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Introducere 

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

În vederea unei evaluări unitare, vă rugăm să nu vă abateți 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, evaluați varianta la care obține cele mai 
multe puncte. Pentru mai multe soluții corecte la aceeași problemă, nu se acordă puncte în 
plus. 

La sfârșitul baremului găsiți foaia de evaluare care conține numai punctajul unităților de 
evaluare. Pentru fiecare lucrare de examen trebuie completată câte o foaie de evaluare și 
trebuie anexată lucrării (la foile candidatului). Acestea se va da în mâna acelor candidați care 
doresc să-și vadă lucrarea corectată. Totalul de puncte pentru fiecare problemă, respectiv 
punctajul obținut și rezultatul în procente, trebuie să fie trecut și pe ultima pagină la locul 
potrivit. 
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1. Lacul Hévíz 
Fișierul este salvat cu numele hevizi-to în formatul propriu al 
programului editor, și pagina este de format A4 1 punct
Documentul conține textul fișierului hevizforras.txt, și nu conține 
spații și semne paragrafe inutile 1 punct
Marginile paginii 1 punct
Marginea din stânga și dreapta este de 2 cm, cea de sus și jos 
este de 2,5 cm.  
Formatarea textului principal (în afară de cele date altfel) 3 puncte
Caracterele textului sunt de font Times New Roman (Nimbus 
Roman), și mărimea de caracter a textului principal este de  
11 puncte 1 punct 
În document interlinia este la un rând, alinierea paragrafelor este 
stânga-dreapta 1 punct 
Indentarea primului rând a paragrafelor este de 0,6 cm, și după 
paragrafe spațierea este de 6 puncte 1 punct 
Punctul se acordă și atunci, dacă nu a utilizat indentare la 
paragfrafele conținând texte de atenționare.  
Poziționarea imaginii heviz.jpg 4 puncte
A inserat imaginea heviz.jpg în paragraf separat (ca un 
caracter) cel puțin într-un loc 1 punct 
La paragraful care conține imaginea este setată spațiere de  
0 puncte și indentare de 0 cm, cel puțin într-un caz 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă imaginea nu este într-un paragraf 
separat. 
Cel puțin într-un caz, păstrând raportul laturilor, imaginea se 
întinde de la marginea din stânga până la marginea din dreapta 
(lățimea de 17±0,01 cm) 1 punct 
Poziționarea celor două imagini este corectă 1 punct 
Prepararea titlurilor 4 puncte
Cel puțin un titlu este cu caracter de mărime 16 puncte, stil aldin 
(semi îngroșat), și indentarea primului rând este de 0,6 cm 1 punct 
Cel puțin într-un caz fundalul titlului este roșu închis, iar 
culoarea de caracter este albă 1 punct 
Cel puțin într-un caz, sub titlu și deasupra lui este o bordură cu 
lățimea 2,5-3 puncte 1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă pe partea stângă sau dreaptă a 
paragrafului este bordură.  
Prepararea celor trei titluri este corectă 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă înaintea paragrafelor și după 
ele nu este spațiere de câte 18 puncte.  
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Poziționarea imaginilor barlang.jpg și terapia.jpg 5 puncte
A inserat cu încadrare text cel puțin una dintre imagini 1 punct 
Păstrând raportul laturilor a redimensionat cel puțin una dintre 
imagini la înălțimea de 4±0,01 cm, și a aliniat-o la marginea din 
dreapta 1 punct 
Toate setările celor două imagini sunt corecte 1 punct 
Sub imaginea barlang.jpg a introdus textul „Intrarea 
peșterii” 1 punct 
„Legenda la imagine” este cu caracter de mărimea de 9 puncte, 
stil cursiv, aliniat la centru față de imagine și de culoare neagră 1 punct 
Ultimele două puncte pot fi acordate și în cazul în care a realizat 
așezarea fie cu lengendă, fie cu casetă de text (cu chenar).  
Textul „°C” apare corect în ambele cazuri 1 punct
Crearea tabelului conținând compoziția apei 10 puncte
A transformat partea începând cu „Compoziția apei” într-un 
tabel fără bordură cu 22 linii, 2 coloane 1 punct 
În celulele tabelului caracterele sunt cu mărimea de caracter de 
9 puncte, înainte de paragrafe și după ele este o spațiere de  
1 punct 1 punct 
Indentarea paragrafelor tabelului este de 0 cm, conținutul 
coloanei din stânga este aliniat la stânga, conținutul coloanei din 
dreapta este aliniat la centru 1 punct 
Punctul se acordă independent de indentarea primului rând.  
În celulele tabelului marginea din stânga este de 0,3 cm, 
marginea din dreapta de 0 cm 1 punct 
Dacă în programul procesor de text marginea celulei nu este 
setabilă, atunci cele două puncte anterioare se acordă și în cazul 
în care s-a aplicat indentare la stânga de 0,3 cm și la dreapta de 
0 cm.  
Lățimea primei coloane a tabelului este 3 cm și a celei de a doua 
coloană este de 1,5 cm 1 punct 
Fundalul tabelului este roșu închis, culoarea caracterelor este 
albă 1 punct 
A unificat celulele din primul rând al tabelului, și cuvintele 
„Anioni:”, „Cationi:”, respectiv „Alte:” sunt aliniate la centru 1 punct 
Primul și ultimul rând sunt cu caracter aldin (semi îngroșat) cu 
mărime de caracter de 11 puncte 1 punct 
A așezat tabelul pe partea dreapta a capitolului cu titlu „Putere 
de vindecare” 1 punct 
Textul încadrează tabelul dinspre stânga 1 punct 
Ultimele două puncte se acordă și în cazul în care așezarea 
tabelului a fost realizată cu ajutorul unei casete de text fără 
bordură (chenar), de lățime identică cu cea a tabelului.  
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Prepararea enumerării 4 puncte
A transformat lista bolilor în enumerare 1 punct 
Simbolul enumerării este  sau imaginea 
felsorolasjel.png 1 punct 
Simbolul enumerării este agățat cu 0,6 cm spre interior, iar 
textul enumerării este indentat spre interior cu 1,2 cm de la 
marginea din stânga, și paragrafele sunt aliniate la stânga 1 punct 
Înaintea elementelor enumerării (inclusiv prima linie) nu este 
spațiere, dar între ultimul element și paragraful următor este o 
spațiere de 6 puncte. 1 punct 
Așezarea celor două texte de atenționare 3 puncte
Celor puțin unul dintre texte de atenționare este cu font Arial 
(Nimbus Sans), cu mărime de caracter de 12 puncte 1 punct 
Cel puțin unul dintre textele de atenționare este aliniat la centru, 
respectiv înaintea lui și după el este spațiere de 18 puncte 1 punct 
Formatarea celor două texte de atenționare este corectă, și în 
textul de pe pagina a doua a aplicat sfârșit de rând conform 
modelului. 1 punct 
Inserarea imaginilor la sfârșitul documentului 3 puncte
A inserat imaginile tavirozsa.jpg, telen.jpg și 
latkep.jpg în locul indicat 1 punct 
A aliniat imagine din stânga la marginea din stânga, cea din 
centru la centru, ceea din dreapta la marginea din dreapta 1 punct 
Baza de jos a celor trei imagini este la același nivel, și imaginile 
sunt inserate la sfârșitul textului 1 punct 
Total: 40 puncte

2. E-book 
Există prezentarea conținând 5 diapozitive cu numele e-konyv 1 punct
Punctul nu se poate acorda dacă sunt mai puțin de 4 diapozitive 
sau prezentarea nu a fost salvată cu numele corespunzător.  
Formatarea fundalului, textelor și titlurilor 5 puncte
Cel puțin un diapozitiv are fundalul cu umplere gradient de la 
maro deschis RGB(240, 236, 224) la maro RGB(196, 190, 150) cu 
direcția de sus în jos 1 punct 
Toate diapozitivele au fundalul cu umplere gradient de la maro 
deschis RGB(240, 236, 224) la maro RGB(196, 190, 150) cu 
direcția de sus în jos 1 punct 
A utilizat pe fiecare diapozitiv font Arial (Nimbus Sans) și culoare 
de caracter maro închis cu codul RGB(89, 47, 22) (excepție, unde 
textul exercițiului prescrie altceva) 1 punct 
Pe toate diapozitivele titlurile sunt de câte un rând, aliniate la 
centru, stil aldin 1 punct 
Pe toate diapozitivele titlul este cu mărime de caracter de 41 
puncte, și textul este cu mărime de caracter de 30 sau 23 puncte 
(excepție, unde textul exercițiului prescrie altceva) 1 punct 
Punctele se acordă în cazul în care setările sunt la fel pe toate 
diapozitivele, și a pregătit cel puțin trei diapozitive.  



Informatika román nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 1312 6 / 14 2015. május 15. 

Conținutului și setarea primului diapozitiv 3 puncte
A inserat pe primul diapozitiv imaginile reader1.png, 
reader2.png și  reader3.png 1 punct 
Păstrând raportul laturilor a redimensionat imaginile 
reader1.png, reader2.png și  reader3.png la înălțimea de 
10±0,01 cm 1 punct 
Imaginea reader2.png este la centru, față de ea la stânga și mai 
sus este reader1.png, și la dreapta și mai jos este 
reader3.png. 1 punct 
Conținutului și setarea celui de al doilea diapozitiv 2 puncte
Pe al doilea diapozitiv a inserat textul fără semnul enumerării 1 punct 
La paragrafe a aplicat indentarea agățată de 2,75±0,25 cm, spațiere 
de 12 puncte și interlinia este de tip unic (la un rând) 1 punct 
Conținutului și setarea celui de al treilea diapozitiv 3 puncte
Pe cel de al treilea diapozitiv a inserat imaginea diagram.png, 
păstrând raportul laturilor a redimensionat-o la lățimea de 20±0,01 
cm, și a aliniat-o orizontal la centru 1 punct 
Textul explicativ de sub diagramă este cu caracter cu mărimea de 
caracter de 16 puncte, cu font Arial (Nimbus Sans), și de culoare 
maro închis cu codul RGB(89, 47, 22) 1 punct 
Textul explicativ este într-un rând, caseta de text și textul casetei 
de text sunt aliniate la centru, stilul caracterelor din paranteză este 
cursiv 1 punct 
Punctul se acordă și atunci dacă numai textul este de stil cursiv, iar 
parantezele nu sunt.  
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Pregătirea figurii de pe al patrulea diapozitiv 8 puncte
A pregătit cel puțin o microcapsulă cu pătratul care-o include de 
6±0,01 cm×6±0,01 cm, bordura cercurilor este de linie neagră 
subțire și umplerea lor este gri deschis 1 punct 
Cel puțin într-o microcapsulă sunt 12±1 particule de pigmenți albe 
sau 12±1 particule de pigmenți negre, și pătratul care include 
patriculele de pigmenți este de 0,5±0,01 cm×0,5±0,01 cm 1 punct 
Cel puțin pregătirea unei microcapsule și a particulelor de 
pigmenți din ea este corectă (Particulele de pigmenți albe au 
bordura cu linie subțire neagră, și acestea nu se acoperă reciproc) 1 punct 
Punctul se acordă numai în cazul în care particulele de pigmenți 
negre și albe sunt așezate pe părți opuse conform modelului.  
Pregătirea ambelor microcapsule este corectă, și cea de a doua este 
făcută aplicând o răsturnare la prima 1 punct 
Cel puțin sub o microcapsulă apare un dreptunghi de culoare gri 
închis cu bordură gri deschis de dimensiunea 
8±0,01 cm×0,5±0,01 cm 1 punct 
În ambele dreptunghiuri se află simbolurile albe „+” respectiv „–” 
în număr corespunzător, distanța lor este corespunzătoare 
modelului 1 punct 
Punctul se acordă și în cazul în care pentru rărire a aplicat 
caractere de spațiu.  
În ambele dreptunghiuri a setat fontul de caracter Courier (Courier 
New), de stil aldin, de culoare albă, cu mărimea de caracter de 16 
puncte, textul este aliniat la centru 1 punct 
Cele două cercuri și cele două dreptunghiuri sunt la același nivel 
orizontal, respectiv dreptunghiurile sunt aliniate orizontal la centru 
față de microcapsulele de deasupra lor. 1 punct 
Conținutului și setarea celui de al patrulea diapozitiv 2 puncte
Între titlu și figură a inserat imaginea e-ink.jpg, și păstrând 
raportul laturilor a redimensionat-o la înălțimea de 4,5±0,01 cm 1 punct 
Imaginea de lângă textul începând cu expresia „În microcapsule” 
este aliniat la centru față de text conform modelului. 1 punct 
Conținutului și setarea celui de al cincilea diapozitiv 3 puncte
La cele trei subtitluri nu este atașat semnul enumerării, iar stilul 
lor este aldin 1 punct 
Punctele aparținând fiecărui subtitlu apar ca enumerări de nivel 2, 
cu simbolul  „»” sau cu imaginea a felsorolasjel.png.  1 punct 
Punctul se acordă în cazul în care a folosit simbolul „«” sau „»”.  
Lângă punctele aparținând celui de al treilea subtitlu a inserat 
imaginile meklogo.png și dialogo.png, așezate una lângă alta 1 punct 
Setările animației 3 puncte
Pe primul diapozitiv cele trei imagini simbolizând cărțile electro-
nice glisează spre interior automat, cea din stânga dinspre stânga, 
cea din centru dinspre jos și cea din dreapta dinspre dreapta 1 punct 
Elementele de pe ultimul diapozitiv apar pe subtitluri împreună, 
după câte un clic, pe rând una după cealaltă 1 punct 
Pe ultimul diapozitiv cele două imagini logo apar împreună cu 
elementele celui de al treilea subtitlu. 1 punct 
Total: 30 puncte
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3. Poștă 
Inserarea datelor, salvarea cu numele de posta 1 punct
Începând de la celula A1 a așezat întregul conținut al fișierului 
postaforras.txt, și a salvat tabelul în formatul implicit al 
programului de calcul tabelar cu numele posta.  
Punctul nu se poate acorda, dacă importarea datelor este cu 
accente greșite.  
În coloana C alegerea serviciului clienți 3 puncte
În domeniul C2:C38 determină serviciul corect într-o celulă 2 puncte 
De exemplu: 
În celula C2: =FKERES(A2;G7:H9;2) 
sau 
=HA(A2<600;"scrisoare";HA(A2<700;"pachet";"finanțe"))  
Punctajul nu este divizibil.  
Valoarea este corectă în fiecare celulă 1 punct 
De exemplu: 
În celula C2: =FKERES(A2;$G$7:$H$9;2)  
În coloana E timpul petrecut de fiecare client în instituție 2 puncte
Cel puțin într-o celulă a determinat corect timpul petrecut în 
instituție, și rezultatul apare într-un format de timp corect 1 punct 
În toate celulele a determinat corect timpul petrecut în instituție, și 
rezultatele apar într-un format de timp corect 1 punct 
De exemplu: 
În celula E2: =D2-B2  
În domeniul de celule H3:J3 numărul celor care au apelat anumite servicii 3 puncte
Cel puțin într-o celulă a determinat corect numărul celor care au 
apelat serviciul 1 punct 
De exemplu: 
În celula H3: =DARABTELI(C2:C38;H2)  
Valoarea este corectă în fiecare celulă 1 punct 
Expresia se poate copia, și în fiecare celulă valoarea este corectă 1 punct 
De exemplu: 
În celula H3: =DARABTELI($C$2:$C$38;H2)  
În domeniul de celule H4:J4 timpul mediu petrecut în instituție pentru 
fiecare tip de serviciu 4 puncte
Cel puțin într-o celulă a determinat corect timpul mediu petrecut 
în instituție pentru fiecare tip de serviciu  2 puncte 
De exemplu: 
În celula H4: =SZUMHA(C2:C38;H2;E2:E38)/H3  
Valoarea este corectă în fiecare celulă 1 punct 
Expresia se poate copia, și în fiecare celulă valoarea este corectă. 1 punct 
De exemplu: 
În celula H4: =SZUMHA($C$2:$C$38;H$2;$E$2:$E$38)/H3 
sau 
=AB.ÁTLAG($A$1:$E$38;$E$1;H1:H2) 
sau 
=ÁTLAGHA($C$2:$C$38;H2;$E$2:$E$38)  
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În domeniul de celule K1:N1 a colectat datele celor care au apelat serviciul 
„pachet” 2 puncte
Numere de ordine corespunzătoare, timpul de sosire și de plecare, 
respectiv timpul pe care l-au petrecut în instituție începând de la 
K2:N2 în jos (8 rânduri).  
Punctul nu se poate acorda dacă sunt mai multe coloane. 
Punctul nu este divizibil.  
În celula H11 timpul cel mai lung petrecut în instituția poștală 1 punct
De exemplu: 
În celula H11: =MAX(E2:E38)  
Număr de ordine al clientului care a petrecut cel mai mult timp aici și apelul 
serviciului (H12:H13) 5 puncte
Cel puțin într-unul dintre cazuri a utilizat funcție sau funcții 
corespunzătoare pentru determinarea valorii 1 punct 
În celula H12 a utilizat funcție corespunzătoare și a parametrizat 
corect funcția 2 puncte 
De exemplu: 
În celula H12: =INDEX(A2:E38;HOL.VAN(H11;E2:E38;0);1) 
sau 
În coloana O apar numerele de ordine (de exemplu în  
celula O2: =A2) 
și 
H12-es cellában: =FKERES(H11;E1:O38;11;0)  
Punctajul nu se poate diviza.  
În celula H13 a utilizat funcție corespunzătoare și a parametrizat 
corect funcția. 2 puncte 
De exemplu: 
În celula H13: =INDEX(A2:E38;HOL.VAN(H11;E2:E38;0);3)  
sau 
În coloana P apar serviciile (de exemplu în celula P2: =C2) 
și 
În celula H13: =FKERES(H11;E1:P38;12;0)  
Punctul nu este divizibil.  
A pregătit diagrama pentru vizualizarea timpului petrecut în instituție acelor 
care au apelat serviciul de pachet 5 puncte
Reprezentarea valorii celulelor N2:N9 într-o diagramă de tip bară 1 punct 
Punctul se acordă dacă diagrama a fost pregătită pe baza valorilor 
transformate în secunde.  
Barele apar lângă valorile corespunzătoare ale coloanei N 1 punct 
Diagrama nu are legendă, titlu și titlu de axă 1 punct 
Diagrama nu acoperă datele și nu se întinde dincolo de coloana S 1 punct 
Barele sunt de culoare roșie 1 punct 
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Formatarea tabelului 4 punct
În domeniul A1:N1 conținutul celulelor sunt aliniate la centru 
orizontal și vertical, și textul celulelor E1 respectiv N1 sunt pe trei 
rânduri 1 punct 
Fundalul domeniului de celule A1:E1 este gri deschis, și lățimea 
coloanelor A:E este corespunzătoare modelului 1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă și altă celulă din tabel are 
fundalul gri deschis.  
În coloanele G:J datele sunt aliniate orizontal la mijloc, și în 
celelalte celule alinierea datelor este cea implicită 1 punct 
A bordurat domeniul A1:E38 conform modelului  1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă a bordurat și alte celule.  
Total: 30 puncte

4. Diafilme 
Crearea bazei de date 2 puncte
Crearea bazei de date cu numele diafilmek, respectiv 
importarea datelor în tabelele film și kiado este corectă 1 punct 
Punctul se acordă numai în cazul în care numele tabelelor sunt 
corecte, și la importare a utilizat tabelă de cod corespunzătoare.  
Câmpurile date figurează cu tipul corespunzător, respectiv ca și 
cheie 1 punct 
A afișat în toate interogările exact câmpurile, respectiv expresiile cerute 1 punct
Punctul nu se poate acorda dacă candidatul a pregătit mai puțin 
de trei interogări.  
Interogarea 2ujfilmek  2 puncte
Apare câmpul cim și kiadasiev, și lista este ordonată după cim 1 punct 
Condiția de filtrare este bună 1 punct 
De exemplu: 

SELECT cim, kiadasiev 
FROM film 
WHERE kiadasiev>2000 
ORDER BY cim;  

Interogarea 3farkas 2 puncte
Apar câmpurile cim, kocka și kiadasiev 1 punct 
Filtrează corect în titlu pe cuvântul sau partea de cuvânt 
„farkas” 1 punct 
De exemplu: 

SELECT cim, kocka, kiadasiev 
FROM film 
WHERE cim like "*farkas*";  
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Interogarea 4sicc 3 puncte
Apare câmpul nev și este asigurat ca valoarea lui să apară 
numai o dată 1 punct 
Utilizează tabelele corespunzătoare și legătura dintre tabele 
este corectă 1 punct 
Filtrează corect pe cuvântul „Sicc” 1 punct 
De exemplu: 

SELECT DISTINCT nev 
FROM film, kiado 
WHERE film.kiadoid=kiado.id and cim like "*Sicc*"; 

sau 
SELECT nev 
FROM film, kiado 
WHERE film.kiadoid=kiado.id and cim like "*Sicc*" 
GROUP BY nev;  

Interogarea 5nepszeru 3 puncte
A afișat titlul diafilmului și a determinat cu o funcție 
corespunzătoare numărul de editări (COUNT())  1 punct 
Gruparea pe nume este corectă 1 punct 
A ordonat datele în ordine descrescătoare a numărului de 
editări, și l-a afișat pe primul 1 punct 
De exemplu: 

SELECT TOP 1 cim, Count(id) AS [kiadások száma] 
FROM film 
GROUP BY cim 
ORDER BY Count(id) DESC;  

Interogarea 6idodb 4 puncte
A afișat anii de editare și a determinat numărul diafilmelor cu o 
funcție corespunzătoare (COUNT()) 1 punct 
Gruparea pe câmpul kiadasiev este corectă. 1 punct 
Filtrează corect pe valorile nule (is not NULL) 1 punct 
Ordonarea descrescătoare după cantitate este corectă. 1 punct 
De exemplu: 

SELECT kiadasiev, Count(*) AS darab 
FROM film 
WHERE kiadasiev is not NULL 
GROUP BY kiadasiev 
ORDER BY Count(*) DESC;  
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Interogarea 7valtozat  3 puncte
În cazul diafilmelor cu nume identic decide corect dacă există 
editat în color și alb-negru 2 puncte 
Punctul nu este divizibil.  
Apare câmpul cim și este asigurat ca valoarea lui să apară 
numai o dată 1 punct 
De exemplu: 

SELECT DISTINCT cim 
FROM film 
WHERE szinese 
 and cim in (SELECT cim 
  FROM film 
  WHERE not szinese); 

sau 
SELECT DISTINCT f1.cim 
FROM film AS f1, film AS f2 
WHERE f1.szinese And Not f2.szinese 
 and f1.cim=f2.cim; 

sau 
SELECT cim 
FROM 7seged 
GROUP BY cim 
HAVING Count(szinese)=2; 

și  
Interogarea 7seged: 

SELECT cim, szinese 
FROM film 
GROUP BY cim, szinese;  

Total: 20 puncte

Sursă: 

1. Lacul Hévízi 

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 
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1.  Lacul Hévíz 
Fișierul este salvat cu numele hevizi-to în formatul 
propriu al programului editor, și pagina este de format A4 

1 punct 

Documentul conține textul fișierului hevizforras.txt și 
nu conține spații și semne paragrafe inutile 

1 punct 

Marginile paginii 1 punct 

Formatarea textului principal (în afară de cele date altfel) 3 puncte 

Poziționarea imaginii heviz.jpg 4 puncte 

Prepararea titlurilor 4 puncte 

Poziționarea imaginilor barlang.jpg și terapia.jpg 5 puncte 

Textul „°C” apare corect în ambele cazuri 1 punct 

Crearea tabelului conținând compoziția apei 10 puncte 

Prepararea enumerării 4 puncte 

Așezarea celor două texte de atenționare 3 puncte 

Inserarea imaginilor la sfârșitul documentului 3 puncte 

Total: 40 puncte 

2. E-book 
Există prezentarea conținând 5 diapozitive cu numele  
e-konyv 1 punct 

Formatarea fundalului, textelor și titlurilor 5 puncte 

Conținutului și setarea primului diapozitiv 3 puncte 

Conținutului și setarea celui de al doilea diapozitiv 2 puncte 

Conținutului și setarea celui de al treilea diapozitiv 3 puncte 

Pregătirea figurii de pe al patrulea diapozitiv 8 puncte 

Conținutului și setarea celui de al patrulea diapozitiv 2 puncte 

Conținutului și setarea celui de al cincilea diapozitiv 3 puncte 

Setările animației 3 puncte 

Total: 30 puncte 
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3. Poștă 

Inserarea datelor, salvarea cu numele de posta 1 punct 

În coloana C alegerea serviciului clienți 3 puncte 

În coloana E timpul petrecut de fiecare client în instituție 2 puncte 

În domeniul de celule H3:J3 numărul celor care au apelat 
anumite servicii 

3 puncte 

În domeniul de celule H4:J4 timpul mediu petrecut în 
instituție pentru fiecare tip de serviciu 

4 puncte 

În domeniul de celule K1:N1 a colectat datele celor care au 
apelat serviciul „pachet” 

2 puncte 

În celula H11 timpul cel mai lung petrecut în instituția 
poștală 

1 punct 

Număr de ordine al clientului care a petrecut cel mai mult 
timp aici și apelul serviciului (H12:H13) 

5 puncte 

A pregătit diagrama pentru vizualizarea timpului petrecut în 
instituție acelor care au apelat serviciul de pachet 

5 puncte 

Formatarea tabelului 4 puncte 

Total: 30 puncte 

4. Diafilme 

Crearea bazei de date 2 puncte 

A afișat în toate interogările exact câmpurile, respectiv 
expresiile cerute 

1 punct 

Interogarea 2ujfilmek 2 puncte 

Interogarea 3farkas 2 puncte 

Interogarea 4sicc 3 puncte 

Interogarea 5nepszeru 3 puncte 

Interogarea 6idodb 4 puncte 

Interogarea 7valtozat 3 puncte 

Total: 20 puncte 
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