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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 evaluării unitare, vă rugăm să nu vă abateți de la baremul de corectare! Punctele nu 
se pot descompuse mai mult decât sunt arătate 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 care 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 sfârșitul fiecărui exercițiu în dreptunghiul cu fundal gri aflat lângă 
numărul total de puncte introduceți suma punctelor acordate de examinator. Pentru fiecare 
lucrare de examen trebuie complectată câte o foaie de evaluare, și trebuie anexată lucrării (la 
foile candidatului). Acestea se vor da în mâna candidațiilor care doresc să-și vadă lucrarea 
corectată. Tabelul de punctaj electronic în limba maghiară anexată rezolvării ajută complectarea 
foii de evaluare. Dacă introduceți punctajul în această tabelă, atunci tabelul de punctaj 
complectat și imprimat poate înlocui 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 aceasta 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. 
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1. Identificarea biometrică 
Crearea documentului biometrikus   
Există documentul biometrikus în formatul implicit al programului 
procesor de text 1 punct  
În documentul nu este nici un spațiu inutil și paragraf gol 1 punct  
Nu considerăm gol paragraful în care nu este text, dar conține imagine, 
tabelă sau alt obiect necesar din punctul de vedere al exercițiului.   
Caracteristicile paginii   
Mărime A4, cu orientare tip portret și toate cele patru margini 2,0 cm 1 punct  
Formatarea textului principal   
Caracterul fontului este Times New Roman (Nimbus Roman), mărimea 
de caracter de 11 puncte 1 punct  
Paragrafele sunt aliniate stânga-dreapta, interlinia este la un rând 1 punct  
Primul rând al paragrafelor începe indentat la 0,8 cm de la margine 1 punct  
Cu excepția titlurilor, a enumerării, a listei numerotate, a notei de subsol 
și a porțiunii care va trebui să fie pregătită cu ajutorul tabulatoarelor, 
paragrafele sunt urmate de spațiere de 6 puncte 1 punct  
Punctul se acordă și atunci, când a setat spațiere în cazul enumerării, 
listei numerotate sau notei de subsol. 
Punctele de mai sus se acordă, dacă nu le-a setat cel mult într-un loc 
prescris.   
Formatarea titlurilor   
Titlul este cu mărimea de caracter de 18 puncte, stil aldin 1 punct 
Spațierea dinaintea titlului este de 0 puncte, după titlu de 18 puncte 1 punct 
Subtitlurile sunt cu mărimea de caracter de 14 puncte, stil aldin 1 punct  
În cazul subtitlurile a utilizat stil font majuscule reduse 1 punct  
Înainte de subtitluri a setat spațiere de 18 puncte, după ele de 12 puncte 1 punct  
Punctele referitoare la subtitluri se acordă, dacă le-a setat corect cel puțin 
la 4 subtitluri.   
Paragrafele de după titlu   
Paragraful de după titlu este cu stil cursiv, indentat de la stânga cu 2 cm 1 punct  
Pe partea stângă a textului introductiv este o linie verticală gri cu lățimea 
de 6 puncte 1 punct  
Înaintea paragrafului care urmează după textul introductiv este spațiere 
de 12 puncte 1 punct  
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Formatarea părții cu tabel   
Există tabel, și este alcătuit din două rânduri și patru coloane 1 punct  
Înălțimea rândurilor tabelului este 3 cm 1 punct  
Tabelul nu are bordură 1 punct  
A inserat în tabel cel puțin trei din imaginile 11.jpg, 12.jpg, 
13.jpg, 14.jpg, 21.jpg, 22.jpg, 23.jpg és 24.jpg  1 punct  
A inserat în tabel în poziția dată conform modelului toate imaginile date 1 punct  
A redimensionat imaginile inserate păstrând raportul laturilor la 
înălțimea de 2,5 cm 1 punct  
Punctul se acordă dacă a inserat cel puțin trei imagini și le-a 
redimensionat păstrând raportul laturilor la înălțimea de 2,5 cm.   
A inserat în tabel în poziția corespunzătoare toate imaginile, le-a 
redimensionat păstrând raportul laturilor la înălțimea de 2,5 cm și le-a 
aliniat orizontal la centru 1 punct  
După paragraful din fața tabelului, respectiv înaintea paragrafului care 
urmează după tabel a utilizat spațiere de 12 puncte 1 punct  
Formatarea listelor   
În cazul paragrafelor conform modelului a utilizat enumerare 1 punct  
Punct nu se poate acorda dacă a transformat în enumerare și alt paragraf.   
La paragraful conform modelului enumerarea este introdusă cu simbolul 
„”sau imaginea jel.png 1 punct  
La paragrafele conform modelului a setat listă numerotată conform 
modelului 1 punct  
Partea cu tabulatoare de sub al treilea subtitlu   
Al treilea subtitlu începe pe o pagină nouă 1 punct 
Punct nu se poate acorda, dacă a reușit să obțină acest obiectiv prin 
inserare repetată de semne paragraf, tabulatoare sau spații.   
Poziția tabulatoarelor în ordine sunt 1 cm, 3,5 cm, 6 cm, 8 cm, 11 cm, 
respectiv 13,5 cm 1 punct  
Tabulatoarele sunt aliniate la stânga 1 punct  
Pozițiile tabulatoarelor, conform modelului, sunt unite cu linie punctată 1 punct  
Punctele de mai sus se acordă, dacă a setat conform prescrierii cel puțin 
3 poziții de tabulatoare în cazul a cel puțin 3 paragrafe.   
Partea cu tabulatoare apare în totalitate conform modelului, inclusiv 
stilul aldin al primului rând 1 punct  
Nota de subsol   
După cuvântul cheie „FAR” a inserat o notă de subsol cu referință prin 
simbolul caracter „*” 1 punct  
Textul notei de subsol: „Indicatorul FAR (False Accept Rate) indică, la 
câte autentificări corecte se găsește una greșită.” 1 punct  
Punctul se acordă, dacă cel mult 3 caractere diferă de cele date.   
Formatul fontului subsolului este identic cu al textului principal 1 punct  
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Inserarea imaginii magyar.jpg   
În partea dintre penultimul și ultimul subtitlu – conform modelului – a 
inserat aliniat la marginea din dreapta imagea magyar.jpg și păstrând 
raportul laturilor a redimensionat-o la lățimea de 6 cm 1 punct  
A încadrat imaginea cu linie subțire de culoare neagră cu lățimea de 
1 punct 1 punct  
Există legenda imaginii, și acela este textul „Pașaport biometric maghiar” 1 punct  
Legenda imaginii este cu stil cursiv, formatul fontului identic cu al 
textului principal (tipul fontului Times New Roman (Nimbus Roman), 
mărimea de caracter de 11 puncte)  1 punct  
Setarea stilului aldin   
A utilizat stil aldin conform modelului 1 punct  
Punctul se acordă, dacă conform modelului în paragraful dinaintea 
primului subtitlu și paragraful de după el, a setat în total la cel puțin 
15 cuvinte prescrise cu stil aldin, dar în alte locuri nu.   
Utilizarea despărțirii   
A aplicat despărțire automată în document 1 punct  
Total: 40 puncte  

2. El Camino 
Crearea prezentării   
Există prezentarea conținând 4 diapozitive cu numele camino în 
formatul implicit al programului procesor de prezentare 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă există mai puțin de 3 diapozitive sau 
prezentarea nu a salvat-o cu numele corespunzător.   
Setările generale ale diapozitivelor   
Dimensiunea diapozitivelor este 34 cm × 19 cm 1 punct  
Fundalul fiecărui diapozitiv este de culoare cu codul RGB(6, 37, 93) 
albastru închis 1 punct  
Pe fiecare diapozitiv (cu excepția titlului principal al diapozitivului titlu) 
a utilizat caractere Arial (Nimbus Sans) și fiecare text este de culoare cu 
codul RGB(255, 225, 97) galben deschis 1 punct  
Cu excepția diapozitivului titlu pe fiecare diapozitiv titlul apare pe partea 
stângă, și este stil aldin, cu mărime de caracter 46 puncte 1 punct  
Textele sunt cu mărimea de caracter de 23 puncte 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă sunt mai puțin de 3 diapozitive sau 
diapozitivele nu conțin textele.   
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Pregătirea diapozitivului titlu și al desenului   
Pe diapozitivul titlu titlul principal este cu caracter serif 1 punct  
Titlul principal are mărimea de caracter de 60 puncte, subtitlul de 
46 puncte 1 punct  
Dreptunghiurile și triunghiul au culoarea liniei și de umplere cu codul 
RGB(224, 184, 9) galbenă 1 punct  
Punctul se acordă, dacă setarea este corectă la cel puțin 4 forme.   
A desenat și a suprapus conform modelului cel puțin două dreptunghiuri 
de mărime diferită; dreptunghiurile au lățimea de 0,5 cm și lungimea lor 
este aleasă din cele date 1 punct  
Punctul se acordă și atunci, când a schimbat valorile de lățime și lungime 
între ele.   
A desenat și a suprapus conform modelului cel puțin patru dreptunghiuri 
de mărime diferită; dreptunghiurile au lățimea de 0,5 cm și lungimea lor 
este aleasă din cele date 1 punct  
Punctul se acordă și atunci, când a schimbat valorile de lățime și lungime 
între ele.   
Cel puțin două dreptunghiuri sunt rotite cu multiplul lui 18° 1 punct  
Cel puțin patru dreptunghiuri sunt rotite cu multiplul lui 18° 1 punct  
Pe desen se află cele patru dreptunghiuri suprapuse și imaginea lor în 
oglindă, a inserat între ele conform modelului dreptunghiul cu lățimea de 
0,5 cm și lungimea de 12,5 cm 1 punct  
În desenul ansamblu a așezat transversal dreptunghiul cu lățimea de 
0,5°cm și lungimea de 5,5 cm 1 punct  
Pe partea de jos a formațiunii a pus triunghiul cu înălțimea de 1 cm, 
lățimea de 2,5 cm 1 punct 
A copiat, a rotit și a oglindit întreaga formațiune scoică (sau imaginea 
kagylo.png) conform modelului 1 punct  
Punctul se acordă și atunci când formațiunea desenată este chiar greșită, 
dar una este oglinda celeilalte, și le-a rotit în direcție corespunzătoare.   
Cele două formațiuni scoică sunt în totalitate corespunzătoare modelului 
și prescrierii 1 punct  
A așezat cele două desene vertical la centru pe diapozitiv, vârfurile 
scoicilor sunt la marginea diapozitivului 1 punct  
Punctul se acordă și atunci când cele două formațiuni desenate nu sunt 
exacte sau a utilizat imaginea kagylo.png, dar le-a așezat 
corespunzător.   
Cele două desene nu se ating și nu acoperă textul 1 punct  
Textul diapozitivului nr. 2   
A transformat textul pe diapozitivul „Istoria” în enumerare și simbolul 
enumerării este „” 1 punct  
Textele diapozitivelor nr. 3 și nr. 4   
A așezat textul pe cel puțin unul dintre diapozitive cu casete text (sau 
chenare) conform modelului în jurul imaginilor 1 punct  
Pe ambele diapozitive setarea și poziționarea textelor este corectă 1 punct  
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Inserarea și setarea imaginilor   
A inserat pe diapozitivul nr. 2 imaginea sztjakab.jpg, și a setat 
înălțimea ei păstrând raportul dimensiunilor la 10 cm 1 punct  
A inserat pe diapozitivul nr. 3 imaginea terkep.jpg, și a setat înălțimea 
ei păstrând raportul dimensiunilor la 5,5 cm 1 punct  
A inserat pe diapozitivul nr. 4 imaginile oklevel.jpg și 
utlevel.jpg. A redimensionat ambele imagini păstrând rapoartele 
astfel încât imaginea oklevel.jpg are lățimea de 7,5 cm, imaginea 
utlevel.jpg de 23 cm 1 punct  
Pe diapozitive a poziționat corect cel puțin două imagini în raport cu 
colțul din stânga sus, sau le-a aliniat pe diapozitiv vertical la centru 1 punct  
Pe diapozitive a poziționat sau a aliniat corect toate cele patru imagini 1 punct  
Animarea pe diapozitiv   
Cele două desene (sau două imagini kagylo.png) apar automat cu 
animare prin rotire 1 punct  
Titlul principal apare automat după desene, iar după el la 1 secundă 
apare subtitlul; animarea titlului principal și a subtitlului este diferită de 
cea a desenelor, se întâmplă pe loc 1 punct  
Total: 30 puncte  

 

3. Mașină de stropit 
Introducerea datelor și salvarea   
A așezat întregul conținut al fișierului menetlevel.txt începând de la 
celula A1 și a salvat-o cu numele naplo în formatul corespunzător 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă sursa a ajuns în fișier într-o codificare 
de caracter necorespunzătoare.   
Determinarea distanța parcurse față de locație   
Într-o celulă a determinat corect distanța parcursă 1 punct  
În toate celulele domeniului C3:C86 a determinat corect distanța parcursă 1 punct  
De exemplu: 
în celula C3: =C2+B3 
sau 
=SZUM($B$2:B3)   
Cantitatea de apă presărată în străzile aferente   
Într-o celulă a determinat corect cantitatea de apă presărată 1 punct  
De exemplu: 
în celula E3: =FKERES(D3;K2:L5;2)*B3   
În toate celulele domeniului E3:E86 a determinat corect cantitatea de apă 
presărată 2 puncte  
De exemplu: 
în celula E3: =FKERES(D3;$K$2:$L$5;2)*B3 
Punctul nu se poate diviza.   
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Cantitatea de apă din rezervor pe rânduri   
A analizat cu ajutorul funcției corecte cantitatea de apă din rezervor într-o 
celulă 1 punct  
De exemplu: 
în celula F3: F2-E3<I3 
Punctul se acordă, dacă a utilizat valoare concretă (2000) in locul referirii 
la limita de jos (I3).   
Într-o celulă a domeniului a determinat corect cantitatea de apă din 
rezervor 1 punct  
De exemplu: 
în celula F3: =HA(F2-E3<I3;F2-E3+8000;F2-E3)   
În toate celulele domeniului F3:F86 a determinat corect cantitatea de apă 
din rezervor 1 punct  
De exemplu: 
în celula F3: =HA(F2-E3<$I$3;F2-E3+8000;F2-E3) 
Cele două puncte anterioare nu se pot acorda, dacă a a utilizat valoare 
concretă (2000) in locul referirii la limita de jos (I3).   
Calcularea distanței zilnice și a cantității de apă presărată   
A afișat suma distanțelor parcurse pe traseu în kilometrii 1 punct  
De exemplu: 
în celula I4: =SZUM(B2:B86)/1000 
sau 
=C86/1000 
Punctul se acordă și atunci, dacă domeniul de însumat este B3:B86.   
A calculat cantitatea apei presărate pe traseu 1 punct 
De exemplu: 
în celula I5: =SZUM(E2:E86) 
Punctul se acordă și atunci, dacă domeniul de însumat este E3:E86.   
A afișat rezultatul în celula I4 cu unitatea de măsură „km” și în celula I5 
cu unitatea de măsură „l” 1 punct  
În ambele celule a afișat rezultatul formatat fără decimale 1 punct  
Determinarea numărului traversări fără stropire   
Într-o celulă din domeniul G3:G86 analizează corect poziția 
comutatorului 1 punct  
De exemplu: 
în celula G3: D3=0   
Într-o celulă din domeniul G3:G86 apare simbolul „+”, dacă stropirea nu 
a fost făcută 1 punct  
De exemplu: 
în celula G3: =HA(D3=0;"+";)   
În toate celulele din domeniul G3:G86 apare simbolul „+”, dacă stropirea 
nu a fost făcută, în alt caz celula apare necompletată 1 punct  
De exemplu: 
în celula G3: =HA(D3=0;"+";"")   
În celula I6 apare numărul traversărilor fără stropire 1 punct  
De exemplu: 
în celula I6: =DARABTELI(G3:G86;"+") 
sau 
=DARABTELI(G2:G86;"+")-1 
Punctul se acordă și atunci, dacă a calculat din datele coloanelor D sau E.   
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Formatarea tabelului   
În coloanele E, F și L numerele apar cu două decimale, respectiv în 
coloanele E, F și I setate cu separatorul de mii 1 punct  
În celulele domeniilor A1:F1 și H2:H6 a setat stil font aldin  1 punct  
A aliniat orizontal la centru conținutul celulelor din coloanele B:D, 
respectiv în celulele domeniului A1:F1 a aliniat textul orizontal și vertical 
la centru 1 punct  
În celulele domeniului B1:C1 și E1:F1 titlurile apar în două rânduri 1 punct  
A setat umplerea fondalului celulelor A1:F1 de culoare gri, a celulelor 
I2:I3 de culoare albastru deschis 1 punct  
În celulele în care apar valori calculate a utilizat stil cursiv 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă a utilizat stil cursiv și în altă celulă, cu 
excepția acelor celule care conțin valori calculate și a celulelor 
domeniului C2:F2.   
A aplicat la domeniile A1:F86 și H2:I6 bordură cu linie groasă în 
exterior, cu linie subțire în interior 1 punct  
Punct nu se poate acorda dacă a bordurat și alte celule.   
A setat lățimea coloanelor astfel încât toate datele sunt vizibile în tabel 1 punct  
Diagramă despre conținutul de apă al rezervorului   
Diagrama tip puncte (XY) se află pe o foaie de lucru separată, respectiv a 
reprezentat pe diagramă valori corecte cu puncte conectate 1 punct  
Scara axei verticale se întinde până la 10 000 de litri, și axa orizontală 
este scalată conform distanței 1 punct  
Titlul diagramei este „Conținutul de apă al rezervorului” și nu este 
legendă 1 punct 
Eticheta axei verticale este „Litru”, iar a axei orizontale „Distanța 
parcursă” 1 punct  
Textele pe diagramă sunt stil font Arial (Nimbus Sans) și au mărimea de 
caracter de 14 puncte 1 punct  
Total: 30 puncte  

4. Curte de salubritate 
Crearea bazei de date   
Crearea bazei de date cu numele hulladekudvar, respectiv importarea 
datelor în tabelele hely, gyujt și fajta 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 hely și fajta 
câmpurile id sunt chei primare, respectiv în tabela gyujt helyid și fajtaid 
sunt chei complexe 1 punct  
Afișarea câmpurilor în interogări și raport   
În interogare și în raport nu a afișat câmp care nu este necesar 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă examinatul a pregătit mai puțin de trei 
interogări.   
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Interogare 2gumi și raport   
Apar câmpurile kerulet și cim, și legăturile dintre tabele sunt bune 1 punct  
Filtrarea pe numele nev este bună 1 punct  
În raport apar câmpurile prescrise 1 punct  
Titlul și setarea raportului, respectiv textul subtitrărilor de câmp este 
conform modelului 1 punct  
De exemplu: 

SELECT kerulet, cim 
FROM hely, fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = gyujt.fajtaid AND hely.id = gyujt.helyid 
 AND nev="gumiabroncs";   

Interogarea 3pestbuda   
Apare cu funcția corespunzătoare numărul de bucăți (COUNT()), și filtrează 
corect pe cel puțin un district 1 punct  
Apare numărul de curți de salubritate dine Pesta și din Buda, și rezultatul 
este corect 1 punct  
Pe districtele corespunzătoare filtrează corect cu legătură logică bună 1 punct  
De exemplu: 

SELECT Count(*) AS Budai, 17-Count(*) AS Pesti 
FROM hely 
WHERE kerulet="I." OR kerulet="II." OR kerulet="III."  
 OR kerulet="XI." OR kerulet="XII." OR kerulet="XXII."; 

sau 
SELECT Count(*) AS Budai, 17-Count(*) AS Pesti 
FROM hely 
WHERE kerulet In ("I.","II.","III.", "XI.","XII.","XXII.");   

Interogarea 4tobb   
Apare câmpul kerulet și este grupat după acesta 1 punct 
Filtrarea grup pe numărul de curți de salubritate din districte este corectă 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă utilizează tabele care nu sunt necesare și 
din această cauză rezultatul este greșit. 
De exemplu: 

SELECT kerulet 
FROM hely 
GROUP BY kerulet 
HAVING Count(id)>1;   

Interogarea 5specialis   
A afișat câmpul nev și este grupat corect 1 punct  
Punctul se acordă, dacă a grupat numai după câmpul nev.   
Legătura tabelelor și filtrarea grup este corectă 1 punct  
De exemplu: 

SELECT nev 
FROM fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = gyujt.fajtaid 
GROUP BY id, nev 
HAVING Count(helyid)<5;   

 



 
 

1711 gyakorlati vizsga 11 / 12 2018. május 17. 

Informatika román nyelven — középszint 
Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap Név: ............................................................  osztály: .....   

Interogarea 6sokfajta   
A afișat câmpul kerulet, respectiv cim, și legătura dintre tabele este 
corectă 1 punct  
A grupat conform câmpului kerulet și cim 1 punct  
Punctul se acordă și atunci, dacă a grupat după id.   
A ordinat descrescător după tipuri de deșeu, și apar numai cele cu 
valorile cele mai mari 1 punct  
Punctul se acordă și atunci, dacă din mai multe recorduri aparținătoare 
valorii cel mai mari apare numai una. 
De exemplu: 

SELECT TOP 1 kerulet, cim 
FROM hely, gyujt 
WHERE hely.id = gyujt.helyid 
GROUP BY id, kerulet, cim 
ORDER BY Count(fajtaid) DESC;   

Interogarea 7mindketto   
Determină corect că în care dintre curțile de salubritate se colectează 
„elem” 1 punct  
Determină corect că în care dintre curțile de salubritate se colectează 
„lom” 1 punct  
Determină corect că în care dintre curțile de salubritate se colectează și 
„elem” și „lom”, respectiv afișează corespunzător acestuia câmpul 
kerulet și cím. 1 punct  
De exemplu: 

SELECT kerulet, cim 
FROM hely, fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = fajtaid AND hely.id = helyid  
 AND (nev="elem" OR nev="lom") 
GROUP BY kerulet, cim 
HAVING Count(fajta.id)=2; 

sau 
SELECT kerulet, cim 
FROM hely, fajta, gyujt, 7seged2 
WHERE fajta.id = fajtaid AND hely.id = gyujt.helyid  
 AND nev="elem" 
 AND gyujt.helyid In ([7seged2].helyid); 

și 
Interogarea 7seged2: 

SELECT helyid 
FROM fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = gyujt.fajtaid AND nev="lom"; 

sau 
SELECT kerulet, cim 
FROM hely, 7seged1, 7seged2 
WHERE id In ([7seged1].helyid) 
 AND id In ([7seged2].helyid); 

și 
Interogarea 7seged1: 

SELECT helyid 
FROM fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = gyujt.fajtaid AND nev="elem";   

Total: 20 puncte  
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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 Utolsó letöltés: 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 Ultima descărcare: 29.12.2016. 
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. 
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