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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. Reanimare 
În acest exercițiu trebuie să pregătiți o lucrare informativă despre reanimare având ca bază 

descrierea și modelul. Pentru pregătirea lucrării informative utilizați fișierul de date 
szoveg.txt cu codificare UTF-8 și imaginile egyszemely.jpg, kompresszio.jpg, 
lelegeztetes1.jpg și lelegeztetes2.jpg! Textul din fișierul de sursă szoveg.txt 
trebuie să-l întregiți cu textul tabelului și notei de subsol. 

1. Creați cu ajutorul programului procesor de text documentul elsosegely în formatul 
implicit al programului utilizând sursele date și modelul dat! Documentul final să nu conțină 
paragrafe goale și semne de spații inutile! 

2. Documentul să fie cu orientare tip portret și mărime de pagina A4! Marginea să fie pe toate 
cele 4 laturi unitar de mărimea de 1,5 cm! 

3. Cu excepția titlurilor în întregul document (inclusiv nota de subsol și tabelul) caracterele să 
fie cu fontul Times New Roman (Nimbus Roman) și cu mărimea de caracter de 13 puncte!  

4. Valoarea spațierii cu excepția notei de subsol în întregul document să fie la 1,1 interlinie 
(110%) rând! Unde exercițiul nu cere altceva, acolo in fața paragrafelor și după ele să nu 
fie spațiere! 

5. Paragrafele să fie aliniate stânga-dreapta, cu excepția titlurilor, tabelului și a notei de subsol! 
6. Primul și ultimul titlu să fie cu mărimea de caracter a textului de 20 puncte și cu majuscule 

reduse! Fundalul lor să fie conform modelului pe toată lățimea lor gri deschis! Setați 
înaintea celor două titluri și după ele spațiere de 6 puncte! 

7. La cuvântul mozaic „BLS” atașați notă de subsol cu textul următor: „BLS = Basic Life 
Support”! 

8. Transformați textul de sub primul titlu din model într-o listă enumerată! Numerele 
enumerării să înceapă indentat la 0,5 cm, textele la 1 cm! În propoziția de după ultimul 
punct al enumerării culoarea de caracter a numerelor „30” și „2” să fie roșu cu codul 
RGB(255, 50, 0)! 

9. Subtitlurile să fie cu mărimea de caracter de 16 puncte, culoare albastră și spațiere caracter 
extinsă de 2 puncte! Înaintea acestor titluri setați spațiere de 6 puncte! 

10. Inserați în spațiile conform modelului imaginile corespunzătoare! Redimensionați imaginile 
unitar păstrând rapoartele la înălțimea de 4 cm! Toate imaginile să fie aliniate la marginea 
din dreapta! 

11. Formatați partea de text aflată la finalul textului informativ conform descrierii următoare! 
a. Transformați partea de text în două coloane și aveți grijă de fragmentarea lor!  
b. Paragrafele cu conținut corespunzător să fie cu font stil aldin! 
c. Transformați partea corespunzătoare a primei coloane într-o enumerare! 
d. Simbolul care marchează enumerarea să fie „○”! Simbolurile să înceapă la 

margine! 
12. În locul indicat în model pregătiți un tabel format din 3 coloane și 5 rânduri, cu bordură 

subțire, aliniat la centru! Coloanele să aibă lățimea de 4 cm! Îmbinați celule primului rând, 
respectiv ultimele două celule de jos ale primelor două coloane conform modelului! 
Introduceți în tabel textele conform modelului! Aliniați toate textele orizontal conform 
modelului! Aliniați vertical la centru textul din cele două celule îmbinate ale ultimului rând! 
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13. Inserați un simbol foarfecă la începutul paragrafului de sub tabel! De la foarfecă până la 
marginea din dreapta introduceți cu ajutorul tabulatorului o linie întreruptă! Sub linie 
introduceți textul conform modelului! Setați înaintea paragrafului conținând foarfeca și 
după spațiere de 12 puncte! 

14. În document utilizați despărțire în silabe automată! 

 
Model la exercițiul Reanimare: 

 

 

40 puncte 
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2. Părul 
Părul are rol important în protecția capului. Totodată oamenii consideră important din punct 

de vedere estetic părul sănătos, frumos. 
Pregătiți pagină web cu privire la lucrurile interesante legate de păr. Pe parcursul rezolvării 

exercițiului pe lângă pagina web trebuie să pregătiți și o imagine. 

Textul paginii o găsiți în fișierul text hajforras.txt cu codificare UTF-8. Imaginile 
necesare rezolvării exercițiului: fej.png și szerkezet.jpg. Pe parcursul utilizării 
imaginilor să aveți grijă ca ele să apară corect și după mutarea directorului de examen! 
1. Pregătiți imaginea cu 800×300 puncte de imagine care apare în partea superioară a paginii 

web conform descrierii și modelului! Salvați imaginea cu numele cim.png! 
2. Fundalul desenului să fie alb! Desenați pe el un dreptunghi cu colțurile rotunjite cu culoarea 

maro RGB(185, 122, 87) cu lățime linie liber aleasă astfel încât restul imaginii va trebui să 
fie așezată în acest dreptunghi! Dreptunghiul să fie cât mai mare, dar să nu se extindă peste 
suprafața imaginii! 

3. Așezați pe desen două exemplare ale imaginii fej.png conform modelului, și recolorați-
le pe culoarea maro dată anterior! 

4. Pe partea din mijloc a desenului scrieți – conform modelului – cu font de stil fără serife și 
culoarea maro dată textul „Păr”! Cu același mărime de font, culoare gri cu codul 
RGB(195, 195, 195) așezați literele „Păr” sub subtitlul anterior cu pozițiile decalate 
vertical! Literele să se acopere parțial! Cele două texte împreună să aibă înălțimea de cel 
puțin jumătate din înălțimea imaginii, dar să nu se extindă peste contur! 

5. Creați o pagină web cu numele haj.html! Setați proprietățile paginii web unitar conform 
următoarelor: 

− Fundalul paginii să fie alb, culoarea textului neagră! 

− Link-urile înainte de utilizare să fie de culoare maro (codul culorii 
#B97A5A=RGB(185, 122, 87)), în orice alt caz să fie de culoare gri (codul 
culorii (#C3C3C3=RGB(195, 195, 195))! 

− Textul care apare pe bara de titlu a paginii web să fie „7 lucruri interesante”! 

− Întregul text al paginii să apară cu fontul Helvetica sau Arial! 

6. Textul pentru haj.html copiați-l din fișierul de text hajforras.txt! Fragmentați textul 
conform structurii modelului! 

7. La începutul paginii inserați imaginea cim.png, și aliniați-o orizontal la centru! Dacă nu 
ați pregătit imaginea, utilizați fișierul pot_cim.png! 

8. Titlul să apară cu stilul Titlu 1, subtitlurile cu stilul Titlu 2 și cu culoarea maro dată! 
Transformați subtitlurile ca să fie enumerate cu marcatori! 

9. Formatați primul paragraf de după titlu cu font cursiv, iar paragraful următor cu font aldin 
conform modelului! 

10. Lângă subtitlul 2 inserați imaginea szerkezet.jpg micșorat proporțional la lățimea de 
300 de puncte imagine, aliniat la dreapta, cu margine stânga și dreapta de 2 puncte! Setați 
ca text alternativ (explicativ) expresia „Foliculie”, și bordurați imaginea cu linie cu 
grosimea de 1 punct! 
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11. Pregătiți link-uri la părțile separate cu virgulă ale primului paragraf de după titlu, care să se 
refere la subtitlurile de pe pagină! Transformați anterior aceste subtitluri în marker conform 
celor de mai jos! 

Textul link-ului Locul marker-ului 

„Câte fire sunt” „Câte fire de păr se află pe capul nostru?” 

„de ce cade” „Până când trăiește un fir din părul nostru?” 

„cum crește?” „Cât crește un fir de păr?” 

 
Model la exercițiul Părul: 

 

30 puncte 
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3. Campionat 
Cel mai înalt nivel de campionat al handbalului feminin maghiar este NB I Liga. Acesta este 

un campionat organizat anual, la care participă cele mai bune 12 echipe de handbal feminin ale 
țării. Campionatul este format din sezonul de bază, și play-off. Sezonul de bază are 22 de tururi, 
în care echipele joacă tur-retur. Aceasta este urmată de play-off. 

Fișierul cu codificare UTF-8, delimitat cu tabulatoare alapszakasz.txt conține datele 
sezonului de bază din campionatul anual 2015-2016. Aveți sarcina ca pe baza datelor să 
pregătiți tabela care indică situația campionatului. 
În cursul rezolvării luați în considerare următoarele!  

• Puteți efectua calcule ajutătoare în coloana AG sau la dreapta față de această coaloană. 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 folosesc 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! Astfel 
puteți primi puncte și pe exercițiul parțial.  

1. Introduceți fișierul text delimitat cu tabulatoare alapszakasz.txt în foaia de lucru a 
programului procesor de tabel începând cu celula A1! Salvați-vă lucrarea cu numele 
bajnoksag în formatul implicit al programului procesor de tabel! 
Celulele din domeniul J2:AE13 al tabelului conțin rezultatele pe echipe din cele 22 de tururi 
ale sezonului de bază. Într-o celula dată este litera „GY”, dacă echipa a câștigat, litera „V”, 
dacă a pierdut și litera „D”, dacă a remizat. 

2. În celulele domeniului B2:D13 determinați cu ajutorul unei funcții sau formule, că echipa 
dată câte meciuri a câștigat, câte a pierdut și în câte meciuri a remizat în cele 22 de tururi! 

3. Celulele domeniului E2:F13 conțin golurile marcate și primite în cele două tururi. 
Determinați în celulele domeniului G2:G13 diferența dintre golurile marcate și primite! 

4. În celulele domeniului H2:H13 determinați cu ajutorul unei formule punctele câștigate în 
cele 22 de tururi! Pentru victorie se acordă 2 puncte, pentru remiză 1 punct. 

5. În celula C16 determinați numărul total de goluri pe care le-au marcat echipele în sezonul 
de bază! 

6. În celula C17 determinați și cu ajutorul unei formule rotunjiți la întreg, că în sezonul de 
bază care a fost media de goluri pe meci! 

7. Sortați aceste date la primul nivel pe baza punctelor în mod descrescător! În caz de egalitate 
de puncte contează diferența mai mare de goluri. (La sortare să aveți grijă ca datele care 
sunt legate între ele să rămână împreună și după sortare.) 

8. După sezonul de bază urmează play-off-ul. În acesta echipa care conduce campionatul joacă 
cu echipa de pe locul 8, cea de pe locul 2 cu cea de pe locul 7, cea de pe locul 3 cu cea de 
pe locul 6 și cea de pe locul 4 cu cea de pe locul 5. În cele opt celule corespunzătoare din 
domeniului B20:B30 determinați prin utilizarea unei formule care se poate copia echipele 
primului tur din play-off! 
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9. Creați diagramă bandă conform modelului și descrierii, pe care reprezentați golurile marcate 
și primite de echipe! 

a. Așezați diagrama sub date la dreapta de coloana D și sub linia 15! 
b. Pe diagramă benzile care indică golurile marcate să fie verzi, benzile golurilor 

primite să fie roșii! 
c. La diagramă să fie atașată legendă, pe care s-o așezați sub diagramă, pe un rând! 
d. Ca titlu scrieți: „Golurile marcate și primite în campionatul anual 2015-2016”! 

10. Formatați tabelul pe baza descrierii și a modelului! 
a. Alegeți lățimea coloanelor A:H astfel încât toate datele să se poată citi! Lățimea 

coloanelor B:H să fie egală! Lățimea coloanelor J:AE să fie aceeași, dar cea mai 
mică posibilă astfel încât conținutul să se mai poată citi încă! 

b. Setați fundalul celulelor domeniilor A1:H1 și A19:C19 gri deschis și fontul stil 
aldin! Setați titlurile care se află aici conform modelului! 

c. Îmbinați celulele domeniilor A16:B16, A17:B17 și A19:C19, respectiv celulele 
corespunzătoare de la linia 20 în jos! 

d. În celulele domeniilor B2:H13, J2:AE13 și în partea play-off la celulele îmbinate 
anterior aplicați aliniere orizontal la centru! 

e. Bordurați tabelul conform modelului! În jurul domeniului de celule A1:H13 
utilizați linie mai groasă, respectiv între liniile 1 și 2 bordură dublă! Utilizați 
bordură subțire în jurul celulelor domeniului A16:C17 și în jurul celulelor care 
conțin echipele care participă la play-off! 

 

Model la exercițiul Campionat: 

 
  

30 puncte 
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4. Proiectări de film 
În acest exercițiu examinăm, că un film popular în ce cinematograf și cu ce timp de începere 

s-a proiectat în ziua prezentării filmului. 
În fișierele sursă vă stau la dispoziție datele celor mai cunoscute cinematografe și ale 

prezentării filmului în ziua dată. 

1. Creați bază de date nouă cu numele vetitesek! Importați în baza de date fișierele anexate 
(eloadas.txt, mozi.txt), cu nume de tabel 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 creând în caz 
de necesitate câmp nou! 

Tabele: 
eloadas (id, moziid, kezdes, szinkron, szabad) 

id identificatorul proiectării de film (numărător), acesta este cheia 
moziid identificatorul cinematografului (număr) 
kezdes timpul de începere a proiectării filmului (timp) 
szinkron nivelul de sincronizare a filmului (text) 

Valoare lui poate fi magyar szinkronnal, eredeti nyelven sau magyar 
felirattal. 

szabad dacă se poate încă găsi bilet la proiectarea de film (logic) 
mozi (id, nev, irszam, varos, cim) 

id identificatorul cinematografului (număr), acesta este cheia 
nev numele cinematografului (număr), nu sunt două cinematografe cu nume 

identice 
irszam codul poștal din adresa cinematografului (text) 
varos orașul cinematografului (text) 
cim adresa cinematografului (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 listează numele și orașul acelor cinematografe, la care numele 

cinematografului conține parte de cuvânt „art”! Enumerarea să apară după numele orașelor 
în ordine alfabetică! (2art) 

3. Pregătiți interogare, care dă timpul de începere a acelor proiectări din Debrecen, la care se 
mai găsește bilet, împreună cu numele și adresa cinematografelor respective! (3debrecen) 
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4. Pregătiți interogare, care dă numele acelor cinematografe, unde filmul va fi proiectat de cele 
mai multe ori în ziua dată! În cazul in care sunt mai multe astfel de cinematografe, este de 
ajuns dacă vizualizați numai una. (4max) 

5. Enumerați cu ajutorul interogării numele acelor cinematografe, unde în această zi filmul se 
proiectează de mai multe ori cu titrare în limba maghiară (în limba maghiară: magyar 
felirattal)! (5felirattal) 

6. Pregătiți interogare, care afișează numele și orașul acelor cinematografe, în care se 
proiectează cu „magyar szinkronnal” și „magyar felirattal” în ziua dată! În enumerare 
fiecare cinematograf să apară o singură dată! (6vegyes) 

7. Pregătiți raport pe orașe cu cinematografele care proiectează filmul și numărul lor de 
proiectări! În listă vizualizați cinematografele grupate după orașul lor! Capetele de coloană 
vizualizate și titlul raportului să se pregătească conform modelului de mai jos! Restul 
caracteristicilor raportului le puteți alege liber. Raportul să-l pregătiți cu interogare! 
(7osszesites) 

 

 

Surse: 
1. Reanimare 
https://oktatas.mentok.hu/mod/resource/view.php?id=339  
Ultima descărcare: 2017.szeptember 

2. Părul 
https://www.shareicon.net/data/128x128/2015/11/14/671814_people_512x512.png  
Ultima descărcare: 2017. november 4. 
http://www.hazipatika.com/eletmod/egeszseges_szepseg/cikkek/7_erdekesseg_amit_jo_tudni_a_hajrol/20141104122516  
Ultima descărcare: 2017. november 4. 
http://cms.sulinet.hu/get/d/f0f2461d-617a-45f5-b055-e270a6323963/1/7/b/Large/175-4.JPG  
Ultima descărcare: 2017. november 4. 
http://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/creative_man_and_woman_silhouettes_vector_set_542443.jpg  
Ultima descărcare: 2017. november 4. 

3. Campionat 
http://www.eredmenyek.com/kezilabda/magyarorszag/nb-i-noi-2015-2016/tabella/ 
Ultima descărcare: 2017.november 

 

20 puncte 
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punctajul 
maxim obținut 

Editare de text 
1. Reanimare 40  

Prezentare, grafică și pagină web 
2. Părul 30  

Calcul tabelar 
3. Campionat 30  

Gestionare de date 
4. Proiectări de film 20  

Punctajul pentru partea practică 120  
 
 
 

data  profesor examinator 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Szövegszerkesztés   
Prezentáció, grafika és weblapkészítés   
Táblázatkezelés   
Adatbázis-kezelés   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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