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Informații importante 
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! 

În cazul în care ați rezolvat problemele cu ajutorul aplicației LibreOffice Base, interogările 
modificatoare de tabel cu comenzi SQL, trebuie sa predați ori ca un fișier separat de text, sau 
într-un format de bază de date de LibreOffice Base. În cazul in care predați in fișier de text 
numele acestuia trebuie să se refere clar la conținutul fișierului (de exemplu: SQL-
comenzi.txt) precum și lângă comandă să includeți numele interogării prescrise. 
În cazul în care ați folosit motorul bazei de date MySQL datele trebuie salvate într-un fișier 
„dump”. 

Fișierele sursă le găsiți în directorul de examen. 

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. Marcaje turistice 
Pentru cei care se deplasează în natură marcajele în care pot avea încredere ajută la orientarea 

lor și la parcurgerea traseelor. Despre sistemul maghiar de marcare de traseu stă la dispoziție o 
descriere în fișierul turforr.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 jelzes în formatul 
implicit al programului, utilizând fișierul turforr.txt! 

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

3. Creați antetul documentului conform modelului! Așezați imaginea terkep.png aliniat 
orizontal la centru, pe care să o redimensionați proporțional în așa fel, încât înălțimea ei să 
fie de 1,2 cm! 

4. Caracterele textului corp – acolo unde nu este altă prescripție – să fie cu font Times New 
Roman (Nimbus Roman) și mărimea de caracter de 11 puncte! Interlinia în document să fie 
la un rând, paragrafele să le aliniați stânga-dreapta. După paragrafe să fie spațiere de 
3 puncte (acolo unde descrierea sau modelul nu cere altceva)! 

5. Pregătiți formatarea titlului, a celor două titluri de capitol și a celor șase subtitluri conform 
celor de mai jos! 

a. Utilizați la titlu mărime de caracter de 26 puncte, la titlurile de capitol mărime 
de caracter de 18 puncte, iar la subtitluri mărime de caracter de 14 puncte! 

b. Setați la titlurile de capitol enumerare cu număr, și apoi la acestea indentare la 
stânga 0 cm! 

c. Înaintea titlului, titlului de capitol și subtitlurilor să fie o spațiere de 6 puncte, 
iar după ele de 3 puncte! Asigurați ca titlurile diferite să ajungă pe aceeași pagină 
cu paragrafele care le urmează! 

d. Culoarea titlului, a celor două titluri de capitole și a celor șase subtitluri să fie 
maro închis cu codul RGB(80, 70, 60), și setați titlul, respective subtitlurile stil 
aldin, iar cele două titluri de capitol cu majuscule! 

e. Separați titlurile de capitol de textul ce le urmează cu o linie punctată cu grosime 
de 1,5 puncte, de culoare maro închis (dată anterior), în întreaga lățime a oglinzii 
de text! 

6. Așezați textul sursei dintre acolade ca și notă de final la titlu având semnul „*”! Textul notei 
de final să fie cu mărimea de caracter de 8 puncte și stil cursiv! Ștergeți din document 
acoladele și textul din interiorul acestora! Nota de final – spre deosebire de model – poate 
să ajungă și pe pagină nouă. 

7. În sursă două cuvinte figurează prescurtat în mai multe locuri, corectați-le! În loc de „ex.” 
să fie „exemplu”, și în loc de „resp.” să fie „respectiv”! 

Continuarea exercițiului se află pe pagina următoare.  
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8. În două locuri din document, figurează între ghilimele citat din altă sursă. Setați-le pe 
acestea și indicațiile referitoare la sursă care le urmează cu stil cursiv, aliniate la dreapta! 
Asigurați ca citatele să ajungă pe aceeași pagină cu indicațiile referitoare la sursă care le 
urmează! 

9. Creați după subtitlurile „Ordinea culorilor” și „Semnul cruce – versiuni de trasee și 
ramificații” figurile semnelor conform modelului! Realizați acest lucru cu formele 
dreptunghi și cruce ale programului! 

a. Așezați trei dreptunghiuri cu mărimea de 2,25×1,5 cm, umplere de culoare albă, 
cu bordură subțire neagru conform modelului! 

b. Pentru crearea benzilor colorate ale semnalelor turistice așezați în dreptunghiuri 
alte două dreptunghiuri mai mici, care sunt de mărimea 2,25×0,5 cm și fără 
bordură! Banda primului dreptunghi să fie albastră, a celui de al doilea roșie! 

c. Inserați forma cruce la semnul cruce, care să fie fără bordură, cu înălțimea și 
lățimea de 1 cm, respectiv cu umplere de culoare verde! 

d. Aliniați fiecare din cele două forme ale semnelor la centru una față de cealaltă 
în toate direcțiile! 

e. Setați alinierea semnelor și poziția lor față de text conform modelului! 
10. Creați modelul liniar de pe figură, care conține șase semne mai mici, conform celor de mai 

jos, iar după aceea copiați-l în cele trei poziții din model între paragrafele corespunzătoare! 
a. Baza semnelor să fie dreptunghi de 1×0,7 cm, cu umplere de formă albă, cu 

bordură subțire gri! 
b. Cele 6 semne să conțină 3 feluri de forme: triunghi, cerc și pătrat, care să fie 

încadrabile unitar în dreptunghiuri de 0,5×0,5 cm! Formele să fie fără bordură, 
cu umplere de culoare roșie, albastră și galbenă în ordine arbitrară! Aliniați, 
dreptunghiurile semnelor și formele din interiorul lor una față de cealaltă, 
orizontal și vertical la centru! 

c. Semnele să apară în ordine arbitrară, aliniate vertical conform modelului! Pe 
orizontală așezați-le în așa fel încât să nu se atingă și să nu se suprapună! 

d. Grupați formele în grupă, apoi aliniați la dreapta! 
11. Inserați în paragrafele de după subtitlurile „Trasee de mers pe jos și de tip circuit” și „Poteci 

de educare” imaginile korut.png și te.png reduse proporțional la înălțimea de 1,5 cm! 
Setați alinierea imaginilor și poziția lor față de text conform modelului! 

12. Utilizați despărțire în document, respectiv numerotare pagină în subsol cu aliniere conform 
modelului, mărime de caracter de 13 puncte! 

 
  

40 de puncte 
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Model pentru exercițiul Marcaje turistice:  
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2. Curcubeu 
Imaginea curcubeului de după ploaie este un fenomen interesant pentru fiecare om indiferent 

de vârstă. În acest exercițiu pregătiți o prezentare legată de geneza curcubeului și alte fenomene 
înrudite cu curcubeul. 

Textul prezentării îl găsiți în fișierul de text szivszov.txt cu codificare UTF-8. Imaginile 
necesare sunt cuprinse în tabelul următor. 

Diapozitiv nr.1 Diapozitiv nr.2 Diapozitiv nr.3 Diapozitiv nr.4 
nyito.jpg sziv.jpg abra.png sz1.jpg … sz6.jpg 

1. Creați o prezentare formată din patru diapozitive conform modelului și descrierii! Salvați 
lucrarea cu numele szivarvany în formatul implicit al programului de prezentare! 

2. În prezentarea cu patru pagini aplicați setările următoare: 
a. Fundalul diapozitivelor să fie cu umplere gradient diagonal liniar, începând din 

colțul din stânga sus și mergând spre colțul din dreapta jos, din gri cu codul 
RGB(175, 175, 175) spre alb! 

b.  Utilizați pe diapozitive font Arial (Nimbus Sans), culoare neagră! 
c. Titlul diapozitivelor să fie cu mărimea de caracter 43 puncte și stil aldin! Acolo, 

unde textul exercițiului nu prescrie altceva, textul să fie de mărime de caracter 
27 puncte și stil aldin, respectiv de 23 puncte! 

d. Setați interlinia paragrafelor la un rând, utilizați în fața enumerărilor de rangul întâi 
spațiere de 12 puncte! În toate celelalte cazuri spațierea dinaintea paragrafelor și 
după ele să fie de 0 puncte! 

3. Tastați textul diapozitivelor conform modelului, sau copiați-l din fișierul szivszov.txt! 
4. Pe diapozitivul nr. 1 titlul să fie aliniat vertical la bază, orizontal la centru, cu mărimea de 

caracter de 85 puncte și stil aldin! În fundalul diapozitivului setați imaginea nyito.jpg! 
(Imaginea poate să apară distorsionată în cazul raportului de laturi diferit de model.) 

5. Pe diapozitivul nr. 2 fragmentați textul conform modelului! Primul paragraf să nu fie 
enumerare! Inserați lângă text imaginea sziv.jpg păstrând raportul laturilor, 
redimensionat la lățimea de 9 cm! Aveți grijă ca imaginea să nu acopere textul! 

6. În partea dreapta a diapozitivului nr. 3 creați figura care prezintă geneza curcubeului 
conform modelului!  

a. Inserați fără redimensionare imaginea abra.png, și 
completați-o conform celor de mai jos! 

b. Săgeata care simbolizează raza de soare care 
pătrunde să fie portocalie, având codul 
RGB(255, 155, 0), poziționat orizontal, cu grosime 
de 6 puncte! 

c. Vizualizați cele două fascicule de lumină care ies cu 
săgeți de grosimea de 3 puncte astfel încât ele să se 
racordeze la traiectoriile de raze care traversează 
picătura de apă! Pe figură traiectoria de rază aparținătoare unghiului de 40° să fie 
albastră cu codul RGB(30, 80, 120), iar cea aparținătoare unghiului de 42° să fie 
roșie cu codul RGB(255, 0, 0)! Setați direcția săgeților conform modelului! 
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d. Vizualizați unghiul de deviere al luminii cu arcuri având culoare identică cu 
traiectoriile de rază, cu linie întreruptă și grosime 1 punct! Aveți grijă ca poziția 
arcurilor să corespundă modelului! 

e. Pentru însemnarea arcurilor scrieți unghiurile de deviere în casete de text! Textele 
să fie cu mărimea de caracter de 20 puncte, Arial (Nimbus Sans) aranjate conform 
modelului! Textul „40°” să fie cu culoare identică cu fasciculul de lumină albastră, 
iar cel de „42°” cu fasciculul de culoare roșie! 

7. Pe diapozitivul nr. 3 textul cu caracter de nota de subsol conținând explicarea reflexiei 
luminii inserați-l într-o casetă de text separată, cu mărimea de 17 puncte, caracter identic cu 
cel al textului principal! 

8. Pe diapozitivul nr. 4 aplicați enumerare conform modelului! Elementele enumerării, 
împreună cu imaginile lor corespunzătoare,  pornind la clic să plutească spre interior, 
pornind de jos conform tabelului de mai jos! Nu modificați dimensiunea imaginilor, ele să 
se acopere după plutire! 

Textul enumerării: Numele imaginii: 
Curcubeu poate să apară și la cascade sz1.jpg 
Privit din avion poate fi și de formă circulară sz2.jpg 
Dintre cele două arcuri de curcubeu ajunge lumină mai puțină în 
ochiul nostru (culoar întunecat) 

sz3.jpg 

Interferența luminii poate crea arcuri suplimentare sz4.jpg 
În același timp trei curcubeie sz5.jpg 
În același timp patru curcubeie sz6.jpg 

9.  Setați tranziția diapozitivelor în mod unitar pe șirul întreg de diapozitive! Tranziția dinte 
diapozitive să pornească pe clic! 

 
Model: 

 
Diapozitiv nr.1 

 
Diapozitiv nr.2 

 
Diapozitiv nr.3 

 
Diapozitiv nr.4 

30 de puncte 
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3. Traseul Albastru 
Traseul Albastru național este un traseu turistic care străbate regiunile din nordul Ungariei, 

de la Írott-kő până la Hollóháza, având lungimea de 1118 km. Traseul Albastru se compune din 
27 de porțiuni, iar acestea se compun din alte porțiuni independente. Porțiunile sunt de lungimi 
diferite, din cele mai scurte sunt realizabile mai multe într-o zi. Data și durata realizării nu este 
limitată, se pot străbate în orice direcție, în orice porțiune. 

În fișierul sursă stau la dispoziție însemnările din jurnalul unui turist referitoare la porțiunile 
parcurse, cu dată, diferențe de altitudine și durata mersului pe jos. 

Sarcina Dumneavoastră este analiza datelor însemnate care vă stau la dispoziție în fișierul 
sursă pe baza considerațiilor date. Cu ajutorul programului procesor de tabel rezolvați 
următoarele exerciții! 
În cursul rezolvării luați în considerare următoarele! 

• Puteți efectua calcule ajutătoare începând de la coloana N 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 kekforras.txt cu codificare UTF-8 segmentat cu tabulatoare în 
foaia de lucru a programului procesor de tabel începând cu celula A1! Salvați-vă lucrarea 
cu numele kektura în formatul implicit al programului procesor de tabel! 

Coloana A conține că excursia respectivă la ce porțiune din Traseul Albastru aparține. Tabelul 
conține în coloana B stațiile de pornire și sosire ale excursiilor, în coloanele C, D și E distanța 
parcursă (în km), diferența de altitudine (în metri) și durata mersului pe jos (în minute). În 
coloana F se află data excursiilor. 
2. Determinați în celula I2, distanța pe care turistul a realizat-o pe Traseul Albastru conform 

însemnărilor! Vizualizați distanța în kilometri cu unitatea de măsură „km” fără decimale! 
3. Afișați în celula I3 câte ore a parcurs pentru parcurgerea distanței totale! Vizualizați durata 

de mers în ore cu unitatea de măsura „ore” fără decimale! 
4. Determinați în celula I4 și I5 cu ajutorul unei formule, data primei și ultimei excursii! 
5. Determinați în celula I7 și I8, că pe baza datei înscrise în celula I6, pe ce număr de porțiune 

de drum și pe ce traseu a mers turistul! Dacă pe data dată apar mai multe porțiuni de drum 
sau excursii pe listă, atunci este de ajuns să se dea numai una. 

6. Completați în celulele domeniului K2:K28 cu numerele porțiunilor de drum de la 1 la 27! 
7. În celulele celor două coloane a domeniului L2:M28 determinați – cu ajutorul formulelor 

care se pot copia -, că pe fiecare din cele 27 porțiuni ale traseului Traseul Albastru câte 
excursii, respective câți kilometri a făcut turistul! Formatați distanțele la o decimală! 

8. Trebuie să determinați proporția procentuală a numărului excursiilor din decembrie. Pentru 
aceasta vizualizați lângă fiecare excursie din decembrie în coloana G semnul „+” în celulă! 
În cazul altor luni celulele să apară goale! În celula I9 cu ajutorul unei formule calculați 
proporția procentuală a numărului excursiilor din decembrie! Vizualizați rezultatul fără 
decimale, în format procentual! 
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9. Efectuați setările de formatare a tabelului conform descrierii și modelului următor: 
a. Utilizați pe foaia de lucru caracter (font) Arial (Nimbus Sans) cu mărimea de 

caracter de 11 puncte! 
b. Evidențiați valorile din celulele domeniilor A1:F1 și H2:H9 cu stil aldin! 
c. Aliniați orizontal și vertical la centru celulele domeniului A1:F1, și utilizați 

umplere de culoare gri! Vizualizați conținutul celulelor domeniului C1:E1 
conform modelului! 

d. Aplicați stil cursiv în celulele care conțin valori calculate! 
e. Aliniați orizontal la centru conținutul celulelor din coloanele A, F și I! 
f. La domeniile A1:F93 și H2:I9 aplicați bordură cu linie groasă în exterior, și 

subțire în interior conform modelului! Celelalte celule din tabel să nu fie cu 
bordură! 

g. Setați umplerea celulei I6 albastru deschis! 
h. Alegeți lățimea coloanelor în așa fel, încât datele să fie vizibile în toate locurile! 

10. Pregătiți diagramă de tip coloană sub linia nr.28 de pe foaia de lucru în lățimea coloanelor 
H:N, care arată, câte excursii a făcut turistul pe porțiunile traseului! 

− Pe diagramă să nu fie legendă! 
− Titlul să fie „Numărul de excursii efectuate pe porțiunile Traseului Albastru”! 
− Inscripția axei verticale să fie „Bucată” și a axei orizontale „Porțiune de traseu”! 
− Pe diagramă aplicați la titlu și textul axelor font Arial (Nimbus Sans) cu mărimea 

de caracter de 12 puncte! 

 
Model: 

 

 
 

30 de puncte 



Informatika román nyelven 
középszint 

1521 gyakorlati vizsga 10 / 12 2020. május 15. 

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

4. Valori extreme de temperatură 
În zilele de vară ale ultimilor ani mulți simt în așa fel, că niciodată nu a fost așa de cald. 

Acest fapt se poate verifica ușor navigând prin valorile extreme măsurate în anumite zile ale 
anului. 

1. Creați bază de date nouă cu numele homerseklet! Importați în baza de date cele două 
fișierele de text (rekord.txt, hely.txt) – delimitate cu tabulatoare, codificate UTF-8 - 
alăturate, sub nume identic cu numele fișierului (rekord, hely)! Primul rând din fișier 
conține numele câmpurilor. Pe parcursul creării setați tipurile corespunzătoare și cheia, în 
tabelul rekord creați sub numele az cheie! 

Tabele: 
rekord (az, ertek, tipus, datum, helyaz) 

az Identificatorul recordului de temperatură (numărător), aceasta este cheia  
ertek Temperatura care aparține la record cu precizie de o decimală (număr) 
tipus Tipul recordului, poate avea valoarea min și min, care se referă la minimul 

și maximul de temperatură (text) 
datum Data aparținătoare la record (dată) 
helyaz Identificatorul locului aparținătoare la record (număr) 

hely (az, nev, teruletresz, megye) 
az Identificatorul locului (număr), aceasta este cheia 
nev Denumirea localității locului (text) 
teruletresz Denumirea părții de teritoriu aparținătoare localității (text) 
megye Denumirea județului locului (text) 

 

La rezolvarea exercițiilor următoare, salvați interogările sub numele care se poate citi în 
paranteză! Aveți grijă, ca în rezolvare să apară exact câmpurile dorite! 
2. Pregătiți interogare, care în ordinea cronologică a măsurărilor afișează datele și 

temperaturile, care apar cu valori mai mari de 40 de grade în baza de date! (2plusz40) 
3. Pregătiți interogare, care afișează, cât a fost în țara noastră minimul și maximul de 

temperatură măsurată! (3szelsoertek) 
4. Pregătiți interogare, care afișează, care dintre minimele de temperaturi provin din anul 

1987! Dați numele locului, data măsurării și valoarea ei! (4min1987) 
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5. Pregătiți interogare, care afișează, că cele două localități apropiate, Szeged și Kistelek, cu 
ce date și valori apar în lista maximelor de temperaturi! Afișați și numele localității! 
(5kozeli) 

6. Pregătiți interogare, care afișează, localitatea care figurează de cele mai multe ori între 
valorile extreme cu temperaturi sub -20 de grade! Vizualizați numele localității și numărul 
aparițiilor! Dacă sunt mai multe astfel de localități, este de ajuns să vizualizați una singură. 
(6minusz20) 

7. Pregătiți interogare, care afișează numele acelor localități, împreună cu părțile de teritoriu, 
care figurează între valorile minime și maxime de temperatură! (7minmax) 

 

Sursă: 
1. Marcaje turistice 
Dr. Molnár András József: Utak és jelzések, In: Magyar természetjáró szövetség weboldalai, 7 10. p. 
http://www.turistajelzes.hu/uploads/ckeditor/files/Utak_es_jelzesek.pdf  
Ultima descărcare: 2015.04.30. 

2. Curcubeu 
https://c1.staticflickr.com/3/2939/14331924701_7ec86e4c5b_b.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow#/media/File:Regenbogen_%C3%BCber_dem_Lipno-Stausee.JPG 
http://tinypic.com/view.php?pic=359h8qd&s=6#.VgbgnxHovGg 
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2014/09/17/circular_rainbow_rare_optic_effect_seen_from_the_air.html 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Rainbow#/media/File:Regenbogen_Falera.JPG 
http://www.meteoros.de/blog/pics/primary_supernummery.jpg 
http://starity.hu/magazin/42466-7-dolog-amit-eddig-nem-tudhattal-a-szivarvanyokrol/ 
http://www.hir24.hu/light/2015/04/22/negyes-szivarvanyt-fenykepeztek-new-yorkban/ 
Ultima descărcare: 2015.09.26. 
 

4. Valori extreme de temperatură 
http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/homersekleti_szelsoertekek/Magyarorszag/ 
Ultima descărcare: 2015.04.05. 16:30 
 

20 de puncte 
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punctajul 

maxim obținut 
Editare de text 
1. Marcaje turistice 40  

Prezentare, grafică și pagină web 
2. Curcubeu 30  

Calcul tabelar 
3. Traseul Albastru 30  

Gestionare de date 
4. Valori extreme de temperatură 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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