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Informații utile  

Pentru rezolvarea problemelor practice vă stau la dispoziţie 180 de minute. 

În timpul examenului se pot folosi următoarele obiecte: calculatorul pus la dispoziţie, hârtie, 
stilou, creion, liniar, coală ştampilată. 

Puteți efectua notițe pe paginile interioare și pe hârtia de notițe, 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 supraveghetor! 

Lucrările să le salvaţi în directorul de lucru şi la sfârşitul examenului verificaţi ca toate 
fişierele să fie în locul potrivit, pentru că numai acestea pot fi evaluate! Verificaţi dacă 
fişierele care vor fi predate pot fi citite, pentru că acelor fişiere ce nu pot fi deschise evaluarea 
nu este posibilă! 

Fişierele sursă se găsesc în directorul de lucru.  

În cazul programelor care nu favorizează dimensionarea în centimetrii, folosiţi 
transformare1 cm = 40 px. 

Vă propunem prima dată să citiţi toate problemele şi apoi să începeţi rezolvarea lor! 

Dacă se iveşte vreo problemă tehnică a calculatorului cu care lucraţi, anunţaţi profesorul 
supraveghetor. Observaţia 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 de 
sistem nu are dreptul să ajute candidatul în rezolvarea problemelor.) 

La sfârşitul examenului pe prima pagină a lucrării trebuie să scrieţi numărul şi numele 
fişierelor create şi salvate în directorul şi subdirectorul de lucru. După terminarea 
examenului să nu plecaţi până nu efectuaţi aceste însemnări şi nu prezentaţi lucrarea 
profesorului supraveghetor ! 
 



 

gyakorlati vizsga 0911 4 / 16 2014. május 16.  

Informatika román nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Comedie 

În fișierul sokhuho.txt vă stă la dispoziţie o parte inițială din comedia ”Mult zgomot pentru 
nimic” de William Shakespeare, respectiv portretul autorului se află în fișierul 
shakespeare.jpg. Formatați documentul conform descrierii și modelului alăturat! (Pentru 
fragmentarea textului nu utilizați spații repetate și paragrafe goale!) 

1. Cu ajutorul programului procesor de text deschideți fișierul cu codificaţie UTF-8 
sokhuho.txt, care conține tabulatoare! Salvați lucrarea în formatul implicit al 
programului cu numele komedia! 

2. Textul să fie de caracter implicit de tip Times New Roman (Nimbus Roman) cu mărimea 
de caracter de 11 puncte, și spațiul între paragrafe să fie 0. 

3. În document margine de stânga și dreapta să fie de 3,5 cm, iar cea de sus de 3 cm! 

4. Așezați imaginea shakespeare.jpg lângă titlul piesei și modificați-o proporțional astfel 
încât înălțimea ei să fie de 5 cm! Așezați imaginea conform modelului. 

5. Pe prima pagină interlinia să fie de 1,5 iar în restul textului să fie 1! 

6. Primele patru paragrafe să fie de stil aldin (semi îngroșat), și mărimea caracterelor la rând 
de 18, 24, 14 și 11 puncte! Utilizați spațiere de 6 puncte după fiecare dintre primele patru 
paragrafe, și în fața al patrulea paragraf de 36 puncte! Setați alinierea conform modelului! 

7. Pregătiți subsol cu mărimea de caracter de 8 puncte la textul Operă din domeniu public cu 
textul:„Dreptul autorului a expirat, face parte din Patrimoniul Cultural al umanității.”!  

8. Setați cuvintele corespunzătoare din model cu majuscule! 

9. Enumerarea personajelor de pe prima pagină să fie indentat cu 1 cm față de margine! 

10. Setați marginea de jos astfel încât textul care se vede pe model să încapă pe prima pagină! 

11. „ACTUL ÎNTÂI” se înceapă pe o pagină nouă! 

12. Începând cu pagina a doua paragrafele să fie separate de spațiere de 6 puncte! Intendarea 
agățată să fie de 3 cm față de fragmentarea conform modelului și de 0 cm față de primului 
rând! Textul întreg al dialogului să fie aliniat stânga-dreapta conform modelului! 

13. Setați stilul de caracter și alinierea primelor cinci rânduri de pe pagina a doua conform 
modelului! 

14. Înaintea titlurilor ”ACTUL ÎNTÂI”, respectiv ”Scena 1.” să fie spațiere de 30 de puncte, 
iar după de 18 puncte! Setați spațierea de 18 puncte după al cincilea paragraf de pe 
pagină! 

15. Setați numerotare de pagină conform modelului pe paginile pare și impare! 

 
40 puncte 
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Model la exercițiul Comedie: 
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2A Snooker 

Pregătiți o prezentare pe tema jocului conform descrierii și modelului! Salvați lucrarea 
conform formatului implicit al programului cu numele de snooker! Textul prezentării îl 
găsiți în fișierul codificat UTF-8 szoveg.txt. Imaginile necesare prezentării sunt în fișierele 
asztal.png și bajnok.jpg. 

1. Fundalul diapozitivelor să fie uniform verde! Textul să fie galben deschis cu codul  
RGB (240; 240; 130), titlul galben cu codul RGB (255; 255; 0)! 

2. Toate inscripțiile textuale ale prezentării să fie de caracter diferit de setarea implicită, Sans 
Serif! 

3. Utilizați pe primul diapozitiv mărimea de caracter de 40, 28 și 20, conform modelului! 
Titlul să fie de tip aldin (semi îngroșat)! Utilizați pe diapozitiv listare pe două nivele! 

4. Inserați în partea stângă a diapozitivului 2 imaginea mesei de joc din fișierul asztal.png 
și în partea dreaptă imaginea lui Ronnie O'Sullivan, campionul mondial din anul 2008 din 
fișierul bajnok.jpg! Legendele imaginilor (conform modelului) să apară în partea 
stângă deasupra imaginii și în partea dreaptă dedesubt! Textul să fie cu mărime de caracter 
de 36 puncte! Imaginile și legendele lor să fie aliniate reciproc la centru! 

5. Pe diapozitivul numărul 3 prezentăm ciocnirea a două bile. Conform modelului 
reprezentăm pe diapozitiv 5 bile de aceeași mărime și umbră prin cercuri după descrierea 
de mai jos: 

a. Reprezentăm umbra la fiecare bilă printr-o elipsă care se întinde în spatele bilei 
rotită cu 30 grade, având culoarea conturului și umplerii formei verde închis! 

b. O bilă este albă, iar celelalte patru sunt roșii, culoarea conturului lor este 
identică cu culoarea umplerii formei! 

c. Prezentăm ciocnirea cu o bilă albă și una roșie, deci să fie aliniate vertical la 
centru una față de cealaltă și să fie în contact! 

d. Bila albă să plutească pe clic dinspre partea stângă, mai lent decât setarea 
implicită, și apoi să se oprească după ciocnire! 

e. După sosirea bilei albe, bila roșie, fără clic, să plutească afară spre dreapta, cu 
viteză asemănătoare! 

f. Umbra bilei albe după ciocnire să rămână în acoperirea bilei roșii! 

 
15 puncte 
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Model la exercițiul Snooker: 

Jocul Snooker

• Jocul se joacă cu 15 bile roșii, 6 colorate și 
una albă

• Scopul jocului e să introducem bilele 
conform regulilor în buzunar

• Valoarea bilelor:
– roșie-1
– galbenă-2
– verde-3
– maro-4
– albastră-5
– roză-6
– neagră-7

Masa

și campionul mondial 
al anului 2008

Diapozitivul 1 Diapozitivul 2 

Diapozitivul 3 
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2B Alfa Bravo Charlie 

În transportul aerian și în telecomunicația militară este importantă claritatea informației, 
prin urmare a fost creat standardul descifrării bazat pe abecedarul englezesc. Pregătiți o 
pagină web prezentând acest lucru utilizând fișierele alap.htm, abc.txt și repulo.jpg!  

1. Copiați fișierul alap.htm sub numele de index.html în directorul care conține fișierele 
rezolvate! 

2. Setați pe pagina web următoarele: 

a. Adresa care apare pe bara de titlu a paginii web să fie identică cu textul 
primului paragraf! 

b. Culoarea fundalului paginii să fie LightSkyBlue (codul culorii #87CEFA), 
culoarea textului DarkBlue (codul culorii #00008B) și culoarea referințelor în 
toate cazurile FireBrick (codul culorii #B22222)! 

c. Primul paragraf, și anume titlul, să fie de stil titlu, aliniat la centru, nivel unu! 

d. Celelalte paragrafe să fie aliniate stânga-dreapta! 

3. Setați referință pentru toate cuvintele „alfabet” din text (în total în patru locuri!), cu 
ajutorul căreia se poate sări pe pagina abc.html care se va crea ulterior. 

4. Creați un fișier abc.html cu setările de pagină utilizate în fișierul index.html! 

5. Primul paragraf, și anume titlul, să fie identic ca format și conținut cu primul paragraf din 
pagina index.html. 

6. Pregătiți un tabel fără bordură format din 2 coloane și 1 rând! Setați valoarea 100% pentru 
lățimea tabelului! 

7. În celula din stânga preparați un tabel conform modelului! Textul acestuia se află în 
fișierul abc.txt. În fișier datele figurează în ordinea conform modelului, separate prin 
spațiu. Setați o bordură cu grosimea de 2 puncte pentru tabel! Acest tabel să apară în 
interiorul celuilalt tabel aliniat la dreapta! În acest tabel nu este necesar să setați lățimea 
coloanei. 

8. În celula din dreapta a tabelului inserați imaginea repulo.jpg aliniat la stânga! 

9. Sub tabel așezați textul „Înapoi la text”! 

10. Setați referință pe acest text, cu care se poate sări înapoi pe pagina index.html! 

 
15 puncte 
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Model la exercițiul Alfa Bravo Charlie: 
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3. Langoș 

În cursul rezolvării luați în considerare următoarele: 
• În cursul rezolvării străduiți-vă să utilizați formulă, funcție, referință! 
• Între părțile de exercițiu sunt unele care folosesc rezultatul unei întrebări 

anterioare. Dacă nu ați reușit să rezolvați complet o parte de exercițiu anterioară, 
utilizați rezultatul așa cum este sau scrieți un număr arbitrar în locul unui număr 
care ar rezulta dintr-o expresie, și lucrați cu acest număr mai departe! Astfel 
puteți obține puncte și pe aceste părți ale exercițiului. 

Vânzătorul unui chioșc de fript langoș notează comenzile de-a lungul zilei și după 
închidere pe baza acestora le însumează. Am primit datele comenzilor dintr-o zi și prețurile în 
fișierul rendeles.txt (fișier text separat prin tabulatoare, codificat UTF-8). 

Este important de știut că dacă cumpărătorii cumpără dintr-un tip de langoș mai mult de 
cinci bucăți, atunci primesc reducere de 10% din prețul celor care sunt peste cinci. 

1. Deschideți cu ajutorul unui program de calcul tabelar fișierul rendeles.txt, în așa fel 
încât prima dată citită să înceapă în celula A1! Salvați tabelul în formatul propriu al 
programului de calcul tabelar cu numele langos! 

Coloanele datelor de sursă sunt: 

Codul langoșului Numărul de identificare a tipului de langoș comandat  
(acesta este notat de vânzător în caz de comandă) 

Comanda Numărul de bucăți comandate dintr-un tip de langoș 
Tip Tipul de langoș 
Cod Codul tipului de langoș 
Preț Prețul langoșului 

2. După coloana comenzii inserați două coloane conform modelului, și introduceți textul 
antetului în cele două celule din primul rând. Și anume:  

Cu reducere Numărul de bucăți care se ia în considerare reducerea celor care sunt 
peste cinci bucăți 

Suma de plată Prețul calculat pentru o comandă 

3. Determinați în celulele coloanei C (Cu reducere), cu ajutorul unei funcții, numărul de 
langoș corespunzător căruia preț se va plăti! Luați aici în considerare faptul că cei care 
cumpără dintr-un tip de langoș mai mult de cinci bucăți, primesc o reducere de 10% din 
prețul celor care sunt peste cinci. (De exemplu: în cazul în care cineva cumpără zece 
bucăți de langoș trebuie să plătească prețul corespunzător pentru 9,5 bucăți). 

4. Calculați valoarea comenzilor în coloana Suma de plată cu ajutorul unei funcții care se 
poate copia, bazat pe numărul de bucăți revizuit cu reducerea aplicată și prețul pe bucată! 

5. Scrieți în celula I1 ”Bucată” și determinați în zona de celule I2:I7 câte bucăți s-au vândut 
din fiecare tip de langoș! (Dacă este necesar puteți scrie date ajutătoare la dreapta  
coloanei N.) 

6. Scrieți în celula K1 ”Număr total de langoș” și determinați în celula K2 câte s-au vândut în 
total! 

7. Scrieți în celula L1 ”Venituri” și determinați în celula L2 veniturile totale! 

8. Setați celulele conținând sume de bani astfel încât să apară unitatea de măsură „Ft” și 
numerele să aibă 0 zecimale! 
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9. Setați bordură subțire la celulele care conțin date, iar celelalte celule să apară fără bordură 
pe examinarea înaintea imprimării! 

10. Formatați celulele primului rând conform modelului! Modificați lățimea coloanelor în așa 
fel, ca tabelul să fie bine vizibil! 

11. Celule cu text să fie aliniate la stânga, cele cu valoare de bani la dreapta și celelalte 
conținând numere să fie aliniate la centru! 

12. Reprezentați pe o diagramă cu coloană plasată, câte bucăți s-au vândut din fiecare tip de 
langoș! 

− Pe diagramă să nu apară legendă! 

− Titlul „Vânzare zilnică” să fie cu caracter Courier New (Courier), de stil aldin 
(semi îngroșat) și mărimea de 20 puncte! 

− Coloanele să aibă culoarea de umplere portocaliu deschis și bordura albastru 
închis! 

 

Model: 

 

30 puncte 
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4. Aeroport 

În vederea planificării cu siguranță a transportului aerian sunt dezvăluite public datele 
aeroporturilor. Printre altele acest lucru de aceea este important, deoarece, de exemplu 
avioanele de marfă mai grele pot ateriza numai pe piste de beton. În fișierul palyak.txt se 
află datele pistelor aeroporturilor din Ungaria. Este important de știut că pistele au formă 
dreptunghiulară. 

1. Pregătiți o bază de date nouă cu numele repter! Importați tabela de date în baza de date 
cu numele palyak! Fișierul de tip txt este codificat ISO8859-2, separat prin tabulatoare și 
primul său rând conține denumirile câmpurilor. 

2. În cursul creării setați tipuri corespunzătoare! Adăugați la tabela palyak identificator unic 
sub numele de sorszam! 

Tabel: 
palyak (sorszam, nev, hossz, szelesseg, anyag) 

sorszam Identificatorul pistei (autonumerotare), aceasta este cheia 
nev Denumirea aeroportului (text) 
hossz Lungimea pistei în metri (număr) 
szelesseg Lățimea pistei în metri (număr) 
anyag Materialul de acoperire al pistei (text); valoarea câmpului iarbă (în tabela 

de date: fű) sau beton 

Pregătiți rezolvarea problemelor următoare! Salvați-le sub numele dat în paranteză! 

3. Listați cu ajutorul unei interogări toate datele pistelor de beton! (3beton) 

4. Pregătiți interogare care enumeră pistele cu lungime mai mare sau egală cu 1500 metri! Să 
apară numai numele aeroportului și lungimea pistei, alte date nu! (4hosszuak) 

5. Cu ajutorul unei interogări dați numele acelor aeroporturi care au mai mult de o pistă de 
beton! (5tobb) 

6. Determinați cu interogare unde se află cea mai mare pistă de iarbă și cât de mare este! 
(6maxterulet) 

7. Cu ajutorul unei interogări dați numele aeroporturilor care au numai pistă de iarbă și nici 
una de beton! Numele fiecărui aeroport să apară o singură dată în listă! (7fuves) 

8. Pregătiți raport în care grupat conform numelui aeroporturilor, în cadrul acestora grupat 
după materialul pistelor afișați lungimea și lățimea pistelor! (8jel) 

 
20 puncte 
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Surse: 
 
2A Snooker 
 
http://zoldposzto.blog.hu/2008/07/03/ismerkedjetek_meg_ronnie_o_sullivan_nel 
http://en.wikipedia.org/wiki/Billiard_table 
 
2B Alfa Bravo Charlie 
 
Text: http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=38e6d1a8-d591-4a01-9b93-
e0115d0ce91e&v=1&b=4&t=kep&newnav=true&cid=acd35a88-d800-457c-90bb-023e7ac91367 
Imagine: http://hu.wikipedia.org/wiki/NATO_fonetikus_ábécé 
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40  
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Punctaje pentru partea practică 120  
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   Data:  ................................................. 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

elért pontszám
egész számra

kerekítve/ 
punctajul 

obținut rotunjit 
la întreg 

programba 
beírt egész 
pontszám/ 
punctajul 

rotunjit trecut 
în program 

Szövegszerkesztés/ 
Editare de texte     
Prezentáció, grafika és weblapkészítés/
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Táblázatkezelés/ 
Calcul tabelar     
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Gestionare de date     

   
   
   

javító tanár/ 
profesor examinator 

 jegyző/secretar 

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