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Informații importante 
 

Pentru rezolvarea problemelor practice vă stau la dispoziție 180 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 a foii de exercițiu și pe foile de notițe, acestea trebuie 
să fie predate la sfârșitul examenului, dar conținutul lor nu va fi evaluat. 

Ordinea de rezolvare a problemelor este opțională. 

Vă atragem atenția asupra salvării frecvente (din 10 în 10 minute), și vă recomandăm absolut 
să salvați de fiecare dată, înainte să începeți un alt exercițiu. 

Lucrarea de examen trebuie să o salvați într-un director de examen corespunzător cu numele 
Dumneavoastră! Verificați dacă puteți accesa acest director, dacă nu, atunci la începutul 
examenului anunțați profesorul supraveghetor! 

Salvați-vă lucrările în directorul de examen, și la sfârșitul examenului verificați, dacă toate 
soluțiile sunt în directorul dat, deoarece există posibilitate numai a evaluării acestora! Verificați, 
dacă fișierele care trebuiau predate se pot citi, deoarece evaluarea fișierelor care nu se pot citi 
nu este posibilă! 

Fișierele sursă le găsiți în directorul de examen. 

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

Vă propunem să citiți mai întâi toate exercițiile, după aceea rezolvați una după alta părțile de 
exercițiu! 

Dacă se ivește vreo problemă tehnică a calculatorului, semnalați problema către profesorul 
supraveghetor! Observația și problema stabilită se vor înregistra în proces verbal. Durata 
examenului se va prelungi cu timpul pierdut. În cazul în care defecțiunea nu este cauzată de 
calculator, profesorul care corectează lucrarea trebuie să ia în considerare pe parcursul 
corectării conținutul procesului verbal. (Administratorul de sistem nu poate ajuta candidatul în 
pregătirea lucrării.) 

La sfârșitul examenului, pe prima pagină a lucrării trebuie să scrieți numărul, respectiv 
numele fișierelor create și salvate de Dumneavoastră, care se află în directorul de examen 
și subdirectoarele sale. Odată ce ați terminat examenul să nu plecați, până nu ați făcut acest 
lucru, și nu l-ați prezentat către profesorul supraveghetor! 
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1. Prognoza meteorologică 

Vremea influențează direct – alături de producția agricolă - și îmbrăcămintea oamenilor și 
starea lor generală de fiecare zi. Raportul meteorologic dintr-o zi de primăvară vă stă la 
dispoziție în fișierul jelentes.txt cu codificare UTF-8. Creați documentul corespunzător 
modelului și descrierii alăturate! Pentru fragmentarea textului nu utilizați paragrafe inutile! 

1. Creați cu ajutorul programului procesor de text fișierul cu numele idojaras în formatul 
implicit al programului, utilizând fișierul jelentes.txt! 

2. Documentul să fie cu orientare tip portret și mărime de pagina A4! Setați marginea din 
stânga, și cea din dreapta la 2,2 cm, cea de jos și cea de sus la 2,6 cm! (Dacă în programul 
procesor de text utilizat antetul ia suprafață din oglinda de text, atunci marginea de sus să 
fie de 1 cm, înălțimea antetului de 1,2 cm, respectiv distanța dintre antet și text 0,4 cm!) 

3. Caracterele textului corp – acolo unde nu este altă prescripție – să fie cu font Times New 
Roman (Nimbus Roman) și mărimea de caracter de 13 puncte! 

4. Acolo unde descrierea sau modelul nu cere altceva, setați următoarele:  
a. Interlinia în document să fie la un rând, paragrafele să le aliniați stânga-dreapta!  
b. Setați, ca primele rânduri ale paragrafelor să înceapă indentate la 0,5 cm de la 

margine!  
c. Spațierea dinaintea paragrafelor să fie de 0 puncte, cea de după ele de 3 puncte! 

5. Pregătiți antetul documentului conform modelului! Tastați textul antetului în document: 
„Prognoza zilnică”! Mărimea de caracter a textului să fie de 20 puncte, stilul aldin și 
culoarea albastră! Pe partea dreapta a antetului așezați în ordine arbitrară imaginile 
nap.png, valtozo.png, felhos.png și esos.png! Modificați proporțional mărimea 
imaginilor în așa fel, încât înălțimea lor să fie 1 cm! Imaginile să nu se atingă și, una față 
de cealaltă, să apară aliniate vertical la centru! 

6. Pregătiți formatarea titlului și a datei conform celor de mai jos! 
a. Utilizați la titlu mărime de caracter de 20 puncte, iar la dată mărime de caracter 

de 15 puncte! Titlul să apară cu majuscule, iar data cu stil cursiv! 
b. Înaintea titlului și datei, respectiv după ele să fie o spațiere de 0 puncte! Aliniați 

orizontal la centru ambele texte! 
7. Pregătiți formatarea celor patru subtitluri! Utilizați la subtitluri mărime de caracter de 

15 puncte! Textul lor este de stil majuscule reduse, spațierea de dinaintea lor și după ele să 
fie de 6 puncte! 

8. Așezați harta Ungariei (moterkep.jpg) în partea de text corespunzătoare conform 
modelului, cu bordură neagră de 1 punct! Aliniați imaginea orizontal conform modelului, 
modificați proporțional dimensiunea ei astfel încât lățimea ei să fie de 13 cm! 

9. Pe hărțile meteorologice vremea locală este reprezentată în mod obișnuit cu pictograme. 
Așezați dispersat pe partea de vest a țării 3 exemplare ale imaginii valtozo.png, iar în 
partea de est 4 exemplare ale imaginii nap.png! 

Continuarea exercițiului se găsește pe pagina următoare.  
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10. Pregătiți nota de subsol marcând cu „*” la ultimul cuvânt a textului „Media pe țară a 
temperaturii caracteristice”! Textul subsolului să fie textul mutat dintre acoladele care se 
găsesc la sfârșitul fișierului sursă! Textul subsolului să fie cu font Times New Roman 
(Nimbus Roman), cu mărimea de caracter de 11 puncte și stil cursiv! Ștergeți acoladele și 
textul din interiorul lor din document! 

11. Aranjați cele patru rânduri de după textul „Media pe țară a temperaturii caracteristice:”, 
cu tabulator poziționat la 4,5 cm, aliniat la stânga, într-o structură de coloană conform 
modelului! 

12. Transformați partea de text de la sfârșitul documentului fragmentată cu tabulatoare, 
conținând informații privitoare la dată, zi și temperatură, într-un tabel cu 4 rânduri! 

a. Inserați la sfârșitul tabelului un rând, și scrieți cuvântul „vânt” în prima ei celulă! 
b. Schimbați – dar numai în tabel – cuvântul „grade” cu semnul „°C”! 
c. În celulele tabelului utilizați mărime de caracter de 11 puncte, iar în rândul al 

treilea culoare de caracter albastră și în rândul al patrulea culoare de caracter 
roșie! 

d. Aplicați borduri cu linie subțire neagră la celulele tabelului, excepție între 
primele două rânduri! 

e. La conținutul celulelor nu modificați spațierea de dinainte de 0 puncte și de după 
de 3 puncte, dar setați aliniere orizontal și vertical la centru! Setați indentările 
primelor linii ale paragrafelor la 0 cm! 

f. Reprezentați direcția vântului în celulele rândului al cincilea prin inserarea 
respectiv copierea imaginii szel0.png, respectiv szel45.png! Imaginile 
să fie de mărimea 1×1 cm! Setați direcția vântului prin rotirea imaginilor cu 45° 
(sau 90°), respectiv multiplul acestuia! 

g. Setați ca în fiecare a doua coloană din tabel fundalul celulelor să fie uniform gri 
deschis! 

13. Utilizați în document despărțire automată! 

 
  

40 puncte 
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Model pentru exercițiul Prognoza meteorologică: 
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2. Periscopul 

Periscopul este un aparat optic cu ajutorul căruia se poate vedea obiectul, care se află 
deasupra sau dedesubtul nivelului ochiului observatorului.  

Sarcina Dumneavoastră este să pregătiți o prezentarea despre modul de funcționare a 
periscopului și domeniul lui de aplicare. Textul prezentației îl găsiți în fișierul de tip text 
perisz.txt cu codificare UTF-8. Imaginile necesare se află în tabelul următor: 

Imaginea 
diapozitivului 

nr. 1 

Imaginea 
diapozitivului 

nr. 2 

Imaginea 
diapozitivului 

nr. 3 

Imaginea 
diapozitivului 

nr. 4 

Imaginea  
diapozitivului  

nr. 5 
alatt.jpg 
hajo.jpg 

kat1.jpg 
kat2.jpg 
kat3.jpg 
kat4.jpg 

loverseny.jpg szem.png 
feszek.jpg 

gallipoli_1915.jpg 

Asigurați ca obiectivele de pe diapozitive să nu se întindă în afara diapozitivelor! 

1. Pregătiți prezentare cu cinci diapozitive conform modelului și descrierii! Salvați-vă lucrarea 
cu numele periszkop în formatul implicit a programului procesor de prezentare. Nu 
modificați setarea implicită a mărimii diapozitivelor din program! (Raportul laturilor 
diapozitivelor prezentării pot fi diferite de raportul laturilor ce se văd pe model.) 

2. Efectuați setările următoare în prezentare: 
a. Fundalul diapozitivelor să fie cu umplere gradient din centru spre laturi, în 

centru alb, iar pe laturile diapozitivelor albastru deschis cu codul culorii 
RGB(160, 200, 230)! 

b. Utilizați pe diapozitive unitar font Arial (Nimbus Sans), inclusiv la titluri și la 
legenda imaginilor! 

c. Aliniați titlurile la stânga cu excepția diapozitivului nr. 1, mărimea lor de 
caracter să fie de 45 puncte, stilul lor de caracter să fie aldin! 

d. Restul texturilor diapozitivelor să fie cu mărime de caracter de 25 puncte! 

3. Introduceți textul diapozitivelor conform modelului sau copiați-l din fișierul perisz.txt! 

4. Pe diapozitivul nr. 1 textul titlului să fie cu mărime de caracter de 57 puncte, cu stil aldin și 
spațiere extinsă! 

5. Setați caseta de text de pe diapozitivul nr. 1 conform următoarelor: 
a. Așezați caseta de text conform modelului orizontal la centru! 
b. Lățimea să fie de 3 cm, lungimea să fie similară cu înălțimea diapozitivului! 
c. Aplicați bordură cu linie neagră continuă cu grosimea de 6 puncte! 
d. Aliniați titlul în caseta de text orizontal și vertical la centru! 

6. Inserați înaintea și după caseta de text care conține titlul imaginile alatt.jpg și 
hajo.jpg păstrând mărimile lor originale, aliniate la bază, respectiv la marginea de sus a 
diapozitivului! 

7. Formați textul diapozitivului nr. 2, nr. 3 și nr. 5 - conform modelului - cu enumerare! 
Marcatorul enumerării să fie unitar simbolul „”! Pe diapozitivul nr. 2 formați stilul 
caracterelor conform modelului! 

8. Pe diapozitivul nr. 2 inserați cele patru imagini păstrând mărimea lor originală în așa fel, 
încât imaginile să se acopere reciproc! Aplicați animare la diapozitiv: paragrafele textului 
să plutească pe rând, deodată cu imaginile corespunzătoare, de jos spre sus, pornind la clic! 
(Primul paragraf împreună cu imaginea kat1.jpg, al doilea paragraf cu kat2.jpg, etc.) 
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9. Pe diapozitivul nr. 3 și nr. 5 inserați imaginile păstrând mărimea lor originală! Asigurați ca 
imaginea și textul să apară cu aspectul conform modelului, și textul să nu acopere imaginea! 

10. Pe diapozitivul nr. 4, conform modelului, pe baza descrierii de mai jos pregătiți imaginea 
care prezintă modul de funcționare al periscopului! 

a. Oglinzile să fie reprezentate de două dreptunghiuri, fiecare cu mărimea laturilor 
de 3 cm × 0,5 cm, rotite cu 45 de grade! Dreptunghiurile să fie fără bordură, cu 
umplere gri! 

b. Vizualizați drumul fasciculului cu trei săgeți de culoare neagră cu grosimea de 
6 puncte, lungimea de 5 cm! Așezați formele conform modelului! 

c. Forma care este observată este reprezentată de feszek.jpg, observatorul de 
szem.png. Inserați cele două imagini în locul indicat de model! Dimensionați 
imaginea feszek.jpg păstrând proporția laturilor la înălțimea de 4 cm! 
Așezați imaginea szem.png păstrând mărimea ei originală oglindită conform 
modelului! 

d. Așezați cele două inscripții conform modelului! 

 
Model: 

 
Diapozitiv nr. 1 Diapozitiv nr. 2 

 
Diapozitiv nr. 3 Diapozitiv nr. 4 

Diapozitiv nr. 5 

 

  

30 puncte 
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3. CE de fotbal 

Fotbalul este unul dintre ele mai populare ramuri de sport. În fiecare al patrulea an este 
organizat Campionatul European pentru echipele de fotbal. Din ce în ce mai multe statistici sunt 
pregătite despre meciuri și despre randamentul fotbaliștilor. În fișierul gollovok.txt cu 
codificare UTF-8 se găsesc datele marcatorilor de goluri ale Campionatului European din anul 
2016. 

Sarcina dumneavoastră este analizarea datelor și reprezentarea lor cu ajutorul programului 
procesor de tabel! 

În cursul rezolvării luați în considerare următoarele!  
 Puteți efectua calcule ajutătoare începând de la coloana Z spre dreapta. Atât cât este 

posibil, în cursul rezolvării utilizați formule, funcții, referințe, ca să primiți rezultatul dorit 
și în cazul în care se modifică datele de bază! 

 Între exercițiile parțiale sunt unele, care utilizează rezultatul unei întrebări anterioare. 
Dacă nu ați reușit să rezolvați în totalitate exercițiul parțial anterior, utilizați rezolvarea 
așa cum există, sau înscrieți un rezultat care v-i se pare probabil, și lucrați mai departe cu 
acela! Astfel puteți primi puncte și pe exercițiul parțial. 

1. Introduceți fișierul text cu codificare UTF-8 delimitat cu tabulatoare gollovok.txt în 
foaia de lucru a programului procesor de tabel începând cu celula A1! Salvați-vă lucrarea 
cu numele ebstat în formatul implicit al programului procesor de tabel! 

În tabel stau la dispoziție datele următoare: referitoare la jucător … 
 nume, 
 câte meciuri a jucat, 
 cât timp a petrecut pe teren, 
 cum a marcat golurile sale (coloanele D:G), 
 câte din golurile sale a marcat din interiorul careului de 16 m, respectiv din afara lui 

(coloanele H:I), 
 valoare din câmpul de penalti arată, câte din golurile sale a marcat din penalti, 
 și în sfârșit, numărul încercărilor sale se poate vedea în coloanele L:O. 

2. În celulele domeniului K3:K78 calculați că în total câte goluri s-au marcat pe jucător! 

3. Sortați datele jucătorilor după coloana „Total goluri” în ordine descrescătoare, iar în cadrul 
acestuia după nume în ordine alfabetică! 

4. Determinați în celula V3 că în total câte goluri au marcat jucătorii la Campionatul European! 

5. Determinați în celulele din domeniul P3:P78 că în total câte încercări au fost pe jucător! 

6. Determinați în celulele din domeniul Q3:Q78 procentul golurilor marcate față de încercările 
efectuate! Rotunjiți cu funcție și afișați valoarea obținută conform modelului! 

7. În celula V4 determinați cu ajutorul unei funcții câți jucători au fost în tabela marcatorilor 
care au marcat gol la fiecare încercare! 

8. În celula V5 determinați câți jucători au fost la Campionatul European care au marcat gol 
numai din penalti! 

9. În celula V6 determinați care a fost jucătorul care a petrecut cel mai mult timp pe teren! 

10. În celulele domeniului V9:V14 calculați câți jucători au fost care au marcat 1, 2, 3, …, 6 
goluri la Campionatul European! 
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11. În celulele domeniului S19:V19 calculați proporția procentuală a diferitelor tipuri de goluri 
raportat la numărul total de goluri de la Campionatul European! 

12. Formatați tabelul conform descrierii de mai jos și a modelului! 
a. Formați primele două rânduri din tabel conform modelului! Alegeți lățimea 

coloanelor astfel încât conținutul fiecărei celule să fie citibilă! 
b. În primele două rânduri din tabel aplicați stil aldin și fundal gri! 
c. Aplicați unitate de măsura „minute” în coloana „Timp”! 
d. În coloanele B:Q aliniați datele orizontal la centru! 
e. În coloanele B:Q valorile câmpurilor calculate să fie cu stil aldin! 
f. Formatați tabelul U3:V14 conform modelului! Valorile câmpurilor domeniului 

U3:U14 să fie stil aldin! 

13. Pregătiți din datele procentuale determinate la punctul nr. 11 diagramă tip radială cu 
următoarele setări! 

a. Așezați diagrama după rândul 20 în lățimea coloanelor S:X! 
b. Titlul diagramei să fie „Distribuția golurilor după tipul golului”! 
c. Legenda diagramei conform modelului să fie pe partea de jos a diagramei! 
d. Pe diagramă să afișați și valorile procentuale în exteriorul sectoarelor de cerc! 
e. Culoarea sectorului care aparține la valoarea cea mai mare să fie galbenă! 

 
Model: 

 
  

30 puncte 
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4. Nume de animale 

Romanele cu animale ale lui Fekete István sunt opere populare ale literaturii pentru copii. 
Aceste cărți aduc mai aproape natura, aduc la cunoștința tinerilor cititori viața animalelor, dar 
unele prezintă simbolic caracterele și natura relațiilor umane. 

Vă stau la dispoziție numele de animale inventate de Fekete István, din care o parte apar și 
în romanele lui. În fișierele sursă apar numele animalelor, specia, și titlul romanelor lui, anul 
primei ediții, respectiv editorul lor. 

1. Creați bază de date nouă cu numele nevek! Importați în baza de date fișierele (allat.txt, 
kapcsolo.txt, regeny.txt) date, sub nume identic cu numele fișierului! Fișierele sunt 
fișiere tip text delimitate cu tabulatoare, codificate UTF-8, primul lor rând conține numele 
câmpurilor. Pe parcursul creării setați tipurile corespunzătoare, și setați cheile! 

Tabele: 
allat (id, nev, faj) 

id identificatorul (număr) animalului, aceasta este cheia 
nev numele animalului dat de Fekete István (text) 
faj numele de specie a animalului (text) 

kapcsolo (allatid, regenyid) 
allatid identificatorul (număr) animalului, cheie 
regenyid identificatorul romanului (număr), cheie 

regeny (id, ev, cim, kiado) 
id identificatorul romanului (număr), aceasta este cheia 
ev anul primei ediții (număr) 
cim titlul romanului (text) 
kiado numele primului editor al romanului (text) 

 

La rezolvarea exercițiilor următoare, interogările și raporturile să le salvați sub numele care 
se poate citi în paranteză! Aveți grijă, ca în rezolvare să apară exact câmpurile dorite, să nu 
vizualizați câmpuri care nu sunt necesare! 

2. Pregătiți interogare care enumeră titlurile romanelor editate ale lui Fekete István între anii 
1950-1990 și data editării, în ordine alfabetică după titlu! În perioada dată se iau în 
considerare inclusiv și limitele. (2cimek) 

3. Pregătiți interogare care listează acele nume de animale la care numele speciei conține 
partea de cuvânt „vad”! În enumerare să apară numele animalului și denumirea speciei! 
(3vad) 
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4. Printre numele inventate de Fekete István animalele de diferite specii apar în număr diferit. 
Pregătiți interogare care determină numărul numelor de animale pe specii! În listă să apară 
numele speciilor și numărul numelor, în ordine descrescătoare după cel din urmă! 
(4eloszlas) 

5. Pregătiți interogare care listează acele nume de animale care figurează în mai multe romane! 
(5nepszeru) 

6. Pregătiți interogare care afișează numele acelor animale care figurează și în romanul Vuk 
și în romanul Kele! (6vk) 

7. Pregătiți raport cu numele de animale care figurează în romanul Vuk! În listă să afișați 
numele grupate după specie! Capetele de 
coloană vizualizate și numele raportului să 
fie pregătite conform modelului! Celelalte 
caracteristici ale raportului puteți să le alegeți 
arbitrar! Crearea raportului să fie precedată 
de interogare!  (7szereplok) 

 

Sursă: 

1. Prognoza meteorologică 

http://www.eumet.hu/magyarorszag-reszletes/ Ultima descărcare: 2016.04.14. 
http://www.idojaras.hu/ Ultima descărcare: 2016.04.14. 
http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/ Ultima descărcare: 2016.04.14. 

2. Periscopul 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Periszk%C3%B3p/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Periscope/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
http://pwencycl.kgbudge.com/images/B/a/Balao_class__peri_full.jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
http://www.dtw.co.uk/wp-content/uploads/2015/03/periscope-submarine-submarine.jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
http://www.azooptics.com/images/Article_Images/ImageForArticle_538(1).jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Bundesarchiv_Bild_101I-198-1363-29A%2C_Russland%2C_Artillerie-
Beobachtung.jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
http://derela.republika.pl/TKS_muz020.jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
http://bunkersite.com/images/panzer/other/754p3/754p3-03.jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
http://www.uni-scope.co.il/userimages/LHP_Horse%20race.jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
http://animan.5mp.eu/honlapkepek/animan/6cklaGElvp/nagy/eyebasic2a.gif/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
https://francesannwy.files.wordpress.com/2015/12/article-0-0e1706cf00000578-393_468x482.jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Periscope#/media/File:Periscope_rifle_Gallipoli_1915.jpg/ Ultima descărcare: 2016.10.24. 

3. CE de fotbal 

http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2016/statistics/round=2000448/players/index.html/ Ultima descărcare: 2016.09.18 

4. Nume de animale 

http://mnytud.arts.unideb.hu/nevtan/ne/szamok/28/ne2814pzs.pdf/ Ultima descărcare: 2016.09.01. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_István_állatneveinek_listája/ Ultima descărcare: 2016.09.01. 
http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/125.htm/ Ultima descărcare: 2016.09.01.

20 puncte 
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