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Informații utile 

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

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

Puteți efectua notițe pe paginile interioare și pe hârtia de notițe, acestea trebuie să fie predate 
la sfârșitul examenului, dar conținutul lor nu va luat în considerare. 

Ordinea de rezolvare a problemelor este opțională. 

Vă atragem atenția să efectuați salvări frecvente în timpul lucrării (din 10 în 10 minute), și vă 
recomandăm necondiționat salvarea lucrării de fiecare dată când începeți rezolvarea unei 
probleme noi. 

Lucrarea trebuie salvată într-un director cu numele care coincide cu cel al candidatului! La 
începutul examenului verificați dacă directorul necesar este accesibil, dacă nu, anunțați 
profesorul supraveghetor! 

Lucrările să le salvați în directorul de lucru și la sfârșitul examenului verificați ca toate 
fișierele să fie în directorul potrivit, pentru că numai, acestea pot fi evaluate! Verificați dacă 
fișierele care vor fi predate pot fi citite, pentru că nu este posibilă evaluarea fișierelor care nu 
pot fi citite! 

Fișierele sursă se găsesc în directorul de lucru. 

În cazul programelor care nu favorizează dimensionarea în centimetrii, folosiți transformare  
1 cm=40 px. 

Vă propunem să citiți toate exercițiile mai întâi și apoi să începeți rezolvarea lor! 

Dacă se ivește vreo problemă tehnică a calculatorului cu care lucrați, anunțați profesorul 
supraveghetor! Observația și defecțiunea vor fi înregistrate în proces verbal. Timpul 
examenului va fi prelungit cu timpul ce s-a pierdut. Dacă se constată că problema nu este de 
origine tehnică, profesorul corector este obligat să i-a în considerare cele constatate în 
procesul verbal. (Administratorul de sistem nu are dreptul să ajute candidatul în rezolvarea 
problemelor.) 

La sfârșitul examenului pe prima pagină a lucrării trebuie să scrieți numărul și numele 
fișierelor create și salvate în directorul și subdirectorul de lucru. După terminarea 
examenului să nu plecați până nu ați efectuat aceste însemnări și nu ați prezentat lucrarea 
profesorului supraveghetor! 
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1. Lacul Hévíz 

Lacul Hévíz este cel mai mare lac din Europa cu apă termală cu putere de vindecare.  
În acest exercițiu trebuie să prezentați lacul cu ajutorul unui pliant cu două pagini. 

Pregătiți documentul corespunzător descrierii și modelului atașat! Textul pliantului este 
conținut de fișierul hevizforras.txt cu codificare UTF-8. În textul încărcat din fișierul 
sursă ștergeți spațiile și semnele paragrafelor inutile, și nu utilizați paragrafe inutile nici 
pentru segmentare! 

1. Cu ajutorul programului procesor de text creați fișierul hevizi-to în formatul implicit 
al programului utilizând fișierul hevizforras.txt! 

2. Pliantul să fie de pagină format A4, portret! Setați marginile din stânga și dreapta la 2 cm, 
marginile de sus și jos la 2,5 cm! 

3. Unde nu este definit altfel utilizați font Times New Roman (Nimbus Roman) în 
document, și textul principal să fie cu mărime de caracter de 11 puncte! Paragrafele 
textului principal să fie cu aliniere stânga-dreapta, cu interlinie la un rând, cu spațiere 
după paragrafe de 6 puncte! În paragrafele textului principal indentarea primului rând 
setați la 0,6 cm! 

4. În cele două locuri conform modelului inserați imaginea heviz.jpg în paragrafe 
separate (ca un caracter), și redimensionați-le păstrând raportul laturilor astfel încât 
lățimea imaginilor să se întindă de la marginea din stânga până la marginea din dreapta! În 
cazul acestor paragrafe setați atât indentarea cât și spațierea la 0! 

5. Fundalul paragrafelor care conțin titluri să fie roșu închis, iar sub paragrafe și deasupra 
lor aplicați bordură de asemenea roșu închis cu lățimea 2,5-3 puncte! Titlurile să fie cu 
caracter de culoare albă, cu mărime de caracter de 16 puncte, de stil aldin (semi îngroșat)! 
Indentarea primului rând și în cazul titlurilor să rămână 0,6 cm! Setați titlurile astfel încât 
înaintea lor și după ele să fie câte o spațiere de 18 puncte conform modelului! 

6. În capitolul „Lacul Hévíz” inserați imaginea barlang.jpg cu încadrare text aliniat la 
dreapta! Dimensiumea imaginii păstrând raportul laturilor să fie de înălțimea de 4 cm! 
Sub imagine introduceți textul „Intrarea peșterii” cu caracter de mărimea de  
9 puncte, stil cursiv, de culoare neagră, aliniat la centru! 

7. Aveți grijă ca „°C” să apară corect de două ori în paragraful al treilea din capitolul 
„Lacul Hévíz”! 

8. Transformați partea începând cu „Compoziția apei (mg/l)” într-un tabel fără bordură cu 
22 de linii și 2 coloane! În tabel utilizați caractere cu mărimea de 9 puncte, înainte de 
paragrafe și după ele să fie o spațiere de 1 punct, iar indentarea setați la 0 cm! Textul din 
prima coloană aliniați la stânga, iar textul din a doua coloană la centru! 

9. Setați lățimea primei coloane a tabelului la 3 cm și a celei de a doua coloană la 1,5 cm! În 
celulele tabelului marginea din stânga să fie de 0,3 cm, marginea din dreapta de 0 cm! 
(Dacă în programul procesor de text marginea celulei nu este setabilă, atunci aplicați 
indentare la stânga de 0,3 cm și la dreapta de 0 cm!) Setați fundalul tabelului în roșu 
închis, culoarea caracterelor să fie albă! Unificați celulele din primul rând al tabelului! 
Formatați conținutul primului și ultimului rând cu caracter aldin (semi îngroșat) cu 
mărime de caracter de 11 puncte! Cuvintele „Anioni:”, „Cationi:” și „Alte:” aliniațile la 
centrul celulelor! 
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10. Așezați tabelul în capitolul „Putere de vindecare” conform modelului cu încadrare text 
aliniat la marginea din dreapta! Dacă este necesar puteți așeza tabelul și într-o casetă de 
text preparat în mod corespunzător fără bordură (chenar). 

11. În partea cu titlul „Indicații, contraindicații” transformați lista bolilor în enumerare! 
Simbolul enumerării să fie  sau imaginea felsorolasjel.png! Aliniați enumerarea 
la stânga, simbolul enumerării să fie agățat cu 0,6 cm spre interior, iar textul enumerării să 
fie indentat spre interior cu 1,2 cm! Înaintea elementelor enumerării (inclusiv prima linie) 
să nu fie spațiere, dar ultimul element din enumerare să fie separat cu o spațiere de 
6 puncte de următorul paragraf! 

12. Inserați imaginea terapia.jpg lângă enumerare, cu încadrare text aliniat la dreapta! 
Dimensiumea imaginii păstrând raportul laturilor să fie de înălțimea de 4 cm! 

13. Formatați textul de atenționare din partea de jos a primei și a doua pagină cu font Arial 
(Nimbus Sans), cu mărime de caracter de 12 puncte! Aliniați textul la centru, înaintea lui 
și după să fie spațiere de 18 puncte! Pe a doua pagină aplicați sfârșit de rând conform 
modelului! 

14. Pe pagina a doua sub text inserați imaginile tavirozsa.jpg, telen.jpg și 
latkep.jpg! Aliniați prima imagine la stânga, a doua la centru, a treia la dreapta, și 
aveți grijă ca baza de jos a imaginilor să fie la același nivel! Pentru aranjarea celor trei 
imagini puteți folosi și un tabel fără bordură. 

 
Model: 

 
 
 
 

40 puncte 
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2. E-book 

Deși ideea produceri și distribuirii cărților în formă digitală este mai veche de 40 de ani, 
cărțile electronice au început să se răspândească pe scară mai largă doar în ultimul timp, odată 
cu apariția monitoarelor bazate pe e-ink („cerneală electronică”). Aveți sarcina să pregătiți o 
prezentare legată de o prelegere pe tema cărților electronice. Pentru pregătirea prezentări 
utilizași fișierele următoare: ekonyvszoveg.txt, reader1.png, reader2.png, 
reader3.png, diagram.png, e-ink.jpg, meklogo.png, dialogo.png! 

1. Pe baza descrierii și a modelului pregătiți o prezentare alcătuită din 5 diapozitive! Salvați 
lucrarea dumneavoastră cu numele e-konyv în formatul implicit al programului de 
editare folosit! 

2. În prezentarea de cinci diapozitive efectuați următoarele setări: 

a. Fundalul diapozitivelor să fie cu umplere gradient de la maro deschis cu codul 
RGB(240, 236, 224) la maro cu codul RGB(196, 190, 150) cu direcția de sus 
în jos! 

b. Pe diapozitive utilizați font Arial (Nimbus Sans) cu culoare de caracter maro 
închis cu codul RGB(89, 47, 22)! 

c. Titlurile diapozitivelor să fie de câte un rând, aliniate la centru, stil aldin, cu 
mărime de caracter de 41 puncte! Conținutul textului – acolo unde textul 
exercițiului nu prescrie altceva – să fie conform modelului cu mărime de 
caracter de 30 puncte, respectiv 23 puncte! 

3. Introduceți pe baza modelului textul diapozitivelor, sau copiați-l din fișierul 
ekonyvszoveg.txt codificat UTF-8! 

4. Pe primul diapozitiv sub titlu inserați imaginile reader1.png, reader2.png și 
reader3.png păstrând raportul laturilor redimensionate la înălțimea de 10 cm! Aranjați 
imaginile conform modelului! 

5. Pe al doilea diapozitiv aranjați textul de sub titlul fără semnul enumerării! Aplicați la 
paragrafe o indentare agățată aproximativ 2,75 cm și între ele spațiere de 12 puncte, 
interlinia să fie de un rând! 

6. Pe al treilea diapozitiv inserați imaginea diagram.png păstrând raportul laturilor 
redimensionate la lățimea de 20 cm, și aliniați-o orizontal la centru! Sub diagramă textul 
explicativ legat de titlul diapozitivului să fie cu mărime de caracter de 16 puncte, cu 
caractere de aceeași culoare și tip ca și celelalte caractere! Caseta de text și textul casetei 
de text să fie aliniate la centru, stilul caracterelor din paranteză să fie cursiv! 

7. În partea de jos a celui de al patrulea diapozitiv pregătiți imaginea care prezintă 
funcționarea e-ink-lui! 

a. Pătratul care include cercurile mai mari care reprezintă microcapsulele este de 
dimensiunea 6×6 cm, bordura cercurilor este de linie neagră subțire și 
umplerea lor gri deschis! Particulele de pigmenți au pătratul ce le include de 
dimensiunea 0,5×0,5 cm, bordura lor este linie neagră subțire și umplerea lor 
să fie de două feluri: neagră, respectiv albă! 

b. Desenați una dintre microcapsule și așezați în ea 12 bucăți cercuri negre și  
12 bucăți cercuri albe reprezentând particulele de pigmenți conform modelului! 
Particulele de pigmenți să nu se acopere reciproc! 

c. Pentru prepararea celeilalte microcapsule grupați elementele din prima 
microcapsulă și aplicați răsturnare! 
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d. Sub microcapsule așezați dreptunghiuri de culoare gri închis, cu bordură gri 
deschis de dimensiunea 8×0,5 cm! Simbolizați încărcările cu caractere stil 
aldin, de culoare albă „+” respectiv „–”, și aveți grijă de distanța dintre ele! 
Aplicați font de caracter Courier (Courier New), cu mărime de caracter de  
16 puncte și aliniați textul la centru! 

e. Cele două cercuri reprezentând microcapsulele, respectiv cele două 
dreptunghiuri gri să fie la același nivel orizontal! Aliniați reciproc orizontal la 
centru dreptunghiurile și microcapsulele de deasupra lor! 

8. Inserați pe al patrulea diapozitiv în partea stânga între titlu și figură imaginea e-ink.jpg 
lângă caseta de text care începe cu textul „În microcapsule”! Păstrând raportul laturilor 
dimensionați imaginea astfel încât să aibă înălțimea de 4,5 cm, și aliniați-o vertical la 
centru în raport cu textul conform modelului! 

9. La cele trei subtitluri de pe ultimul diapozitiv să nu apară semnul enumerării, iar stilul lor 
să fie aldin! Punctele aparținând fiecărui subtitlu să apară ca enumerări de nivel 2, utilizați 
ca și simbol „»” ghilimele deschizătoare de tip francez aparținând fontului folosit sau 
imaginea felsorolasjel.png! Lângă punctele aparținând celui de al treilea subtitlu 
inserați imaginile meklogo.png și dialogo.png una lângă alta! 

10. Pe primul diapozitiv cele trei imagini simbolizând cărțile electronice să gliseze spre 
interior automat, cea din stânga dinspre stânga, cea din centru dinspre jos și cea din 
dreapta dinspre dreapta! Elementele de pe ultimul diapozitiv să apară pe subtitluri 
împreună, după câte un clic, pe rând una după cealaltă. Cele două imagini logo să apară 
împreună cu elementele celui de al treilea subtitlu! 

 
Model: 

 
Diapozitiv 1 Diapozitiv 2 Diapozitiv 3 

Diapozitiv 4 Diapozitiv 5 

30 puncte 
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3. Poștă 

Una dintre instituțiile care efectuează servicii poștale face măsurări de trafic ca să poată 
corespunde mai bine așteptărilor clienților. Directorul instituției a primit mai multe plângeri 
din cauza timpului de așteptare prea lung. 

La intrarea instituției poștale funcționează un terminal de apel pentru clienți, care după 
selectarea serviciului imprimă un număr de așteptare, și îl arhivează electronic. Lucrătorii 
instituției arhivează electronic de asemenea momentul încheierii serviciului pe client. În 
fișierul de sursă stă la dispoziție numărul de ordine al clienților sosiți într-o zi de lucru între 
orele 8 și 9, timpul lor de sosire și de plecare. 

Cu ajutorul programului de calcul tabelar rezolvați exercițiile următoare! 

În cursul rezolvării luați în considerare următoarele! 
• Puteți efectua calcule ajutătoare în coloana O sau la dreapta de ea. 
• Dacă este posibil pe parcursul soluționării folosiți formule, funcții, referințe, ca să primiți 

rezultatul scontat și în cazul modificării datelor de bază! 
• Printre părțile de exercițiu există unele care folosesc rezultatul unei întrebări anterioare. 

Dacă partea de exercițiu anterioară nu ați rezolvat-o complet, utilizați rezultatul așa cum 
este sau scrieți un rezultat care v-i se pare probabil, și lucrați mai departe cu acesta! Așa 
puteți obține puncte și pentru acestă parte al exercițiului. 

1. Inserați pe o foaie a programului de calcul tabelar începând de la celula A1 conținutul 
fișierului postaforras.txt de tip text cu codificare UTF-8 delimitat cu tabulatoare! 
Salvați documentul cu numele posta în formatul implicit al programului de calcul 
tabelar!  

În coloana A a tabelului sunt numerele de ordine date de terminalul de apel pentru clienți. 
Numărul care indică sutele numerelor de ordine depinde de tipul serviciului apelat. 

Număr de ordine Serviciu Explicație 

500-599 scrisoare expediții scrisori, telegrame, imprimante 

600-699 pachet pachet, serviciu de curierat 

700-799 finanțe expediție de bani, virament bancar 

2. Legătura dintre numerele de ordine și servicii se găsește în domeniul de celule G6:H9 din 
tabel. Cu ajutorul unei funcții care se poate copia determinați în coloana C ce fel de 
serviciu a apelat fiecare client! 

3. Determinați în coloana E timpul petrecut de fiecare client în instituție! Rezultatul să apară 
într-un format corespunzător colonei D! 

4. Cu ajutorul unei funcții care se poate copia, în domeniul de celule H3:J3 determinați 
numărul celor care au apelat acelaș serviciu! 

5. Cu ajutorul unei funcții care se poate copia, în domeniul de celule H4:J4 determinați 
timpul mediu petrecut în instituție pentru fiecare tip de serviciu în perioada analizată! 

6. În celula H11 determinați cât a fost timpul cel mai lung petrecut în instituția poștală! 

7. În celula H12 determinați numărul de ordine al clientului care a petrecut cel mai mult timp 
în instituție, iar în celula H13 determinați tipul serviciului apelat! (Dacă sunt mai mulți, 
este de ajuns să afișați datele unuia dintre ei). 
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8. Afișați în celulele K1:N1 numărul de ordine, acelor care au apelat serviciul „pachet”, 
timpul de sosire și de plecare, respectiv timpul pe care l-au petrecut în instituție (alte date 
despre ei nu sunt necesare)! 

9. Pentru vizualizarea timpului petrecut în instituție acelor care au apelat serviciul de pachet, 
pregătiți diagramă de tip bară lângă celulele care conțin valorile în așa fel, încât lângă 
fiecare să apară bara corespunzătoare! Diagrama să nu aibă legendă, titlu și titlu de axă! 
Colorați barele în roșu! Poziționați diagrama și setați mărimea ei astfel încât să nu acopere 
datele și să nu se întindă dincolo de coloana S! (Dacă programul de calcul tabelar nu 
permite afișarea datelor de timp pe diagramă, atunci transformați timpul petrecut în 
instituție în secunde în coloana O, și reprezentați-le astfel.) 

10. Formatați textul celulelor A1:N1 conform modelului! Fundalul domeniului de celule 
A1:E1 să fie gri deschis! 

11. În coloanele G:J aliniați datele orizontal la mijloc! În celelalte celule alinierea datelor să 
rămână cea implicită! 

12. Setați bordură la domeniul de celule A1:E38, și setați lățimea coloanelor conform 
modelului! În tabel să nu fie altă celulă cu bordură! 

 
Model: 

 
 

 

30 puncte 
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4. Diafilme 

Vizionarea și citirea diafilmelor îmbucurează pe mulți copii și adulți. Diafilmele educative, 
informative și de divertisment existente în Ungaria sunt colectate și sistematizate în Diafilm-
történeti Gyűjtemény. Datele diafilmelor de basme din colecție stau la dispoziție în fișierele 
film.txt și kiado.txt. 

1. Creați o bază de date nouă cu numele diafilmek! Importați datele din fișierele anexate 
(film.txt, kiado.txt) în baza de date, în tabele cu nume identic cu cel al fișierului! 
Fișierele sunt fișiere de tip text, datele fiind delimitate cu tabulatoare, cu codificare 
UTF-8, primul rând conține denumirea câmpurilor. După crearea bazei setați tipurile 
corespunzătoare și marcați câmpurile cheie! 

Tabele: 
film (id, cim, kiadasiev, kocka, szinese, kiadoid) 

id identificatorul diafilmului (număr), aceasta este cheia 
cim titlul diafilmului (text) 
kiadasiev anul editării filmului (număr), necompletat dacă data nu este cunoscută 
kocka numărul diapozitivelor filmului (număr), necompletat dacă data nu este 

cunoscută 
szinese filmul este color (logic), dacă e color atunci este adevărat, dacă e  

alb-negru este fals 
kiadoid identificatorul editorului diafilmului (număr) 

kiado (id, nev) 
id identificatorul editorului, (număr), aceasta este cheia 
nev numele editorului (text) 

 

La rezolvarea următoarelor probleme salvați interogările sub numele date în paranteză! 
Aveți grijă ca interogările să aibă exact câmpurile cerute, să nu figureze câmpuri inutile! 

2. Afișați cu o interogare, în ordine alfabetică, titlurile tuturor diafilmelor editate după anul 
2000 si anul editării lor! (2ujfilmek) 

3. Afișați cu ajutorul unei interogări titlul tuturor filmelor care conțin în titlul lor cuvântul 
sau partea de cuvânt „farkas” numărul lor de diapozitive și anul editării! (3farkas) 

4. Pregătiți interogare, care prezintă editorii diafilmelor care au în titlu numele pisicii „Sicc”! 
În listă să apară numele fiecărui editor o singură dată! (4sicc) 

5. Afișați cu ajutorul unei interogări titlul filmului editat de cele mai multe ori și numărul 
editărilor! (5nepszeru) 
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6. Pregătiți o interogare care determină câte diafilme au fost editate anual! Nu acordați 
atenție în calcul filmelor la care lipsește anul editării! Lista să apară în ordine 
descrescătoare a cantităților! (6idodb) 

7. Mai multe opere au fost editate în alb-negru și de asemenea și în color. Afișați cu ajutorul 
unei interogări titlurile acestor filme! La interogare nu acordați atenție faptului că numărul 
diapozitivelor poate diferi eventual în ediții. Fiecare titlu să apară o dată în listă! 
(7valtozat) 

 

Sursă: 

1. Lacul Hévíz 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heviz2.jpg 
http://www.spaheviz.hu/hu/popup/?i=/images/gallery/a7ba8745.jpg 
http://www.heviz.hu/files/cache/e2d6637f928d1a654fef4fd01094a99f.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Water_lily_boholtropics.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Lake_H%C3%A9v%C3%ADz%2C_Thermal_bath_in_winter.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/4/41/H%C3%A9v%C3%ADz041.jpg 
http://www.spaheviz.hu/hu/tofurdo/heviz/ 
http://www.heviz.hu/gyogyhatasok-gyogykurak 

2. E-book 

http://brain.pan.e-merchant.com/5/3/18313235/u_18313235.jpg 
http://xcentric.com/wp-content/uploads/2012/11/Kindle-cropped.jpg 
http://www.spatialpixel.com/blog/2012/07/img/ipad-iannotatepdf-ml.png 
http://www.media.mit.edu/molecular/projects.html 
http://mek.oszk.hu/html/logok.html 
http://pim.hu/kepek/upload/2009-01/dia_logo_olvashato2png.png 
http://www.konyvjovo.hu/e-papir/blog 
http://www.publishyourownebooks.com/ebook-sales-up-117-percent-in-2011/ 
http://hu.wikipedia.org/wiki/E_Ink 
http://hu.wikipedia.org/wiki/E-k%C3%B6nyv 

4. Diafilme 

Virtuális Diamúzeum: http://dia.osaarchivum.org/public/index.php 

20 puncte 
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punctajul 
maxim 

punctajul 
obținut 

Editare de text  
1. Lacul Hévíz 

40  

Prezentare, grafică și pagină web 
2. E-book 

30  

Calcul tabelar  
3. Poștă 

30  

Gestionare de date  
4. Diafilme 

20  

Punctajul pentru partea practică 120  

   
   
     

 profesor examinator 
 
 Data: ................................................. 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

 

elért pontszám
egész számra

kerekítve/ 
punctajul  

obținut rotunjit
la înterg 

programba  
beírt egész 
pontszám/ 
punctajul 

rotunjit trecut 
în program 

Szövegszerkesztés/ 
Editare de text     
Prezentáció, grafika és weblapkészítés/ 
Prezentare, grafică și pagină web     
Táblázatkezelés/ 
Calcul tabelar     
Adatbázis-kezelés/ 
Gestionare de date     

   
   
   
javító tanár/profesor examinator  jegyző/secretar 

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