pagina si o culoare de pagina documentului.

16. Salvati documentul.


