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Informații importante 
 

Pentru rezolvarea problemelor practice vă stau la dispoziție 225 minute. 

În timpul examenului se pot folosi următoarele obiecte: calculatorul pus la dispoziția 
examinatului, 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 cu numele 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. Identificarea biometrică 
Pe parcursul identificării biometrice omul nu este identificat de ce cunoaște (ex. parolă), și 

de ce are (ex. cardul bancar), ci de omul în sine (ex. amprenta lui). În acest exercițiu trebuie să 
pregătiți o lucrare informativă despre identificarea biometrică.  
1. Introduceți textul informativ din fișierul bio.txt cu codificare UTF-8 în programul 

procesor de text! Salvați-vă lucrarea cu numele biometrikus în formatul implicit al 
programului! Documentul creat să nu conțină fragmentări cu semne de spații și paragrafe 
inutile! 

2. Documentul să fie de mărime de pagina A4, cu orientare tip portret și setați toate cele patru 
margini la mărimea de 2 cm! 

3. În lucrarea informativă – acolo unde nu este altă prescripție – utilizați setările următoare! 
a. Caracterul textului să fie Times New Roman (Nimbus Roman), iar mărimea de 

caracter de 11 puncte! 
b. Paragrafele să fie aliniate stânga-dreapta, utilizați interlinie la un rând, primul 

rând al paragrafelor să se înceapă indentat la 0,8 cm de la margine! 
c. Cu excepția introducerii de după titlu, a enumerării, a listei numerotate și a 

porțiunii care va trebui să fie pregătită cu ajutorul tabulatoarelor, paragrafele să 
fie urmate de spațiere de 6 puncte! 

4. Titlul lucrării informative să fie cu mărimea de caracter a textului de 18 puncte, subtitlurile 
să fie cu mărimea de caracter a textului de 14 puncte! Setați stilul textului titlului aldin, 
subtitlurile aldin și cu majuscule reduse! Înaintea titlului să nu fie spațiere, dar să fie urmat 
de spațiere de 18 puncte! Spațierea dinaintea subtitlurilor să fie de 18 puncte, iar după ele 
de 12 puncte! Setați indentare stânga a titlului și a subtitlurilor la 0 cm! 

5. Textul introductiv care urmează titlul să fie stil cursiv indentat de la stânga cu 2 cm, având 
în partea stângă o linie gri cu lățimea de 6 puncte! Înaintea paragrafului care urmează după 
textul introductiv setați spațiere de 12 puncte! 

6. Ordonați imaginile care urmează după primul subtitlu cu ajutorul unui tabel cu două rânduri, 
patru coloane, fără borduri! Setați rândurile tabelului la 3 cm înălțime! Inserați în celule 
imaginile 11.jpg, 12.jpg, 13.jpg, 14.jpg, 21.jpg, 22.jpg, 23.jpg și 
24.jpg în ordine conform modelului, aliniate orizontal la centru, redimensionate la 
înălțimea de 2,5 cm păstrând raportul laturilor! După paragraful din fața tabelului și înaintea 
paragrafului care urmează după tabel utilizați spațiere de 12 puncte! 

7. În enumerarea care urmează după tabel ca semn de enumerare – conform modelului – să 
apară simbolul „” sau imaginea jel.png!  

8. După al doilea subtitlu – conform modelului - utilizați listă numerotată! 
9. Aveți grijă ca al treilea subtitlu să fie pe o pagină nouă! 
10. Formați partea de sub al treilea subtitlu cu tabulatoare! Poziția tabulatoarelor să fie în ordine 

1 cm, 3,5 cm, 6 cm, 8 cm, 11 cm, respectiv 13,5 cm! Toate pozițiile de tabulatoare să fie 
aliniate la stânga, să le uniți cu linie punctată! Utilizați stil aldin pentru primul rând! 

11. În ordonarea cu tabulatoare după cuvântul cheie „FAR” inserați cu simbolul „*” nota de 
subsol cu textul „Indicatorul FAR (False Accept Rate) indică, la câte autentificări corecte 
se găsește una greșită”! Aveți grijă, ca formatul fontului subsolului să fie identic cu al 
textului principal! 

A feladat folytatása a következő oldalon található. 
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12. În partea dintre penultimul și ultimul subtitlu inserați – conform modelului – imagea 
magyar.jpg păstrând raportul laturilor redimensionat la lățimea de 6 cm, aliniat la 
marginea din dreapta! Ca legenda imaginii scrieți textul „Pașaport biometric maghiar” cu 
stil cursiv, iar în rest cu caracteristici identice cu formatul fontului textului principal! 
Încadrați imaginea cu linie subțire de culoare neagră cu lățimea de 1 punct! 

13. În document la părțile de text corespunzătoare modelului setați stil aldin! 
14. În document utilizați despărțire în silabe automată! 

 
Model: 

 

40 puncte 
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Model la exercițiul Identificarea biometrică: 
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2. El Camino 
El Camino sau drumul Sfântul Iacob este un drum de pelerinaj lung de câteva sute de 

kilometri, care traversează partea de nord a Spaniei, și are ca țintă Santiago de Compostella.  
Pentru a prezenta acest drum trebuie să pregătiți o prezentare conform descrierii de mai jos 

și pe baza modelului. Pe parcursul rezolvării exercițiului utilizați fișierul text 
caminoforras.txt cu codificare UTF-8 și imaginile oklevel.jpg, sztjakab.jpg, 

terkep.jpg, utlevel.jpg! 
1. Pregătiți cu ajutorul programului pregătitor de prezentare un document format din 

4 diapozitive, cu numele camino în formatul implicit al programului utilizând sursele!  
2. Mărimea diapozitivului prezentării să fie 34 cm × 19 cm! Aplicați următoarele setări 

generale pe diapozitive! 
a. Fundalul diapozitivelor să fie de culoare cu codul RGB(6, 37, 93) albastru 

închis! 
b. Textele de pe diapozitive, acolo unde exercițiul nu cere altceva, să fie cu 

caractere Arial (Nimbus Sans) și culoarea cu codul RGB(255, 225, 97) galben 
deschis! Mărimile de caracter să fie de 60, 46 și 23 puncte conform modelului! 

c. Afișați titlurile diapozitivelor în pozițiile date conform modelului! 
3. Introduceți cu ajutorul tastaturii textul diapozitivelor pe baza modelului, sau copiați-l din 

fișierul caminoforras.txt! 
4. Pe diapozitivul titlu formatați textul „Drumul lui Sfântul Iacob” cu caracter serif! 
5. Pe diapozitivul nr. 1 pregătiți desenul care apare pe model, reprezentând o scoică în felul 

următor! 
a. Utilizați pentru pregătirea desenului forme de dreptunghi și triunghi!  
b. Culoarea liniei și de umplere a formelor utilizate pe desen să fie cu codul 

RGB(224, 184, 9) galbenă! (În model pentru pregătirea desenului ca și ajutor 
culoarea liniei a fost evidențiată.) 

c. Lățimea dreptunghiurilor care formează liniile să 
fie unitar 0,5 cm! Înălțimea dreptunghiurilor să 
fie: 5,5 cm, 7,5 cm, 9,5 cm, 11 cm și 12,5 cm! 
Înălțimea triunghiului de la baza scoicii să fie 
1 cm, lățimea de 2,5 cm! 

d. Prima dată desenați patru dreptunghiuri! Rotiți 
dreptunghiurile cu 18°, 36°, 54° și 72°! Așezați 
dreptunghiurile cu suprapunere la capătul lor 
conform modelului! 

e. Copiați și oglindiți cele 4 dreptunghiuri 
pregătite, apoi așezați la mijloc dreptunghiul cel mai lung! Din dreptunghiul cel 
mai scurt așezați încă un exemplar perpendicular pe cel mai lung conform 
modelului! 

f. Așezați în partea de jos a formei triunghiul desenat! 
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g. Grupați desenul creat, copiați-l, respectiv rotiți-l și oglindiți-l conform 
modelului! Așezați cele două imagini vertical la centru, vârfurile scoicilor să fie 
la marginea diapozitivului! (Dacă nu ați reușiți să pregătiți cele două desene, 
atunci inserați imaginea kagylo.png și pregătiți exercițiul cu ea!) 

h. Așezați desenele, titlul și subtitlul conform modelului astfel încât textul să fie în 
fața desenelor! 

6. Pe diapozitivul nr. 2 transformați textul în enumerare, iar simbolul enumerării să fie 
caracterul „”! Inserați pe diapozitiv la dreapta imaginea sztjakab.jpg, și setați 
înălțimea ei la 10 cm păstrând raportul dimensiunilor! Aliniați imaginea în raport cu 
diapozitivul vertical la centru! (Aveți grijă ca mărimea de caracter dată să nu se modifice!) 

7. Pe diapozitivul nr. 3 inserați imaginea terkep.jpg, și setați înălțimea ei la 5,5 cm păstrând 
raportul dimensiunilor! Așezați imaginea orizontal la 12 cm, vertical la 8 cm față de colțul 
din stânga sus al diapozitivului! Așezați textele conform modelului în jurul imaginii cu 
ajutorul casetelor de text (chenare)! (Aveți grijă și aici ca mărimea de caracter dată și tipul 
fontului să nu se modifice!) 

8. Pe diapozitivul nr. 4 inserați imaginile oklevel.jpg și utlevel.jpg! Redimensionați 
ambele imagini păstrând proporțiile astfel încât imaginea oklevel.jpg să aibă lățimea de 
7,5 cm, iar imaginea utlevel.jpg de 23 cm! Aliniați ambele imagini pe diapozitiv 
vertical la 8 cm față de colțul din stânga sus al diapozitivului! Poziționați imaginile orizontal 
astfel încât să nu se acopere reciproc și să nu acopere textele! 

9. Aplicați animare la diapozitivul nr. 1! Aici cele două desene să apară deodată, automat, cu 
animare prin rotire! După cele două desene să apară automatic titlul și după 1 secundă 
subtitlul prin animare diferită de desene, tip apariție pe loc! 

 
Model: 

Diapozitivul nr. 1 Diapozitivul nr.2 

Diapozitivul nr. 3 Diapozitivul nr. 4 
 

30 puncte 
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3. Mașină de stropit 
Într-un oraș, pe căldura de vară, o mașină de stropit a răcorit și a curățat străzile. Puterea 

stropirii, adică cantitatea de apă presărată pe metru, a fost setată treptat pe parcursul drumului 
de conducătorul mașinii de stropit. 

În fișierul menetlevel.txt stă la dispoziție traseul zilnic al mașinii de stropit cu numele 
străzilor, distanța parcursă pe ele, și cu treapta de comutare a puterii de presărare. În oraș străzile 
au denumire unică, faptul că numele străzii apare de mai multe ori înseamnă că mașina de stropit 
a intrat din nou pe cel puțin o parte de pe ea. 

Cu ajutorul programului procesor de tabel rezolvați exercițiile următoare! 
În cursul rezolvării luați în considerare următoarele! 

 Puteți efectua calcule ajutătoare începând de la coloana M 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 ei 
așa cum există, sau înscrieți un rezultat care v-i se pare probabil, și lucrați mai departe cu 
acela. 

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

Conducătorul mașinii de stropit poate seta puterea de presărare pe parcursul mișcării. Poziția 
comutatorului este conținută de coloana D. Puterea de presărare are mai multe trepte: se întinde 
de la poziția 0 închisă până la poziția 3 presărare maximă a apei. Cantitățile de apă presărată pe 
metru aparținătoare treptelor de comutare se găsesc în celulele domeniului K1:L5. 

În celulele I2 și F2 se află cantitatea de apă din rezervorul mașinii de stropit la plecare. Pe 
parcurs apa se golește din rezervor. Dacă la sfârșitul unei porțiuni de drum cantitatea de apă din 
rezervor scade sub limita indicată în celula I3, atunci conducătorul reîncarcă acolo rezervorul 
cu 8000 de litri. (Puteți presupune că rezervorul nu se golește total pe parcursul niciunui porțiuni 
de drum.) 
2. În celulele domeniului C3:C86 calculați distanța parcursă față de plecare! 
3. În celulele domeniului E3:E86 determinați – cu ajutorul formulelor care se pot copia – că 

în străzile aferente câți litri de apă a presărat mașina de stropit! 
4. În celulele domeniului F3:F86 calculați, că după traseul făcut pe străzi câți litri de apă se 

află în rezervorul mașinii de stropit! Luați în considerare că dacă cantitatea de apă din 
rezervor scade sub valoarea indicată în celula I3, atunci conducătorul mai alimentează 
8000 de litri în el. 

5. În celula I4 determinați cu ajutorul unei formule, distanța exprimată în kilometri care a 
parcurso în ziua respectivă mașina de stropit! Formatați suma fără decimale, și afișați 
rezultatul cu unitatea de măsură „km”! 

6. În celula I5 afișați, câți litri de apă a presărat în total mașina de stropit după parcurgerea 
distanței totale! Formatați rezultatul fără decimale, și afișați unitatea de măsură „l”! 

7. Trebuie să determinați numărul acelor porțiuni de drum, pe care mașina le-a străbătut fără 
să le stropească. În linia în care poziția comutatorului a fost 0, acolo afișați în coloana G 
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simbolul „+”, în alte cazuri celula să apară necompletată! În celula I6 calculați cu ajutorul 
unei formule numărul acelor traversări din afara locației, unde mașina nu a stropit! 

8. Formatați tabelul conform descrierii următoare și pe baza modelului! 
a. Setați separatorul de mii ale numerelor și setați numărul decimalelor conform 

modelului în coloanele E, F, I și L! 
b. Evidențiați cu stil font aldin conținutul celulelor din domeniile A1:F1 și H2:H6! 
c. Afișați conținutul celulelor domeniului A1:F1 conform modelului! 
d. În celulele care conțin valori calculate utilizați stil font cursiv! 
e. Aliniați conținutul celulelor domeniului B:D orizontal la centru! 
f. Aplicați la domeniile A1:F86 și H2:I6 bordură cu linie groasă în exterior, cu 

linie subțire în interior conform modelului! Restul celulelor din tabel să nu fie 
cu bordură! 

g. Setați umplerea fondalului celulelor I2:I3 de culoare albastru deschis! 
h. Alegeți lățimea coloanelor astfel încât datele să fie vizibile peste tot! 

9. Pregătiți diagramă puncte (XY) pe o foaie de lucru separată, care arată cu puncte conectate, 
ce cantitate de apă este în rezervorul mașinii de stropit în funcție de distanță! 

 Setați scara axei verticale astfel încât să se extindă până la 10 000 de litri! 

 Pe diagramă să nu apară legendă! 

 Titlul să fie „Conținutul de apă al rezervorului”! 

 Eticheta axei verticale să fie „Litru”, iar a axei orizontale „Distanța parcursă”! 

 Utilizați pe diagramă la titlu șu etichetele axelor tip de font Arial (Nimbus Sans) 
cu mărimea de caracter de 14 puncte! 

 
Model: 

 
  

30 puncte 
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4. Curte de salubritate 
În Budapesta funcționează momentan 17 curți de colectare a deșeurilor, unde locuitorii pot 

preda deșeurile colectate în mod selectiv. 
Stau la dispoziție datele curților de salubritate și tipul deșeurilor care se pot preda acolo. 

1. Creați bază de date nouă cu numele hulladekudvar! Importați în baza de date fișierele 
anexate(hely.txt, gyujt.txt, fajta.txt), sub nume identic cu numele fișierului! 
Fișierele sunt fișiere tip text delimitate cu tabulatoare, codificate UTF-8, primul lor rând 
conține numele câmpurilor! 

Tabele: 
hely (id, kerulet, cim) 

id identificatorul curții de salubritate (număr), acesta este cheia  
kerulet în ce district din oraș se găsește curtea de salubritate (text) 
cim adresa curții de salubritate (text) 

gyujt (helyid, fajtaid) 
helyid identificatorul curții de salubritate (număr), acesta este cheia 
fajtaid identificatorul tipului de deșeu care se poate colecta (număr), cheie 

fajta (id, nev) 
id identificatorul tipului de deșeu care se poate colecta (număr), acesta este 

cheia 
nev denumirea tipului de deșeu (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. Anvelopa utilizată este deșeu valoros, reciclabil în mai multe domenii. Pregătiți interogare 

și raport, care enumeră cartierul și adresa acelor curți de salubritate, unde „gumiabroncs” 
se poate preda! Alinierea titlului raportului, textul ei, respectiv textul capetelor de coloană 
să fie conform modelului de mai jos! Restul caracteristicilor raportului le puteți alege liber. 
(2gumi) 

 
3. Dunărea împarte capitala în două părți, partea Buda și partea Pesta. La partea Buda aparțin 

districtele I., II., III., XI., XII. și XXII., restul la partea Pesta. Pregătiți interogare care 
afișează câte curți de salubritate sunt în Buda, și câte în Pesta! Pe parcursul rezolvării puteți 
utiliza faptul că în Budapesta sunt 17 curți de salubritate. (3pestbuda) 
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4. Pregătiți interogare care enumeră acele districte în care se găsesc mai multe curți de 
salubritate! (4tobb) 

5. Pregătiți interogare care enumeră numele acelor tipuri de deșeu, care sunt preluate în mai 
puțin decât cinci curți de salubritate! (5specialis) 

6. Pregătiți interogare care afișează districtul și adresa acelei curți de salubritate care preia cele 
mai multe tipuri de deșeuri. În cazul rezultatelor identice, este suficient să dați una dintre 
ele.(6sokfajta) 

7. Pregătiți interogare care afișează districtul și adresa acelor curți de salubritate care preiau și 
„elem” și „lom”! (7mindketto) 

 

Sursă: 

1. Identificarea biometrică 
http://oktel.hu/szolgaltatas/belepteto-rendszer/biometrikus-azonositas/ Ultima descărcare: 15.07.2016. 
http://www.esoftiesnigeria.com/images/biometric2.jpg Ultima descărcare: 15.07.2016. 
http://www.phirelight.com/wp-content/uploads/2014/08/avuc.jpg Ultima descărcare: 15.07.2016. 
http://16sp2o45qs973i2kpolavg37.wpengine.netdna-cdn.com/assets/iStock_Iris-Scan-300x221.jpg Ultima descărcare: 15.07.2016. 
http://www.facephi.com/uploads/imagenes/paginas/galeria/201405/galeria_1-banca.jpg Ultima descărcare: 15.07.2016. 
https://njbmagazine.com/wp-content/uploads/2016/02/ThinkstockPhotos-450853983.jpg Ultima descărcare: 15.07.2016. 
http://www.deepnetsecurity.com/wp-content/uploads/2013/07/header6.jpg Ultima descărcare: 15.07.2016. 
http://biometrics.sabanciuniv.edu/img/sig.jpg Ultima descărcare: 15.07.2016. 
http://blog.m2sys.com/wp-content/uploads/2015/05/voice-biometrics.png Ultima descărcare: 15.07.2016. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_passport#/media/File:Hungarian_passport_biodata_page.png Ultima descărcare: 15.07.2016. 

2. El Camino 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jakab-út Utolsó letöltés: 2016. 12.29. 
https://img1.etsystatic.com/103/1/10506290/il_570xN.841490519_qxzj.jpg Ultima descărcare: 29.12.2016. 
http://www.caminodreaming.net/uploads/1/8/2/0/18207817/1162303_orig.jpg?130 Ultima descărcare: 29.12.2016. 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/57/17/cb/5717cbe55b8ec77fea8269efb768f709.jpg Ultima descărcare: 29.12.2016. 
https://olyvejames.files.wordpress.com/2013/09/scallop_shell_jpg.jpg Ultima descărcare: 29.12.2016. 
http://www.andrzej.zabrze.pl/wp-content/uploads/2013/11/cid_14A4F5FE9F18413D99EFB4D2558841FF@szef.jpg Ultima descărcare: 
29.12.2016. 

4. Curte de salubritate 
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hulladekudvar Ultima descărcare: 01.12.2016. 

20 puncte 
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