
Informatika román nyelven középszint 
 Javítási-értékelési útmutató 1621 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

INFORMATIKA 
ROMÁN NYELVEN 

KÖZÉPSZINTŰ  
GYAKORLATI VIZSGA 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I
 V

I
Z

S
G

A
 •

 2
0

1
7

. 
m

á
ju

s
 1

8
. 



Informatika román nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1621 gyakorlati vizsga 2 / 12 2017. május 18. 

Informații importante 
Evaluarea problemelor se face conform punctajului din baremul de corectare-notare. În baremul 
de corectare-notare identificarea unităților logice mari, este ajutată de textele care se află în 
părțile încadrate. În rândurile neîncadrate găsiți punctajul corespunzător detailat, pe de altă parte 
găsiți instrucțiuni pentru cazurile în care se poate acorda sau nu punctele respective. 

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 baremul de corectare-notare. 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. 

Baremul de corectare-notare este în același timp și foaia de evaluare. Lângă descrierea 
efectuării punctajului se află numărul de puncte ce se poate acorda. Punctul care este acordat 
de examinator trebuie introdus în dreptunghiul încadrat cu linie groasă aflat lângă numărul de 
puncte ce se poate acorda. La sfârțitul fiecărui exercițiu în dreptunghiul cu fundalul gri aflat 
lângă numărul total de puncte introduceți suma punctelor acordate de examinator. Pentru fiecare 
lucrare de examen trebuie completată câte o foaie de evaluare și trebuie anexată lucrării (la foile 
candidatului). Acestea se vor da în mâna candidaților care doresc să-și vadă lucrarea corectată. 
Tabelul de punctaj electronic în limba maghiară anexată rezolvării ajută completarea foii de 
evaluare. Dacă introduceți punctajul în această tabelă, atunci tabelul de punctaj completat și 
imprimat înlocuiește foaia de evaluare. În tabelul de punctaj electronic cu scopul clarității puteți 
semnala lângă anumite puncte din ce cauză nu ați acordat punct, ajutând cu acesta tratarea 
remarcărilor ulterioare. 

Totalul de puncte acordat pentru fiecare problemă, respectiv punctajul obținut trebuie să fie 
trecut și pe ultima pagină a lucrării la locul potrivit. 

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/ Utolsó letöltés: 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. 
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1. Prognoza meteorologică 
 

Salvarea fișierului sub numele de idojaras în formatul propriu al 
programului procesor de text, și în document mărimea paginii este 
A4, tip portret 1 punct 

Documentul conține cu cod de caracter corespunzător textul 
fișierului jelentes.txt și nu conține paragraf gol 1 punct 
Marginile paginii 1 punct 
Marginea din stânga, și cea din dreapta este de 2,2 cm, iar cea de sus 
și de jos este 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). 

 

Formatarea generală a textului (în afara celor date separat)  

Caracterele textului sunt cu font Times New Roman (Nimbus 
Roman), și în document caracterele textului corp sunt cu mărimea de 
caracter de 13 puncte 1 punct 

Interlinia în document este la un rând, paragrafele sunt aliniate 
stânga-dreapta, acolo unde textul exercițiul sau modelul nu a cerut 
altceva 1 punct 

Înainte de paragrafe spațierea este 0, după ele de 3 puncte, acolo 
unde exercițiul nu a cerut altceva 1 punct 

Primele rânduri ale paragrafelor sunt indentate la 0,5 cm de la 
margine, iar indentarea subtitlurilor și celulelor tabelului este 0 cm. 1 punct 
Punctul se acordă și atunci dacă indentarea primului rând al titlului 
este 0 sau 0,5 cm.  
Pregătirea și formatare antetului  

În antet este textul „Prognoza zilnică”, care este cu mărimea de 
caracter de 20 puncte 1 punct 
Textul este cu stil aldin și culoarea albastră 1 punct 

Pe partea dreaptă a antetului se află cel puțin una din imaginile 
nap.png, valtozo.png, felhos.png și esos.png, a cărei 
mărime a modificat proporțional la 1 cm înălțime 1 punct 

Toate cele patru imagini modificate proporțional la înălțime de 1 cm 
se află pe partea dreaptă a antetului 1 punct 

Cele patru imagini una față de cealaltă, sunt alinate vertical la centru, 
și nu se ating 1 punct 
Formatarea titlului și a datei  
Titlul este cu mărimea de caracter de 20 puncte, data este cu 
mărimea de caracter de 15 puncte 1 punct 
Titlul este cu majuscule, iar data cu stil cursiv 1 punct 

Înaintea titlului și datei, respectiv după ele spațierea este de 0 puncte, 
și ambele le-a aliniat orizontal la centru 1 punct 
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Formatarea subtitlurilor  
Cel puțin un subtitlu este cu mărime de caracter de 15 puncte, stil 
majuscule reduse 1 punct 
Cel puțin în fața unui subtitlu și după el este spațiere de 6 puncte 1 punct 
Punctul se poate acorda numai dacă cele două setări sunt aplicate la 
același subtitlu.  
Mărimile de caracter, stilul și spațierea înainte și după este bună la 
toate cele patru subtitluri 2 puncte 
Punctul nu este divizibil.  
Inserarea hărții și așezarea pictogramelor  

Imaginea moterkep.jpg apare între paragrafele indicate de model 1 punct 
Lățimea imaginii păstrând raportul laturilor este de 13,00±0,01 cm 1 punct 
Imaginea este aliniată la centru și are bordură neagră de 1 punct 1 punct 

A așezat cel puțin un exemplar a imaginii valtozo.png pe partea 
de vest a țării și a așezat cel puțin un exemplar a imaginii nap.png 
pe partea de est 1 punct 

A așezat pe partea de vest a țării 3 exemplare ale imaginii 
valtozo.png, iar în partea de est 4 exemplare ale imaginii 
nap.png 1 punct 
Pregătirea notei de subsol  

Textul dintre acolade a fișierului sursă este în notei de subsol, și în 
locul original nu apar textul și acoladele 1 punct 

La ultimul cuvânt a textului „Media pe țară a temperaturii 
caracteristice” a atașat nota de subsol corespunzătoare marcat cu „*” 1 punct 
Textul notei de subsol este cu font Times New Roman (Nimbus 
Roman) 1 punct 

Textul notei de subsol este cu mărimea de caracter de 11 puncte și 
stil cursiv 1 punct 
Paragrafele valorilor de temperatură zilnice 1 punct 
Cele patru rânduri de după textul „Media pe țară a temperaturii 
caracteristice:” sunt într-o structură de coloană, utilizând tabulator 
poziționat la 4,5 cm, aliniat la stânga.  
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Crearea și formatarea tabelului prognoză  
Este tabel cu 5 linii și 9 coloane, în care se află textul de pe model 1 punct 

În toate celulele ale tabelului în locul cuvântului „grade” este semnul 
„°C” 1 punct 
Punct nu se acordă dacă a efectuat schimbarea și în alte părți în 
document  
Textul este cu mărime de caracter de 11 puncte în toate celulele 
tabelului 1 punct 

În rândul al treilea culoare de caracter este albastră și în rândul al 
patrulea culoare de caracter este roșie 1 punct 

Celulele tabelului sunt cu bordură cu linie subțire neagră, excepție 
între primele două rânduri 1 punct 

În fața textului celulelor este spațierea de 0 puncte și după ele de 
3 puncte, și sunt aliniate orizontal și vertical la centru 1 punct 

Cel puțin într-o celulă a liniei 5 imaginea reprezentând săgeata este 
de mărimea 1×1 cm, și arată în direcția indicată de model 1 punct 

În toate cele 8 celule ale liniei 5 imaginea reprezentând săgeata este 
de mărimea 1×1 cm, și arată în direcția indicată de model 2 puncte 
Punctul se acordă numai atunci, dacă a rotit săgețile cu multiplu de 
45°. Punctul nu este divizibil.  

În fiecare a doua coloană din tabel fundalul celulelor este uniform gri 
deschis 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă și fundalul altor celule este gri 
deschis, în afara celor indicate.  
A aplicat despărțire în document 1 punct 
Total: 40 puncte 

2. Periscopul 

Există prezentare cu numele periszkop 1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă sunt mai puțin de patru diapozitive, 
sau dacă nu a salvat prezentarea cu numele corespunzător, respectiv 
dacă oricare din obiectivele prezentării se întinde în afara 
diapozitivului care-l conține 

 

Formatarea unitară a diapozitivelor  

Fundalul diapozitivelor să fie cu umplere gradient din centru spre 
laturi: în centru alb, iar pe laturile diapozitivelor albastru deschis cu 
codul RGB(160, 200, 230) 1 punct 

Textul diapozitivelor este unitar cu font Arial (Nimbus Sans), inclusiv 
titlul diapozitivelor și legenda imaginii de pe diapozitivul nr. 4 1 punct 

Pe diapozitivele nr. 2, nr. 3 și nr. 5 textul este cu mărimea de caracter 
de 25 puncte 1 punct 

Pe diapozitivele nr. 2-5 textele titlurilor sunt aliniate la stânga, cu stil 
aldin, cu mărime de caracter 45 puncte 1 punct 
Punctele se acordă numai dacă a efectuat setările pe coordonatorul de 
diapozitive sau a pregătit cel puțin trei diapozitive cu setările unitare de 
mai sus  
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Conținutul și setările diapozitivului nr.1  
Titlul este cu mărimea de caracter(font) de 57 puncte, cu stil aldin și 
cu spațiere extinsă 1 punct 

Orientarea textului titlu este conform modelului și a aliniat caseta de 
text conținând titlul orizontal la centru 1 punct 

Latura mai scurtă a casetei de text este 3,00±0,05 cm, cealaltă latură 
este egală cu înălțimea diapozitivului 1 punct 

Caseta de text este cu bordură cu linie continuă neagră cu grosimea 
de 6 puncte 1 punct 

Titlul din caseta de text este aliniat și orizontal și vertical la centru 1 punct 

A inserat imaginile alatt.jpg și hajo.jpg păstrând mărimea lor 
originală, aliniate la baza, respectiv la marginea de sus a 
diapozitivului 1 punct 

A inserat înaintea și după caseta de text care conține titlul imaginile 
alatt.jpg și hajo.jpg păstrând mărimea lor originală, aliniate la 
baza, respectiv la marginea de sus a diapozitivului 1 punct 
Elementele de text ale diapozitivelor nr. 2, nr. 3 și nr. 5  
A aplicat enumerare, simbolul enumerării este semnul „” 1 punct 
Punctul se acordă dacă a setat pe coordonatorul de diapozitive sau 
setarea pe cel puțin două diapozitive este corectă.  

Pe diapozitivul nr. 2 a aplicat stil aldin cel puțin în trei cazuri 
conform modelului 1 punct 
Imagini și animare pr diapozitivul nr. 2  
A inserat pe diapozitivul nr. 2 cel puțin două imagini dintre imaginile 
kat1.jpg, kat2.jpg, kat3.jpg și kat4.jpg, și cel puțin două 
imagini se acoperă reciproc conform modelului 1 punct 

A inserat pe diapozitivul nr. 2 fără modificarea dimensiunilor 
imaginile kat1.jpg, kat2.jpg, kat3.jpg și kat4.jpg și 
acestea se acoperă reciproc conform modelului 1 punct 
Textul paragrafelor apare pe rând cu animare 1 punct 

Un paragraf plutește pe clic împreună cu imaginea corespunzătoare, 
de jos spre sus 1 punct 

Toate cele patru paragrafe plutesc pe clic împreună cu imaginile 
corespunzătoare, de jos spre sus 1 punct 
Aranjarea diapozitivelor nr. 3 și nr. 5  
A inserat imaginile loverseny.jpg pe diapozitivul nr. 3 și 
gallipoli_1915.jpg pe diapozitivul nr. 5 fără modificarea 
dimensiunii lor 1 punct 

În partea dreaptă a diapozitivului nr. 3, în partea stângă a 
diapozitivului nr. 5 se află text, pe partea cealaltă imaginea, respectiv 
imaginea și textul să nu se acoperă reciproc 1 punct 
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Pregătirea figurii pe diapozitivul nr. 4  
A inserat cel puțin cinci forme din cele de mai jos: 

- 2 buc. dreptunghiuri cu umplere 
- 3 buc. săgeți 
- 2 buc. casete text 1 punct 

A pregătit cel puțin un dreptunghi cu lungimea 3 cm, lățime 0,5 cm, 
fără bordură, umplere gri 1 punct 

A pregătit ambele dreptunghiuri cu lungimea 3 cm, lățime 0,5 cm, 
fără bordură, umplere gri, și le-a rotit cu 45 de grade și le-a așezat 
una sub cealaltă, la o distanță de cel puțin 5 cm una față de cealaltă  1 punct 
A pregătit cel puțin o săgeată neagră cu grosime de 6 puncte și 
lungime 5 cm 1 punct 

A pregătit trei săgeți negre cu grosime de 6 puncte și lungime 5 cm. 
Două săgeți sunt în poziție orizontală, una este în poziție verticală, și 
cele trei săgeți sunt pe figură conform modelului  1 punct 
A pregătit ambele inscripții „oglindă” 1 punct 

A inserat imaginea feszek.jpg și păstrând raportul laturilor a 
redimensionat-o la înălțimea de 4 cm 1 punct 

A inserat fără redimensionare imaginea szem.png și a oglindit-o 
conform modelului 1 punct 

A inserat toate cele nouă forme (2 dreptunghiuri, 3 săgeți, 2 casete 
text, 2 imagini), și aranjarea acestora este conform modelului  1 punct 
Total: 30 puncte 

3. CE de fotbal 
Introducerea datelor, salvarea cu numele ebstat în formatul propriu 
al programului 1 punct 
A așezat întregul conținut al fișierului gollovok.txt începând de la 
celula A1, a salvat tabelul sub numele ebstat în formatul propriu al 
programului 

 

Sortarea datelor  

A sortat datele după coloana „Total goluri” în ordine descrescătoare 1 punct 

A sortat pe cei care au marcat aceeași număr de goluri după nume în 
ordine alfabetică 1 punct 
Punctele se acordă numai dacă nu a mixat datele aparținătoare.  
Determinarea numărului total de goluri pe jucător 1 punct 
În toate celulele domeniului K3:K78 a determinat corect numărul de 
goluri. 

 

De exemplu:  
În celula K3: =SZUM(D3:G3) 
sau 
În celula K3: =H3+I3 
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Numărul total de goluri la Campionatul European 1 punct 
În celula V3 a determinat corect numărul total de goluri.  
De exemplu:  
În celula V3: =SZUM(K3:K78) 

 

Numărul total de încercări pe jucător 1 punct 
În celulele din domeniul P3:P78 a calculat corect toate încercările 
jucătorilor.  
De exemplu:  
În celula P3: =SZUM(L3:O3) 

 

Valoarea eficienței pe jucător  

În celulele din domeniul Q3:Q78 a calculat corect valoarea eficienței 
jucătorilor 1 punct 

A rotunjit corespunzător valoarea obținută cu ajutorul unei funcții și a 
afișat-o în formă procentuală 1 punct 
De exemplu:  
În celula Q3: =KEREKÍTÉS(K3/P3;4) 
sau 
În celula Q3: =KEREKÍTÉS(K3/P3*100;2)  
Punct nu se poate acorda dacă nu a rotunjit conform regulilor 
matematicii.  
Numărul jucătorilor cu eficiență de 100% 2 puncte 

În celula V4 a determinat corect numărul acelora, a căror fiecare 
încercare a dat ca rezultat gol.  
De exemplu:  
În celula V4: =DARABTELI(Q3:Q78;1)  
Punctul nu este divizibil.  
Numărul acelor jucători care au marcat gol numai din penalti  

A decis corect în cazul fiecărui jucător că și-a marcat golul numai din 
penalti 1 punct 

În celula V5 a afișat corect cu ajutorul unei funcții că câți au fost care 
și-au marcat golurile numai din penalti 1 punct 
De exemplu:  
În celula Z3: =HA(K3=J3;"b";"") 
și 
În celula V5: =DARABTELI(Z3:Z78;"b") 

sau 

În celula Z3: =J3=K3 
și 
în celula V5:  =DARABTELI(Z3:Z78;IGAZ)  
Numele jucătorului care a petrecut cel mai mult timp pe teren  
A determinat corect cât a fost timpul cel mai mult petrecut pe teren  1 punct 

A determinat corect numele jucătorul care a petrecut cel mai mult timp 
pe teren 2 puncte 
De exemplu:  
În celula V6: =INDEX(A3:A78;HOL.VAN(MAX(C3:C78);C3:C78;0))  
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Frecvența numărului de goluri  

La cel puțin un număr de goluri a determinat corect că câți au marcat 
acel număr goluri 1 punct 

La toate valorile domeniului de celule U9:U14 a determinat corect că 
câți au marcat acele numere goluri 1 punct 
De exemplu:  
În celula V9: =DARABTELI($K$3:$K$78;U9)  
Valoarea procentuală a tipurilor de goluri  
În cazul cel puțin a unui tip de gol a calculat corect valoarea 1 punct 
În cazul tuturor celor patru tipuri de gol a calculat corect valoarea 1 punct 
De exemplu:  
În celula S19: =SZUM(D3:D78)/$V$3  
Pregătirea diagramei  

Din datele determinate în exercițiu a pregătit diagramă tip radială, și 
diagrama este în poziția dată 1 punct 

Titlul diagramei este „Distribuția golurilor după tipul golului”, 
legenda este în partea de jos a diagramei cu textul conform modelului 1 punct 

La sectoarele de cerc ale diagramei aparțin etichete de date și ele sunt 
în exteriorul sectorului 1 punct 

Pe diagramă culoarea sectorului la care aparține valoarea cea mai 
mare este galbenă 1 punct 
Formatarea tabelului  
În coloana „Timp” a tabelului a aplicat unitate de măsura „minute”  1 punct 
Formatarea primelor două rânduri: 

 îmbinarea celulelor 
 alinierea textelor pe orizontală și pe verticală la centru 
 stil aldin 
 aplicarea setării încadrare text 
 fundal gri 
 borduri interioare și exterioare cu linie subțire 
 conținutul celulelor din coloanele B:Q se poate citi  

A aplicat corect cel puțin două setări din cele enumerate mai sus 1 punct 
A aplicat corect cel puțin patru setări din cele enumerate mai sus 1 punct 
A aplicat corect toate setările din cele enumerate mai sus 1 punct 
În coloanele B:Q datele sunt aliniate la centru 1 punct 

Coloanele K, P, Q și celulele care conțin text din domeniul U3:U14 
sunt cu stil aldin 1 punct 

Domeniul U3:V14 este cu bordură conform modelului și în rândul 7 
fundalul este de culoare gri 1 punct 
Punctul se acordă numai atunci dacă în rândul 7 bordura este 
corespunzătoare modelului.  
Total: 30 puncte 
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Név: ............................................................  osztály: .....   

4. Nume de animale 
Crearea bazei de date  

Crearea bazei de date cu numele nevek, și importarea datelor în 
tabelele allat, kapcsolo și regeny este corectă 1 punct 
Punctul nu se poate acorda în cazul unui nume diferit pentru baza de 
date, respectiv dacă numele vreunui tabel nu este corect sau 
importarea este greșită.  

Câmpurile date sunt de tip corespunzător, în tabelele allat și regeny 
câmpurile id sunt chei primare, respectiv în tabela kapcsolo allatid și 
regenyid sunt chei complexe 1 punct 
În interogare și în raport nu a afișat câmp care nu este necesar  1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă candidatul a pregătit mai puțin de trei 
interogări. 

 

Interogarea 2cimek  

Apar câmpurile cim și ev, și sunt sortate după valoarea câmpului cim 
în ordine crescătoare 1 punct 
Condiția de filtrare 1 punct 
De exemplu: 

SELECT cim, ev 
FROM regeny 
WHERE ev between 1950 and 1990 
ORDER BY cim;  

Interogarea 3vad  
Apar câmpurile nev și faj 1 punct 
Filtrează corect pe partea de cuvânt „vad” 1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă găsește partea de cuvânt numai la 
începutul, sau numai la sfârșitul numelui, respectiv dacă a adăugat și 
altă tabelă la interogare cu excepția tabelei allat.  
De exemplu: 

SELECT nev, faj 
FROM allat 
WHERE faj like '*vad*';  

Interogarea 4eloszlas  
Apare câmpul faj și a grupat după acesta 1 punct 

A determinat numărul animalelor cu funcție corespunzătoare 
(COUNT()) și l-a afișat 1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă a adăugat și altă tabelă la interogare 
cu excepția tabelei allat.  
A aranjat datele în ordine descrescătoare după numărul animalelor 1 punct 
De exemplu: 

SELECT faj, Count(*) AS darab 
FROM allat 
GROUP BY faj 
ORDER BY 2 DESC;  
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Interogarea 5nepszeru  
A afișat câmpul nev și relația dintre tabele este corectă 1 punct 
A grupat după câmpul nev 1 punct 
A filtrat corect la cantitățile mai mari de 1 bucată 1 punct 
De exemplu: 

SELECT nev 
FROM allat, kapcsolo 
WHERE id = allatid 
GROUP BY nev 
HAVING Count(allatid)>1;  

Interogarea 6vk  

Determină corect numele sau identificatorul animalelor care apar  
într-unul din romane 1 punct 

Determină corect numele sau identificatorul animalelor care apar în 
celălalt roman 1 punct 

Determină corect numele animalelor care apar în ambele romane 2 puncte 
Punctul nu este divizibil. 
Punctul nu se poate acorda, dacă apar și acele animale în listă, care se 
găsesc doar într-unul din romane.  
De exemplu: 

SELECT allat.nev 
FROM 6seged, regeny, allat, kapcsolo 
WHERE allat.id = kapcsolo.allatid AND 
 regeny.id = kapcsolo.regenyid AND 
 cim='Vuk' AND allat.nev = [6seged].nev; 

6seged: 
SELECT nev 
FROM regeny, allat, kapcsolo 
WHERE allat.id = kapcsolo.allatid AND 
 regeny.id = kapcsolo.regenyid AND 
 cim='Kele'; 

sau 
SELECT nev 
FROM allat, kapcsolo, regeny 
WHERE allat.id=kapcsolo.allatid AND 
 kapcsolo.regenyid=regeny.id AND 
 cim IN ("vuk", "kele") 
GROUP by nev, faj 
HAVING count(*)=2; 

sau 
SELECT nev 
FROM regeny, kapcsolo, kapcsolo AS kapcsolo_1, 
 regeny AS regeny_1, allat 
WHERE regeny.id = kapcsolo.regenyid AND 
 kapcsolo_1.regenyid = regeny_1.id AND 
 regeny.cim='Kele' AND regeny_1.cim='Vuk' AND 
 kapcsolo.allatid=kapcsolo_1.allatid AND 

 kapcsolo.allatid=allat.id;  



Informatika román nyelven — középszint 
Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap 

1621 gyakorlati vizsga 12 / 12 2017. május 18. 

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

Interogarea și raportul 7szereplok  

În interogare apar câmpurile nev și faj, relația tabelelor este corectă și 
sortează corect pe titlul de roman „Vuk”  1 punct 

A pregătit raport, în el apar câmpurile prescrise, și este grupat după 
specie 1 punct 

Raportul a fost pregătit din interogare, conținutul denumirea 
câmpurilor și titlul raportului este corespunzător modelului 1 punct 
De exemplu: 

SELECT nev AS Állatnév, faj AS Állatfaj 
FROM regeny, allat, kapcsolo 
WHERE allat.id = kapcsolo.allatid AND  
 regeny.id = kapcsolo.regenyid AND 
 cim='Vuk';  

Total: 20 puncte 
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