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FISA DE LUCRU 

1. Lansaţi aplicaţia Microsoft Word şi tehnoredactati urmatorul text: 

 
IGIENA DENTARĂ CORECTĂ 

 
Principiile de bază incluse în igiena dentară zilnică cuprind spălatul 

dinților de două ori pe zi, dimineața și seara,  folosirea aței dentare și apei de 

gură. 

 La fel de importante, dar efectuate periodic sunt vizitele regulate 

la clinica stomatologică și o dietă echilibrată. Respectând acești pași și 

combinându-i eficient, găsim și calea succesului către o dantură sănătoasă și  

în același timp, atrăgătoare. 

 
2. Formataţi textul astfel: Titlu – font Calibri, mărime 16,  bold,  italic şi subliniat, 

aliniat centru, Paragrafele 1, 2- font Times New Roman, italic, mărime 14, aliniate 

stânga – dreapta. 

3. Grupul de cuvinte “spălatul dinților de două ori pe zi, dimineața și seara”  să fie 

formatat astfel: culoare rosie,  bold, italic. 

4. Stabiliti pagina A4, marginile sus, jos:2.5cm, dreapta, stanga:3 cm. 

5. Creați următoarea listă : 

 

Semne carie dentară: 

 Modificarea de culoare a dintelui 

 Sensibilitate/durere la contactul cu anumite alimente sau băuturi 

 Miros neplăcut care poate persista chiar și dupa periaj 

 
6.  Creați următorul tabel, cu următoarele specificații: 

 Textul din interiorul celulelor: culoare negru, marime 14, aliniat central 

 Textul de pe prima linie și prima coloana bolduit și italic  

 Alinierea la centru, în interiorul celulelor 

 

Denumire 

dinte 
Incisivi Canini Premolari Molari 

Poziționare în 

cavitatea 

orală 

Plan frontal 

Simetric 

stânga, 

dreapta, în 

spatele 

incisivilor 

Doi câte doi, 

în spatele 

caninilor 

În spatele 

gurii 

Număr pe 

arcadă 

dentară 

4 2 4 6 

Funcție 
Incizia 

alimentelor 

Sfâșierea 

alimentelor 

Sfărâmarea 

alimentelor 

Masticația 

alimentelor 
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7. Inserați următoarea imagine din Clipart (sau una asemănătoare)  

 
 

8. Inserați în dreapta jos numărul de pagină. 

9. Realizați următoarea organigramă: 

 

 

 

 
 

10.  Salvați noul fișier cu numele Fisa de lucru word 1 numele vostru.docx 

 

 

Cei care ați rezolvat puteți trimite rezolvarea pentru verificare și notare când ne 

revedem. 

DINȚI 
SĂNĂTOȘI

PERIAJUL 
DENTAR

VIZITE 
REGULATE LA 

MEDICUL 
DENTST 

SCĂDEREA 
CONSUMULUI 
DE ZAHĂR DIN 
ALIMENTAȚIE


