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Introducere 

 
Evaluarea problemelor se face conform punctajului din baremul de corectare-notare. În 
baremul de corectare punctajul pentru unităţile logice mari, îl găsiţi încadrat. În rândurile 
neîncadrate găsiţi punctajul corespunzător detailat, respectiv găsiţi instrucţiuni pentru cazurile 
în care se acordă sau nu punctele. 

În vederea unei evaluări unitare, vă rugăm să nu vă abateţi de la baremul de corectare! 
Punctele nu pot fi descompuse mai mult decât sunt arătate în barem. În cazul în care 
candidatul a rezolvat problema în mai multe moduri, evaluaţi varianta la care obţine cele mai 
multe puncte. Pentru mai multe soluţii corecte la aceeaşi problemă, nu se acordă puncte în 
plus. 

La sfârşitul baremului găsiţi foaia de evaluare care conţine numai punctajul unităţilor de 
evaluare. Pentru fiecare lucrare de examen trebuie completată câte o foaie de evaluare şi 
trebuie anexată lucrării (la foile candidatului). Aceasta se va da în mâna acelor candidaţi care 
doresc să-şi vadă lucrarea corectată. Totalul de puncte pentru fiecare problemă, respectiv 
punctajul obţinut şi rezultatul în procente, trebuie să fie trecut şi pe ultima pagină la locul 
potrivit. 
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1. Comedie  
Fişierul este salvat cu numele komedia în formatul propriu al 
programului editor 1 punct
Textul este de caracter implicit de tip Times New Roman (Nimbus 
Roman) cu mărimea de caracter de 11 puncte, acolo unde exercițiul nu 
cere altă setare 1 punct
Punctul se acordă atunci când setarea este bună în textul întreg.  
Marginile în documentul complet 3 puncte
Marginea din stânga și dreapta 3,5 cm 1 punct 
Marginea de sus 3 cm 1 punct 
Marginea de jos este setată astfel încât prima pagini încape pe 
o pagină conform modelului 1 punct 
Așezarea și proprietățile imaginii shakespeare.jpg 2 puncte
Imaginea este așezată în partea stângă a titlului conform 
modelelui 1 punct 
Înălțimea imaginii este 5±0,01 cm și modificarea laturilor este 
proporțională 1 punct 
Interlinia în document 2 puncte
Interlinia este de 1,5 pe prima pagină, exceptând primele 
4 paragrafe spațierea dintre paragrafe este 0 1 punct  
Interlinia este 1 în restul textului 1 punct 
Proprietățile primelor 4 paragrafe 5 puncte
Primele 4 rânduri sunt de stil aldin (este corect în toate cele 
4 rânduri) 1 punct 
Mărimea caracterelor este de 18 și 24 de puncte în primele 
două rânduri 1 punct 
Mărimea caracterelor este de 14 și 11 de puncte în următoarele 
două rânduri 1 punct 
Spațierea este de 6 puncte după fiecare dintre primele patru 
rânduri, și în fața rândului 4 este o spațiere de 36 de puncte 1 punct 
Primele 3 rânduri sunt aliniate la centru, și rândul 4 este aliniat 
la stânga 1 punct 
„Scena: Messina” este aliniat la centru 1 punct
A pregătit notele de subsol 2 puncte
Există notă de subsol la textul Operă din domeniu public  1 punct  
Textul notei de subsol este corect și are mărimea de 
caracter 8 puncte 1 punct 

 

A setat cuvintele corespunzătoare cu majuscule 4 puncte
Cuvintele „PERSONAJE”, „ACTUL ÎNTÂI” sunt cu 
majuscule 1 punct 
Pe prima pagină sunt cel puțin 3 nume cu majuscule 1 punct 
Pe celelalte pagini numele personajelor care vorbesc este cu 
majuscule 1 punct 
Pe prima pagină toate numele sunt cu majuscule, în același 
timp rândul începând cu ”Fiul lui Antonio …” nu a fost 
modificat 1 punct 
Primele 3 puncte nu se acordă dacă a transformat și alte părți de texte cu 
majuscule cu excepția celor amintite anterior. 
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Pe prima pagină enumerarea personajelor este intendată cu 1 cm față de 
margine 1 punct
Punctul se acordă dacă intendarea este corectă la fiecare nume.  
„ACTUL ÎNTÂI” începe pe pagină nouă 1 punct
Nu se poate acorda punct dacă fragmentarea este efectuată cu 
paragrafe goale, care nu sunt necesare.  
Formatul paragrafelor începând de la pagina a doua 7 puncte
Paragrafele sunt separate cu spațiere de 6 puncte 2 puncte  
Intendarea agățată în paragrafe este de 3 cm 2 puncte 
Primul rând este intendat la 0 cm 1 punct 
Textul dialogului are aliniere stânga-dreapta 2 puncte 
Stilul și alinierea primelor cinci paragrafe de pe a doua pagină 7 puncte
Spațiere de 30 puncte înainte de„ACTUL ÎNTÂI” respectiv 
„Scena 1” și după, spațiere de 18 puncte 1 punct 

 

După al cincilea paragraf de pe pagina a doua a setat spațiere 
de 18 puncte 1 punct 

 

Primele două paragrafe sunt de stil aldin (semi îngroșat) 1 punct 
Următoarele trei paragrafe sunt de stil cursiv 2 puncte 
Toate cele cinci paragrafe sunt aliniate la centru 2 puncte 
Numerotarea de pagină în document este bună 3 puncte
Paginile sunt numerotate 1 punct  
Pe paginile pare și impare alinierea numerotării este diferită 1 punct  
Alinierea numerotării este conform modelului 1 punct  
Total: 40puncte

2A Snooker 
Fundalul diapozitivelor este uniform verde, textul este de culoare cu 
codul RGB (240, 240, 130) și titlul este cu codul RGB (255, 255, 0) 2 puncte
Punctele se acordă dacă setările sunt aplicate pe cel puțin două 
diapozitive (sau pe coordonator).  
Fundalul diapozitivelor este verde 1 punct 
Textul este de culoare cu codul RGB (240, 240, 130) și titlul 
este cu codul RGB (255, 255, 0) 1 punct 
Toate inscripțiile prezentării să fie uniforme, cu caracter diferit de 
setarea implicită, fără Sans Serif 1 punct
Setările diapozitivului 1 3 puncte
Titlul este cu mărime de caracter 40 puncte și de stil aldin 1 punct 
Pe diapozitiv este enumerare pe două nivele 1 punct 
Enumerarea este de mărime de caracter 28 și 20 conform 
modelului 1 punct 
Conținutul și setprile diapozitivului 2 3 puncte
Pe partea stângă este imaginea asztal.png, pe partea 
dreaptă bajnok.jpg 1 punct 
Legendele imaginilor este deasupra imagini din stânga și 
dedesubtul imaginii din dreapta 1 punct 
Inscripțiile sunt cu caractere de mărime 36 puncte și sunt 
aliniate la centru față de imagini 1 punct 
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Imaginea de pe diapozitivul 3 6 puncte
Pe diapozitiv sunt cinci cercuri de aceeași dimensiune 1 punct 
Umbra este o elipsă care se întinde în spatele bilei cu culoarea 
contorului și umplerii formei verde închis, rotită cu 30 de grade 1 punct 
O bilă este albă iar celelalte patru sunt roșii, culoarea 
conturului lor este identică cu culoarea umplerii formei 1 punct 
O bilă albă ți una roșie sunt aliniate la centru una față de 
cealaltă, sunt în contact și umbra bilei albe este acoperită de 
bila roșie după ciocnire 1 punct 
Bila albă plutește spre interior dinspre stânga, mai lent decât 
setarea implicită 1 punct 
Bila roșie plutește afară după sosirea bilei albe, spre dreapta, 
fără clic, cu viteză asemănătoare 1 punct 
Total: 15 puncte

2B Alfa Bravo Charlie 
Se consideră rezolvare corectă, dacă candidatul a formatat paginile web utilizând stiluri 

corespunzătoare, în locul eventualelor parametrizări a tag-urilor. 

Există fișier idex.html și include conținutul fișierului alap.htm 1 punct
Punctul nu se acordă dacă numele fișierului nu este exact. 
Culoarea fundalului paginii este bună LightSkyBlue (codul culorii 
#87CEFA), și culoarea textului este bună DarkBlue (codul culorii 
#00008B) 1 punct
Culoarea referințelor în toate cazurile este FireBrick (codul culorii 
#B22222) 1 punct
Punctul se acordă dacă a setat corespunzător și valorile link, alink și vlink 
Pe bordura de titlu apare titlul cu textul „Alfa Bravo Charlie” 1 punct
În fișierul index.html primul paragraf are stilul H1 și este aliniat la 
centru 1 punct
Celelalte paragrafe sunt aliniate stânga-dreapta 1 punct
A setat referință la cuvintele „alfabet” care arată la pagina abc.html 2 puncte
A setat referință corectă pentru cel puțin un cuvânt „alfabet” 1 punct 
A setat referință corectă pentru toate (patru bucăți) cuvinte 
„alfabet” și înafara de aceasta nu a utilizat referință pentru 
nici o altă parte de text 1 punct 
Punctul nu se acordă dacă a setat referință pe orice altă parte 
de text, excluzând cuvintele „alfabet”  
Există fișier abc.html; setările de pagină și titlul sunt identice în 
conținut și stil cu cele ale fișierului index.html 1 punct
Punctul se acordă numai dacă numele de fișier este corect, 
respectiv setările de pagină sunt identice cu cele setate în 
index.html, și cel puțin 4 setări din următoarele sunt 
corecte: title; bgcolor;text; link; alink; vlink.  
A creat un tabel fără bordură, format din două celule și un rând 1 punct
Tabelul are lățimea de 100%, celula din stânga este aliniată la dreapta, 
celula din dreapta este aliniată la stânga 1 punct
În celula din stânga a tabelului a creat un tabel format din 13 rânduri,  
4 coloane, cu bordură cu lățimea de 2 puncte 1 punct
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Tabelul conține textul fișierului abc.txt conform modelului 1 punct
Apare imaginea inserată în celula din dreapta, referința relativă este 
corectă 1 punct
Sub tabel a inserat textul ”Înapoi la text”, și i-a aplicat referința care 
trimite la pagina index.html 1 punct
Total: 15 puncte

 

2A Total Snooker 15 puncte

2B Total Alfa Bravo Charlie 15 puncte

Total: 30 puncte

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 



Informatika román nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 0911 7 / 13 2014. május 16.  

3. Langoș 
Inserarea datelor, salvare cu numele de langos in formatul 
corespunzător 1 punct
A deschis fișierul rendeles.txt, apoi l-a salvat în formatul 
propriu al programului de calcul tabelar cu numele langos.  
Inserarea a două coloane după B și tastarea conținutului celulelor C1, D1 2 puncte
Inserarea a două coloane în locul corespunzător 1 punct 
Introducerea corectă a conținutului celulelor C1, D1 1 punct 
A determinat în coloana C, câte bucăți de langoș trebuie să fie plătite 
luând în considerare reducerea 4 puncte
Calculează corect în cel puțin o celulă, dacă nu este reducere 1 punct 
Punctul se acordă numai atunci, dacă formula de calcul dă rezultat 
corect pentru toate valorile de la 1 la 5. 
Calculează corect în cel puțin o celulă, dacă este reducere 1 punct 
Punctul se acordă numai atunci, dacă formula de calcul dă rezultat 
corect pentru toate valorile mai mari de 5. 
Calculează corect în toate cazurile la cel puțin o comandă 1 punct 
Calculează corect în toate celulele din zona de celule C2:C71 1 punct 
Például: 
În celula C2: =HA(B2>=5;0,9*(B2-5)+5;B2) 
sau 
=MAX(0;B2-5)*0,9+MIN(5;B2) 

 

In coloana D calculează corect sumele ce trebuie plătite pentru comenzi 4 puncte
Calculează cu numărul afectat de reducere 1 punct 
Calculează cu găsire sau cu structura corectă a funcțiilor =HA()  1 punct 
Determină preț unitar corect 1 punct 
Funcția se poate copia corect 1 punct 
Primele trei puncte se acordă, dacă funcția este corectă 
referitor la una dintre rânduri. 
De exemplu: 
În celula D2: =C2*FKERES(A2;$G$2:$H$7;2)  
sau 
=C2*HA(A2=G$2;H$2;HA(A2=G$3;H$3;HA(A2=G$4;H$4;HA(A2=G$5;
H$5;HA(A2=G$6;H$6;HA(A2=G$7;H$7))))))  
În celula I1 se află cuvântul „Bucată” și a determinat în zona de celule 
I2:I7 numărul vândut din fiecare tip de langoș 4 puncte
=SZUMHA() vagy =HA() és =SZUM() utilizarea funcțiilor 1 punct 
Într-o celulă a zonei de celule I2:I7 însumează conform 
codurilor din coloanele Bucată și Comandă 1 punct 
Determină valoare corectă într-o celulă 1 punct 
Determină valoare corectă în toate celulele zonei de celule 
I2:I7 1 punct 
De exemplu: 
În celula I2: =SZUMHA(A$2:A$71;G2;B$2:B$71) 
sau 
În celula P2: =HA(A2=$G$2;B2;0)  
și copiat în celulele P2:P71 și 
În celula I2: =SZUM(P2:P71) 
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În celula K1 apare „Numărul total de langoș” și determină corect în 
celula K2 numărul total vândut 1 punct
În celula K1 „Numărul total de langoș” și în celula K2 
însumează zona de celule I2:I7 sau B2:B71.  
De exemplu: 
În celula K2: =SZUM(I2:I7) 

 

În celula L1 apare cuvântul „Venituri” și în celula L2 a calculat 
veniturile totale luând în considerare reducerile 1 punct
Însumează pe zona de celule D2:D71.  
De exemplu: 
În celula L2: =SZUM(D2:D71) 

 

Celulele care conțin sume de bani au unitatea de măsură „Ft”, și 
numerele sunt cu 0 zecimale 2 puncte
A setat unitatea de măsură și numărul zecimalelor corect într-o 
celulă 1 punct 
Celulele D2:D71, H2:H7 și L2 au unitatea de măsură „Ft”, și 
numerele sunt cu 0 zecimale 1 punct 
Celulele care conțin date au bordură subțire, iar celelalte celule apar fără 
bordură 1 punct
În primul rând orientarea scrierii, alinierea și stilul de caracter sunt 
bune, și a setat lățimea coloanelor 3 puncte
Orientarea scrierii este bună în fiecare celulă 1 punct 
Alinierea și stilul de caracter sunt bune în fiecare celulă 1 punct 
A modificat lățimea coloanelor care conțin date în așa fel, ca 
toate datele să fie citibile, și tabelul este bine vizibil conform 
modelului 1 punct 
Celule cu text apar aliniate la stânga, cele cu valoare de bani la dreapta 
și celelalte conținând numere să fie aliniate la centru 1 punct
Dacă celulele conținând text și valoare de bani apar bine fără 
executarea alinierii, atunci punctul se acordă în cazul alinierii 
corecte a celorlalte numere.  
Diagrama cu coloană plasată 6 puncte
Diagrama se află pe foaia de lucru 1 punct 
Este de tip coloană 1 punct 
Numărul de bucăți este reprezentat în funcție de tipul de langoș 1 punct 
Pe diagramă nu apare legendă și etichete de date 1 punct 
Titlul, „Vânzare zilnică” este cu caracter Courier New 
(Courier), de stil aldin (semi îngroșat) și mărimea de 20 puncte 1 punct 
Coloanele au culoarea de umplere portocaliu deschis și bordura 
albastru închis 1 punct 
Total: 30 puncte
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4. Aeroport 
Crearea bazei de date cu numele repter și importarea datelor în tabelă 
este corectă 1 punct
Nu se acordă punct în caz de nume de bază de date diferit, 
respectiv dacă numele de tabel nu este bun sau importarea este 
incorectă  
Fiecare câmp a bazei de date este cu numele crespunzătoare și de tipul 
corespunzător, și a setat câmpul sorszam ca și cheie 1 punct
Nu se acordă punct, dacă nu a creat câmpul necesar sau n-a 
setat cheia.  
Interogarea 3beton 2 puncte
Toate câmpurile apar 1 punct 
Condiția de filtrare este bună 1 punct 
De exemplu: 

SELECT * 
FROM palyak 
WHERE anyag="beton";  

Interogarea 4hosszuak 2 puncte
Câmpurile nev și hossz apar și nu apare nici un alt câmp 1 punct 
Condiția de filtrare este bună 1 punct 
(Dacă simbolul de relație este incorect, atunci nu se acordă 
punct pentru condiția de filtrare.)  
De exemplu: 

SELECT nev, hossz 
FROM palyak 
WHERE hossz>=1500; 

 

Interogarea 5tobb 3 punct
Apare câmpul nev și gruparea se face după câmpul nev 1 punct 
Condiția de filtrare este bună 1 punct 
Filtrarea de grupă este bună 1 punct 
De exemplu: 

SELECT nev 
FROM palyak 
WHERE anyag="beton" 
GROUP BY nev 
HAVING Count(*)>1;  



Informatika román nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 0911 10 / 13 2014. május 16.  

Interogarea 6maxterulet 4 puncte
Soluționările prin ordonare și TOP 1 sau interogare ajutătoare, 
respectiv subinterogare – sunt echivalente.  
Apare corect numele de aeroport și suprafața aparținătoare lui 1 punct 
Ordonare descrescătoare; sau determinarea maximului 
suprafeței este corectă în interogarea ajutătoare, respectiv 
subinterogare 1 punct 
Ordonare după valoarea calculată; sau inserarea corectă în 
interogare a interogării ajutătoare, respectiv subinterogării 1 punct 
Filtrarea este bună 1 punct 
De exemplu: 

SELECT TOP 1 nev, hossz*szelesseg AS terulet 
FROM palyak 
WHERE anyag='fű' 
ORDER BY hossz*szelesseg DESC; 

sau 
SELECT nev, hossz*szelesseg AS terulet 
FROM palyak 
WHERE anyag='fű' and  
 hossz*szelesseg=(SELECT MAX(hossz*szelesseg) 
  FROM palyak);  

Interogarea 7fuves 4 puncte
Soluționările cu interogare ajutătoare, respectiv  
subinterogare – sunt echivalente.  
Apare câmpul nev și fiecare valoare o singură dată 1 punct 
Filtrarea este corectă pe câmpul anyag 1 punct 
Subinterogarea sau interogarea ajutătoare este bună 1 punct 
Exclude corect aeroporturile care nu au piste de iarbă 1 punct 
De exemplu: 

SELECT DISTINCT nev 
FROM palyak 
WHERE anyag='fű' and  
nev not in (SELECT nev 
 FROM palyak 
 WHERE anyag='beton'); 

sau 
SELECT DISTINCT palyak.nev 
FROM palyak LEFT JOIN 7fuves_seged ON 
 palyak.nev=[7fuves_seged].nev 
WHERE [7fuves_seged].nev Is Null; 

și interogarea ajutătoare 7fuves_seged: 
SELECT nev, anyag 
FROM palyak 
WHERE anyag="beton";  

În raportul 8jel 3 puncte
Grupare după nev și anyag 2 punct 
Apare hossz și szelesseg 1 punct 
Total: 20 puncte
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Név:  .....................................................  osztály: ....  

1. Comedie 
Fişierul este salvat cu numele komedia în formatul propriu al 
programului editor 

1 punct 

Textul este de caracter implicit de tip Times New Roman 
(Nimbus Roman) cu mărimea de caracter de 11 puncte, acolo 
unde exercițiul nu cere altă setare 

1 punct 

Marginile în documentul complet 3 puncte 

Așezarea și proprietățile imaginii shakespeare.jpg 2 puncte 

Interlinia în document 2 puncte 

Proprietățile primelor 4 paragrafe 5 puncte 

„Scena: Messina” este aliniat la centru 1 puncte 

A pregătit notele de subsol 2 puncte 

A setat cuvintele corespunzătoare ca majuscule 4 puncte 

Pe prima pagină enumerarea personajelor este intendată cu  
1 cm față de margine 

1 punct 

„ACTUL ÎNTÂI” începe pe pagină nouă 1 punct 

Formatul paragrafelor începând de la pagina a doua 7 puncte 

Stilul și alinierea primelor cinci paragrafe de pe a doua pagină 7 puncte 

Numerotarea de pagină în document este bună 3 puncte 

Total: 40 puncte 

2A Snooker 
Fundalul diapozitivelor este uniform verde, textul este de 
culoare cu codul RGB (240, 240, 130) și titlul este cu codul 
RGB (255, 255, 0) 

2 puncte 

Toate inscripțiile prezentării să fie uniforme, cu caracter 
diferit de setarea implicită, fără Sans Serif 

1 punct 

Setările diapozitivului 1 3 puncte 

Conținutul și setprile diapozitivului 2 3 puncte 

Imaginea de pe diapozitivul 3 6 puncte 

Total 15 puncte 
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Név:  .....................................................  osztály: ....  

2B Alfa Bravo Charlie 
Există fișier idex.html și include conținutul fișierului 
alap.htm 1 punct 

Culoarea fundalului paginii este bună LightSkyBlue (codul 
culorii #87CEFA), și culoarea textului este bună DarkBlue 
(codul culorii #00008B) 

1 punct 

Culoarea referințelor în toate cazurile este FireBrick (codul 
culorii #B22222) 

1 punct 

Pe bordura de titlu apare titlul cu textul „Alfa Bravo Charlie” 1 punct 

În fișierul index.html primul paragraf are stilul H1 și este 
aliniat la centru 

1 punct 

Celelalte paragrafe sunt aliniate stânga-dreapta 1 punct 

A setat referință la cuvintele „alfabet” care arată la pagina 
abc.html 2 puncte 

Există fișier abc.html; setările de pagină și titlul sunt 
identice în conținut și stil cu cele ale fișierului index.html 

1 punct 

A creat un tabel fără bordură, format din două celule și un 
rând 

1 punct 

Tabelul are lățimea de 100%, celula din stânga este aliniată la 
dreapta, celula din dreapta este aliniată la stânga 

1 punct 

În celula din stânga a tabelului a creat un tabel format din  
13 rânduri, 4 coloane, cu bordură cu lățimea de 2 puncte 

1 punct 

Tabelul conține textul fișierului abc.txt conform modelului 1 punct 

Apare imaginea inserată în celula din dreapta, referința 
relativă este corectă 

1 punct 

Sub tabel a inserat textul ”Înapoi la text”, și i-a aplicat 
referința care trimite la pagina index.html 

1 punct 

Total:: 15 puncte 
 

2A Snooker összesen 15 puncte 

2B Alfa Bravo Charlie összesen 15 puncte 

Összesen: 30 puncte  



Informatika román nyelven  
középszint — értékelőlap   

gyakorlati vizsga 0911 13 / 13 2014. május 16.  

Név:  .....................................................  osztály: ....  

3. Langoș 
Inserarea datelor, salvare cu numele de langos in formatul 
corespunzător 

1 punct 

Inserarea a două coloane după B și tastarea conținutului 
celulelor C1, D1 

2 puncte 

A determinat în coloana C, câte bucăți de langoș trebuie să fie 
plătite luând în considerare reducerea 

4 puncte 

In coloana D calculează corect sumele ce trebuie plătite 
pentru comenzi 

4 puncte 

În celula I1 se află cuvântul „Bucată” și a determinat în zona 
de celule I2:I7 numărul vândut din fiecare tip de langoș 

4 puncte 

În celula K1 apare „Numărul total de langoș” și determină 
corect în celula K2 numărul total vândut 

1 puncte 

În celula L1 apare cuvântul „Venituri” și în celula L2 a 
calculat veniturile totale luând în considerare reducerile 

1 punct 

Celulele care conțin sume de bani au unitatea de măsură „Ft”, 
și numerele sunt cu 0 zecimale 

2 puncte 

Celulele care conțin date au bordură subțire, iar celelalte 
celule apar fără bordură 

1 punct 

În primul rând orientarea scrierii, alinierea și stilul de caracter 
sunt bune, și a setat lățimea coloanelor 

3 puncte 

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

1 punct 

Diagrama cu coloană plasată 6 puncte 

Total: 30 puncte 

4. Aeroport 
Crearea bazei de date cu numele repter și importarea 
datelor în tabelă este corectă 

1 punct 

Fiecare câmp a bazei de date este cu numele crespunzătoare și 
de tipul corespunzător, și a setat câmpul sorszam ca și cheie 

1 punct 

Interogarea 3beton 2 punct 

Interogarea 4hosszuak 2 punct 

Interogarea 5tobb 3 punct 

Interogarea 6maxterulet 4 puncte 

Interogarea 7fuves 4 puncte 

În raportul 8jel 3 puncte 

Total: 20 puncte 
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