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Informaţii utile! 
 

 
Pentru rezolvarea problemelor practice candidaţii au la dispoziţie 180 de minute.  
 
În timpul examenului candidaţii pot folosi următoarele obiecte: calculatorul pus la 
dispoziţie, hârtie, stilou, creion, liniar, coală ştampilată. 
 
Puteţi utiliza foile interioare ale lucrării şi colile ştampilate pentru notiţe, acestea la sfârşitul 
examenului trebuie să fie predate, dar nu vor fi luate în considerare. 
 
Ordinea de rezolvare a problemelor este opţională. 
 
Vă atragem atenţia să efectuaţi salvări frecvente în timpul lucrării (din 10 în 10 minute), şi vă 
propunem salvarea lucrării de fiecare dată când începeţi rezolvarea unei probleme noi. 
 
Lucrarea trebuie salvată intr-un director cu numele care coincide cu cel al candidatului! La 
începutul examenului verificaţi dacă directorul necesar este accesibil, dacă nu anunţaţi 
profesorul care supraveghează. 
 
Lucrările să le salvaţi în directorul de lucru şi la sfârşitul examenului verificaţi ca toate 
fişierele se fie în locul potrivit, pentru că numai acestea pot fi evaluate. 
Verificaţi dacă fişierele care vor fi predate pot fi citite, pentru că evaluarea celor ce nu pot fi 
deschise nu este posibilă! 
 
Fişierele sursă se găsesc în directorul de lucru. 
 
Vă propunem prima dată să citiţi toate problemele şi apoi să începeţi rezolvarea lor! 
 
Dacă se iveşte vreo problemă tehnică la calculatorul cu care lucraţi, anunţaţi profesorul care 
supraveghează. Constatarea şi defecţiunea vor fi înregistrate în proces verbal. Timpul 
examenului va fi prelungit cu timpul ce s-a pierdut. Dacă problema nu este de origine tehnică 
profesorul corector este obligat să i-a în considerare procesul verbal.(Administratorul nu are 
dreptul să ajute candidatul în rezolvarea problemelor) 
 
La sfârşitul examenului pe prima pagină a lucrării trebuie să scrieţi numele şi numărul 
fişierelor create şi salvate în directorul şi subdirectorul de lucru. La terminarea 
examenului să nu plecaţi până nu efectuaţi aceste însemnări şi nu prezentaţi lucrarea 
profesorului!  
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1. Reţetă 

Un magazin doreşte să iniţieze un nou serial de reţete. Pentru acesta trebuie să-şi facă 
planuri. Reţetele să fie pe coli de format A5, legabile. Pregătiţi reţeta pentru supa „paloc”după 
modelul şi instrucţiunile de mai jos. 

În cursul muncii folosiţi următoarele fişiere: paloc.jpg, leves.txt . Rezultatul să-l 
salvaţi in fişierul cu numele palocleves în formatul propriu al editorului! 

1. Pagina reţetei să fie de format A5, marginile (sus, jos, stânga, dreapta) să fie de 0,6 cm! 

2. Pe pagina reţetei folosiţi următoarele patru culori: roşu cărămiziu, culoarea somonului, 
galben şi alb. Modul de utilizare al culorilor este cuprins în tabelul următor. 

Roşu  cărămiziu RGB (200, 70, 36) Culoarea fundalului 
Culoarea 
somonului RGB (252, 147, 99) 

Culoarea de umplere a figurii 
interioare 
Culoarea de umplere a cercurilor 
Culoarea bordurii 

Galben  RGB (255, 255, 0) Culoarea fontului 
Alb 

RGB (255, 255, 255)
Culoarea bordurii figurii 
interioare 
Culoarea cercurilor 

3. Culoarea fundalului să fie cea dată în tabel! (Este suficient dacă fixaţi corect culoarea 
fundalului pentru suprafaţa mărginită de borduri.) 

4. Fixează bordura în jurul paginii de culoarea dată în tabel şi de grosimea între 1-2 puncte. 

5. Desenează dreptunghiul interior cu ajutorul editorului de text! Figura să aibă înălţimea de 
17,5cm şi lăţimea de 11cm! Grosimea bordurii să fie de 1,5 puncte şi culoarea dată din 
tabel. Fixaţi figura pe pagină astfel încât să fie la 1,9cm de marginea stângă şi la 1,6 cm de 
marginea superioară!  

6. Textul reţetei se găseşte în fişierul cu numele leves.txt. Inserează denumirea mâncării aşa 
cum se vede în model! Fixează mărimea caracterelor la 14 puncte şi aliniază central! 
Fixează spaţiul din faţa paragrafului la 12 puncte (0,42cm) 

7. Pentru textul reţetei folosiţi caractere de mărimea 12 şi 10 puncte! Folosiţi peste tot fontul 
Times New Roman sau Nimbus Roman! 

8. Pentru textele „Ingrediente” şi „Preparare” fixaţi o spaţiere pentru a separa titlul de restul 
textului! Subliniaţi titlurile! 

9. În lista ingredientelor schimbaţi semnul de punct şi virgulă în simboluri sfârşit de 
paragraf. Fiecare paragraf să fie indentat la stânga cu 0,3cm faţă de marginea textului şi 
fixaţi între caractere o spaţiere extinsă de 0,5 puncte! 

10. Aliniaţi textul cu instrucţiunile pentru prepararea mâncării astfel ca să fie aliniat stânga-
dreapta. 

11. Separaţi paragraful care conţine valorile nutritive şi timpul necesar pentru prepararea 
mâncării de restul textului cu un spaţiu de 12 puncte (0,42cm)!.  

12. Inseraţi în document imaginea paloc.jpg , micşorând-o la 60% faţă de dimensiunea 
originală, fără distorsionare! Poziţionaţi imaginea la 10cm de marginea stângă a paginii şi 
la 2,5cm de marginea superioară! 
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13. Desenaţi două cercuri mici cu culorile date! Cercurile să aibă diametrul de 0,55cm! La 
poziţionarea lor fixaţi distanţele astfel ca cercurile să fie la 1,3cm de marginea stângă a 
foii şi la 7,6 şi 14,6cm de marginea superioară a paginii!  

14.  Deasupra cercului de sus scrieţi şi formataţi cuvântul „Supe”! Mărimea caracterelor să fie 
de 18 puncte şi folosiţi majuscule reduse! Aveţi grijă ca ultima literă „E” a cuvântul să nu 
depăşească marginea superioară a dreptunghiului interior! 

 
 

 

40 de puncte 
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2. Percepţie, observaţie  

De multe ori simţurile ne păcălesc. În cele ce urmează trebuie să rezolvaţi o problemă 
legată de iluziile optice. 

Pentru a rezolva problema folosiţi următoarele fişiere: vonalak.gif, serleg.gif, 
hermann.jpg 

1. Realizaţi imaginea hering.gif conform modelului, cu ajutorul oglindirii şi copierii 
imaginii din fişierul vonalak.gif! Nu modificaţi mărimea imagini! 

2. Cele două drepte orizontale din figură să fie de culoarea roşie! Imaginea finală să fie 
salvată în fişierul hering.gif! 

 
 

3. Realizaţi în mărimea de 200x 180 pixeli imaginile ce se văd în figurile alăturate folosind 
imaginea din fişierul serleg.gif! 

4. Pentru umplere folosiţi culoarea neagră. Imaginea 
realizată pe baza figurii din stânga să fie salvată sub 
numele rubin1.jpg, cea realizată pe baza figurii din 
dreapta sub numele rubin2.jpg! 

Cu ajutorul imaginilor obţinute realizaţi o prezentare! 

5. Creaţi o prezentare cu 4 diapozitive şi salvaţi prezentarea sub numele erzekel în 
formatul propriu al editorului de prezentări! Fundalul diapozitivelor să fie maro deschis, 
de cod RGB(234,163,84), textul de pe diapozitive să fie alb, de cod RGB(255,255,255)! 

6. Scrieţi pe primul diapozitiv titlul prezentaţiei „Percepţie, observaţie”! 

7. Aranjaţi celelalte diapozitive in modul următor: titlul să fie de 42 de puncte, sub titlu 
aranjaţi central imaginea! Sub imagine caseta text şi textul inserat in casetă să fie de 
asemenea aliniat central, textul să aibă caracterele de 28 de puncte! 

8. Pe al doilea diapozitiv scrieţi titlul „Grila lui Hermann”! Inseraţi imaginea din fişierul 
hermann.jpg pe diapozitiv! Imaginea să fie fixată in mod corespunzător informaţiilor 
date! 

9. Sub imagine să apară următorul text: „Numără câte puncte negre vezi în imagine!”! 

10. Titlul celui de al treilea diapozitiv să fie: „Linii de heringi”! Inseraţi imaginea din fişierul 
hering.gif sub titlu! (Dacă nu aţi realizat imaginea din fişierul hering.gif, atunci 
inseraţi pe diapozitiv imaginea din fişierul vonalak.gif!) 
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11. Textul de sub imagine să fie întrebarea: „Cele două linii roşi sunt drepte sau curbe?”! 

12. Pentru ultimul diapozitiv scrieţi următorul titlu: „Cupa lui Rubin, formă şi fundal” Sub 
titlu inseraţi imaginile: rubin1.jpg şi rubin2.jpg! ( Dacă nu aveţi cele două fişiere, 
atunci inseraţi imaginea din fişierul serleg.gif în ambele locuri!) Aliniaţi imaginile 
vertical la mijlocul diapozitivului! Cele două imagini să fie la distanţe egale de linia 
verticală de mijloc a diapozitivului! Sub imagine scrieţi întrebarea următoare: „Două feţe 
omeneşti sau o cupă?”! 

13. Fixaţi proiecţie automată pentru diapozitivele prezentaţiei! Avansarea diapozitivelor să fie 
la intervalul de 5 secunde! 

 

Hiba! A mezők szerkesztésével nem hoz-
hatók létre objektumok. 

Hiba! A mezők szerkesztésével nem hoz-
hatók létre objektumok. 

Hiba! A mezők szerkesztésével nem hoz-
hatók létre objektumok. 

Hiba! A mezők szerkesztésével nem hoz-
hatók létre objektumok. 

 

15 puncte 
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3. Istoria Căilor Ferate  

Fişierul anexat vasuttort.txt conţine textul despre începuturile înfiinţării reţelei de căi 
ferate din Ungaria, despre epoca de aur a locomotivei cu aburi. Pentru rezolvarea problemei 
folosiţi imaginile din fişierele: lovasut.jpg şi mozd1846.jpg! 

1. Realizaţi o pagină web cu numele de vasuttort.html! Pagina să aibă fundalul de 
culoare argintie(cod #C0C0C0), culoarea textului să fie maro(cod #800000)! 

2. Inseraţi textul fişierului vasuttort.txt pe pagina web! Dacă este necesar modificaţi 
şi/sau îndepărtaţi paragrafele în plus, aliniaţi textul la stânga!  

3. Primul paragraf „Secolul căilor ferate” să aibă stilul Titlu 1 aliniat central! Pe bordura 
broswerului să figureze acelaşi titlu! 

4. Formataţi al doilea paragraf conform modelului cu încadrare în text! Faceţi legătura către 
pagina web citată! 

5. Textul conţine trei capitole. Titlurile sunt: „Primii paşi”, „Contribuţia lui Kossuth şi 
Széchenyi”, „Marea epocă a locomotivei cu aburi”. Titlurile să fie de stil Titlu 2! 

6. Scrieţi titlurile în faţa primului capitol, formataţi sub formă de listă şi fixaţi pentru fiecare 
o referinţa in interiorul paginii către capitolele corespunzătoare din text! 

7. Creaţi un tabel cu două celule! Inseraţi paragraful „Ţara noastră…„ împreună cu 
paragraful următor în celula din stânga a tabelului! Inseraţi imaginea din fişierul 
lovasut.jpg în cealaltă celulă! 

8. Lăţimea tabelului să fie 100% cât fereastra, iar celula din dreapta să aibă lăţimea de 300 
de pixeli. Nici tabelul, şi nici imaginea să nu aibă bordură. 

9. Scoateţi în evidentă părţile următoare „15 iulie 1846” şi „tronsonul dintre Pest-Vác” din 
paragraf folosind stilul semi îngroşat! Formataţi cea de-a doua propoziţie „La deschiderea 
liniei…” a paragrafului în stil înclinat! 

10. Inseraţi paragraful „La deschiderea liniei…” şi încă cele două paragrafe ce urmează în 
mod asemănător cu cel anterior într-un tabel identic cu primul. În celula din stânga inseraţi 
imaginea mozd1846.jpg! 

 
15 puncte  
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Model pentru problema Istoria Căilor Ferate: 
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4. Populaţia 

În problema următoare trebuie prelucrate date demografice. Prin expresia de date 
demografice se înţelege numărul bărbaţilor şi al femeilor, precum şi numărul noilor născuţi şi 
al deceselor. Tabelul conţine date referitoare la schimbările datelor demografice în Ungaria, 
pe perioada 1950-2004. 

Aceste date le găsiţi in fişierul nepesseg.txt şi separarea în câmpuri este făcută cu 
tabulatorul. 

Importaţi datele în procesorul de tabele, salvaţi documentul sub numele de nepvaltozas 
în formatul propriu al procesorului!  
În timpul lucrării ţineţi seamă de următoarele informaţii: 

• Dacă este posibil pentru calcule folosiţi formule şi funcţii. 
• Problema are părţi în care se folosesc rezultate obţinute în calcule anterioare. Dacă nu aţi 

reuşit să obţineţi rezultatele necesare efectuaţi calculele pe cât sunt posibile sau dacă aveţi 
nevoie de valoare numerică atunci folosiţi „100 000”.  

• Dacă sunt necesare calcule suplimentare efectuaţi-le începând din coloana N. 

1. Inseraţi o coloană în faţa coloanei „Noi născuţi”! În prima celulă a coloanei scrieţi textul 
„Populaţia totală”, şi în celelalte celule ale coloanei calculaţi acest număr! 

2. După coloana „Decese” (coloana G) scrieţi textul „Înmulţirea şi scăderea naturală”! În 
celulele G2:G56 calculaţi diferenţa dintre numărul noilor născuţi şi numărul deceselor! 

3. În celula H1 scrieţi textul „Noi născuţi la o mie de locuitori”, în celula I1 scrieţi textul 
„Decese la o mie de locuitori”! În celulele H2:H56 calculaţi numărul noilor născuţi 
raportat la o mie de locuitori! În mod asemănător în celulele I2:I56 calculaţi numărul 
deceselor la o mie de locuitori! Toate rezultatele calculelor rotunjiţi-le cu ajutorul funcţiei 
corespunzătoare la două zecimale! 

4. În celulele K2:K56 calculaţi numărul bărbaţilor raportat la numărul populaţiei! În celulele 
L2:L56 calculaţi numărul femeilor raportat la numărul populaţiei! Valorile obţinute 
scrieţi-le în formă de procente cu o precizie de două zecimale! 

5. Creaţi următorul tabel ajutător în zona B59:G64! Scrieţi în celulele B59, B60, B61, B63, 
B64 textele din tabelul model. Îmbinaţi celulele pe rânduri de la coloana B până la F! 
Aliniaţi textele la stânga! 

 
6. În celula G59, pe baza datelor anuale, cu ajutorul funcţiei potrivite, calculaţi numărul 

anilor în care a scăzut populaţia! (Populaţia scade dacă numărul deceselor este mai mare 
decât numărul noilor născuţi.) 

7. Cu ajutorul funcţiei potrivite, determinaţi anul în care a fost cea mai mare scăderea 
naturală! Scrieţi rezultatul obţinut în celula G60! 
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8. În celula G61, calculaţi valoarea minimă a diferenţei dintre numărul bărbaţilor şi femeilor 
în cursul anilor investigaţi! 

9. În celula G64 cu ajutorul funcţiei corespunzătoare, determinaţi numărul noilor născuţi în 
anul dat în celula G63! Dacă numărul scris în celula G63 nu este cuprinsă între 1950 şi 
2004 atunci în celula G64 să apară textul „Lipsă de date”! 

10. Formataţi tabelul după exemplul dat! Bordura inferioară a primului rând să fie linie dublă; 
trageţi o linie groasă verticală între coloana G şi coloana H! Pentru numere fixaţi gruparea 
miilor. Celulele cu date care provin din calcule să fie cursive şi de culoare verde! 

 
11. Realizaţi o diagramă de tip coloană, care vizualizează numărul noi născuţilor şi a 

deceselor din ultimi zece ani! Diagrama să nu aibă fundal colorat. Datele deceselor să 
apară în negru iar ale naşterilor în roşu. Titlul diagramei să fie „Decese şi naşteri în 
perioada 1995-2004”! Ataşaţi legendă la diagramă! 

 
30 de puncte 
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5. Cota apelor 

De secole se măsoară sistematic cota apelor râurilor. Următoarea bază de date conţine 
cotele apei măsurate pe Dunăre şi Tisa între anii 2000 şi 2004 

1. Creaţi a bază de date nouă cu numele vizallas! Importaţi fişierul anexat viz.txt în 
baza de date sub numele meres! În fişier separarea în câmpuri este făcută cu tabulatorul. 
Primul rând al documentului conţine numele câmpurilor! Atribuiţi tabelului meres  un 
alias propriu cu numele id, adică un nume cu care se poate identifica tabelul! În timpul 
creării fixaţi tipurile şi cheile potrivite! 

Tabel: 
meres(datum, vizallas, varos ,folyo) 

id identificatorul (numărător), acesta este cheia 
datum data măsurării(dată) 
vizallas valoarea măsurată in cm (număr) 
varos localitatea unde s-a măsurat cota apei (text) 
folyo numele râului pe care s-a măsurat cota (text) 

 
Pentru rezolvarea următoarelor probleme salvaţi interogările şi rapoartele folosind numele 

din paranteze! Aveţi grijă ca în interogări să figureze exact numele câmpurilor dorite! 

2. Determinaţi cu ajutorul interogării ce valoare a avut cota apelor în diferite localităţi, în 
anul 2002 de revelion (31.12.2002)!  Extrageţi din baza de date numele oraşului şi cota 
apei! (2szilveszter) 

3. Cu ajutorul interogării extrageţi numele oraşelor care figurează în baza de date! Aranjaţi 
oraşele în ordine alfabetică şi fiecare să figureze numai  o dată !(3varosok) 

4. Executaţi o interogare care să arate de câte ori a depăşit valoarea de 9 metri cota apei pe 
Tisa!(4meter9) 

5. Executaţi a interogare care arată ziua în care s-a măsurat cea mai mare cotă a apei în 
Budapesta!(5budapest) 

6. În baza de date cea mai mare valoare a cotei apelor este 928 cm. Executaţi o interogare 
care să dea valorile cotei apelor în localităţile de-a lungul Dunării în ziua 
respectivă!(6cm928) 

7. Realizaţi un raport cu data şi cota apelor pentru fiecare oraş, grupat lunar !(7havi) 

 
 

20 de puncte 
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Maximális pontszám 

Punctajul maxim 
Elért pontszám 
Puncte obţinute 

Szövegszerkesztés 
Editare de texte 
1. Recept 

40  

Prezentáció és grafika 
Prezentaţie şi grafică 
2. Érzékelés, észlelés 

15  

Weblapkészítés 
Crearea paginii Web 
3. Vasúttörténet 

15  

Táblázatkezelés 
Calcul tabelar 
4. Népesség 

30  

Adatbázis-kezelés 
Gestionare de date 
5. Vízállás 

20  

ÖSSZESEN/TOTAL 120  
    
    
      
 javító tanár/profesor examinator  

 
 Dátum/Data:  ................................................. 
 
__________________________________________________________________________  
 

 

Elért pontszám 
Puncte obţinute 

Programba beírt pontszám 
Punctaj trecut în program 

Szövegszerkesztés 
Editare de texte     
Prezentáció és grafika 
Prezentaţie şi grafică     
Weblapkészítés 
Crearea paginii Web     
Táblázatkezelés 
Calcul tabelar     
Adatbázis-kezelés 
Gestionare de date     
   
   
   

javító tanár 
profesor examinator 

 jegyző 
secretar 

 
Dátum/Data: ........................... . Dátum/Data: ................................................ 
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