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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. Donare de sânge 
În acest exercițiu trebuie să pregătiți o lucrare informativă despre donare de sânge având ca 

bază descrierea și modelul! Pentru pregătirea lucrării informative utilizați fișierul de date 
szoveg.txt cu codificare UTF-8 și imaginile voroskereszt.jpg și mindencsepp.jpg! 

1. Creați cu ajutorul programului procesor de text documentul veradas în formatul implicit 
al programului utilizând sursele date! Documentul final să nu conțină fragmentări cu 
paragrafe inutile! În document utilizați despărțire în silabe automată! 

2. În documentul sursă cuvintele care conțin „dacâ” sunt greșite. Schimbați formele greșite 
„dacâ” la formele corecte „dacă”! La toate incidențele trebuie efectuată schimbarea, 
indiferent dacă sunt scrise cu minusculă sau majusculă. 

3. Documentul să fie cu orientare tip portret și mărime de pagina A4! Marginea de jos, de sus, 
de stânga și de dreapta setați-o unitar la 2,1 cm! 

4. Acolo unde exercițiul nu cere altceva: 
a. Utilizați în document font Times New Roman (Nimbus Roman) cu mărimea de 

caracter de 13 puncte! 
b. Alinierea paragrafelor să fie stânga-dreapta!  
c. În paragrafele textului de bază interlinia să fie la un rând, înaintea paragrafelor 

să fie spațiere de 0 puncte, după ele de 6 puncte!  
d. Indentarea stângă și dreaptă să rămână cea implicită 0 cm! 

5. Efectuați formatarea titlurilor în felul următor! 
a. Utilizați la titluri font cu mărimea de 24 puncte, efect majuscule reduse! 
b. Titlurile să apară cu fonturi cu spațiere extinsă și aliniate conform modelului! 
c. Titlurile să aibă fundal de culoare gri deschis conform modelului și înaintea lor 

să fie spațiere de 12 puncte, respectiv după ele de 6 puncte! 

6. Inserați lângă paragraful de după primul titlu imaginea voroskereszt.jpg păstrând 
raportul laturilor redimensionat la înălțimea de 4 cm! Aliniați imaginea orizontal la margine, 
și poziționați-o vertical conform modelului! Distanța imagine-text în partea dreaptă să fie 
0,5 cm! 

7. În textele de după primele două titluri indentarea primei linii a fiecărui paragraf să fie 1 cm 
conform modelului! În textele care urmează celelalte titluri și în casetele de text indentarea 
primei linii să fie 0 cm! 

8. După titlul al treilea formatați partea de text conform modelului ca numerotare! Între 
paragrafele numerotării să fie spațiere 0 puncte! Simbolul marcator al numerotării să fie 
simbolul ♥ roșu, care se găsește la 0,4 cm! 

9. În punctul al doilea din numerotare la expresia „cartela TAJ” pregătiți notă de subsol! 
Textul notei de subsol îl găsiți în sursă între simbolurile {}! Din textul gata pregătit ștergeți 
simbolurile {} și partea dintre simboluri! Textul notei de subsol să-l pregătiți cu font Times 
New Roman (Nimbus Roman) de 10 puncte și nota de subsol să fie cu stil font Cursiv! 

Continuarea exercițiului se găsește pe pagina următoare.  
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10. Asigurați ca titlul al patrulea să înceapă pe o pagină nouă! Transformați textul conform 
modelului în două coloane! Divizarea textului pe coloane și linie care separă coloanele să 
le pregătiți conform modelului! În ambele coloane textul din primul paragraf să fie cu stil 
de font Aldin și aliniat centrat! 

11. Din textul care urmează titlul al cincilea pregătiți un tabel format din 4 linii și 5 coloane, 
aliniat la centru conform modelului!  

a. În tabel utilizați font Times New Roman (Nimbus Roman) de 10 puncte!  
b. Tabelul să-l bordurați cu linie subțire conform modelului, sub prima linie să se 

vadă linie de bordură dublă!  
c. Setați lățimea coloanelor 1-3. la mărimea 1,4 cm, a coloanelor 4-5. la 5,8 cm!  
d. Înălțimea rândurilor 1-3. să fie cel puțin 0,6 cm, înălțimea rândului 4. să fie cel 

puțin 1,2 cm!  
e. Îmbinați celulele 1-3. din primul rând! 
f. Spațierea după paragrafe să nu fie! Fragmentarea textului să fie conform 

modelului! Aliniați tot conținutul orizontal la stânga, vertical la centru! 

12. Pe pagina a doua inserați imaginea mindencsepp.jpg conform modelului, păstrând 
raportul laturilor redimensionat la lățimea de 10 cm! La imagine setați bordură subțire roșie! 
Imaginea să fie orizontal la centru, vertical conform modelului!  

13. La sfârșitul documentului cu două casete de text pregătiți informare despre donarea de sânge 
direcționată! 

a. Ambele casete de text să aibă lățimea de 6,8 cm, cu bordură roșie subțire! 
Înălțimea casetelor de text să o setați conform modelului! 

b. Conținutul casetelor de text să fie pregătit cu font Times New Roman (Nimbus 
Roman) de 10 puncte! 

c. Titlul casetelor de text este roșu și aliniat le centru, restul conținutului aliniat 
stânga-dreapta! 

d. Casetele de text să fie poziționate orizontal la marginea corespunzătoare, vertical 
jos! 

 
  

40 puncte 
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 Model la exercițiul Donare de sânge: 
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2. Semnătură electronică 
Cu ajutorul semnăturii electronice avem posibilitatea să autentificăm documente digitale în 

mod echivalent cu semnătura manuală. Pentru prezentarea acestui sistem trebuie sa pregătiți o 
prezentare. Utilizați fișierul diaszoveg.txt cu codificare UTF-8 și imaginile alairt.png, 
dokumentum.png, hasheles.png, hitelesito.png, kodolt.png, pki.png, 
tanusitvany.png, tkulcs.png! 

1. Pregătiți cu ajutorul programului creator de prezentare prezentarea cu numele e_alairas 
formată din 4 diapozitive in formatul implicit al programului, cu raportul dimensional 16:9! 

2. Fundalul diapozitivelor să fie unitar gri-albastru RGB (219, 225, 228)! Culoarea liniei și 
fundalului fonturilor și celorlalte ilustrații să fie albastru închis RGB(39, 49, 53), unde 
exercițiul nu cere altfel! 

3. Pe diapozitive utilizați font Arial (Nimbus Sans) cu mărimea de 60, 40, 26, 22, 16! Titlurile 
diapozitivelor să fie cu stil font Aldin! 

4. Copiați sau introduceți de la tastatură textul pe diapozitive! Aliniați titlurile diapozitivelor 
conform modelului! 

5. Pe primul diapozitiv titlul să apară vertical și orizontal în centru! 
6. Pe diapozitivul al doilea și al treilea pregătiți numerotare cu două nivele conform modelului 

cu mărimea fontului de 26 și 22 puncte! Pe al treilea diapozitiv setați lățimea casetei de text 
conținând numerotarea cu două nivele la 16,5 cm! 

7. Inserați pe rând pe diapozitivul al treilea imaginile pki.png, hitelesito.png, 
hasheles.png! Poziționați imaginile lângă numerotarea corespunzătoare conform 
modelului! Setați mărimea imaginilor păstrând proporția lor astfel încât imaginile să nu 
atingă textul și să nu se întindă în afara diapozitivului! Aliniați imaginile una față de cealaltă 
orizontal la centru! 

8. Pe diapozitivul al patrulea conform modelului pregătiți figura procesului de preparare a 
semnăturii electronice! Utilizați pentru acesta imaginile alairt.png, dokumentum.png, 
hasheles.png, kodolt.png, tanusitvany.png și tkulcs.png într-un număr care 
corespunde modelului! Setați mărimea imaginilor astfel încât ele să fie cuprinse în lățimea 
diapozitivului, dar să nu se atingă reciproc și să nu se întindă în afara diapozitivului! 

9. Dintre forme inserați semnele plus și egalitate, săgeata în numărul cerut și două 
dreptunghiuri fără umplere! Setați formele în felul următor! 

a. Semnele plus să aibă mărimea 1,4×1,4 cm! 
b. Semnul egalității să aibă înălțimea de 1,4 cm și lățimea de 1,8 cm! 
c. Setați înălțimea săgeții între 0,6-0,8 cm, lățimea ei între 1,6-2 cm! 
d. Alegeți mărimea dreptunghiurilor astfel încât să nu atingă niciunde formele, 

imaginile din ele! Dreptunghiurile să aibă lățimea liniei de 3 puncte! 
e. Culoarea de umplere a formelor să fie culoarea albastru închis dată mai sus! 

10. Pe diapozitivul al patrulea aliniați figurile pregătite în două rânduri vertical la centru in 
fiecare rând unele față de altele! 

11. Pregătiți cele 4 subtitluri cu mărimea fontului de 16 puncte conform modelului pe 
diapozitivul al patrulea! Textul subtitlurilor pe lângă caracteristicile date să fie stil font 
Aldin! Așezați subtitlurile conform modelului la formele corespunzătoare! 
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12. Pregătiți animare pe diapozitivul al treilea în felul următor! 
a. Numerotările să apară după primul paragraf de nivel cu animație localizată 

împreună cu nivelul al doilea, pe clic! 
b. După apariția textului fiecărei noțiuni imaginile aferente lor să zboare spre 

interior automatizat dinspre dreapta! 

 
Model: 

Diapozitiv nr. 1 Diapozitiv nr. 2 

 
Diapozitiv nr. 3 

 
Diapozitiv nr. 4 

 

30 puncte 
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3. Calulator-pardoseală 
O parte din încăperile din locuințe se acoperă cu gresie, pardoseală. Ajutăm cu calcul 

achiziția de materiale necesare pentru proiecte și lucrări. 

În fișierul padloforras.txt stă la dispoziție planul așezării gresiei unei încăperi de formă 
dreptunghiulară. Culorile, pe care le-am reprezentat cu litere, se pot alege din 5 feluri. Unde 
simbolul culorii lipsește, acolo nu va fi gresie, deoarece acolo va fi încorporată ceva mobilă sau 
instrument. Dimensiunea gresiei este constantă, deoarece meșteșugarul a inspectat zona și a 
propus placă de 34x34 cm. 

Cu ajutorul programului procesor de tabel rezolvați exercițiile următoare! 
Pe parcursul rezolvării luați în considerare următoarele! 

• Puteți efectua calcule ajutătoare începând de la coloana V 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! Astfel puteți primi puncte și pe exercițiul parțial. 

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

2. Schimbați numele foii de lucru pe „Plan1”! 
3. Completați, respectiv introduceți de la tastatură conform modelului în celulele coloanei I și 

liniei 12. inscripțiile incomplete! Aveți grijă la afișarea corectă a unităților de măsură și la 
faptul, că afișarea în două rânduri conform modelului să fie independentă de modificarea 
lățimii coloanelor! 

4. Setați afișarea corectă a unității de măsură în celula J1! 
Încăperea reprezentată prin celulele domeniului A1:G11 se acoperă cu gresie de formă 

pătrată, a cărei lungime de latură se află în celula J1 în unitate de măsură centimetri. Codurile 
de font ale culorilor care se pot alege se găsesc în celulele domeniului I13:I17. Plăcile de gresie 
sunt împachetate în număr diferit în cutii. În domeniul de celule J13:J17 se găsește în funcție 
de culori numărul de plăci de gresie împachetat în cutii. Se pot cumpăra doar cutii întregi, nu 
se pot deschide. 
5. În celulele J4, J5 și J6 calculați cu ajutorul funcțiilor, formulelor aria totală a încăperii, aria 

neacoperită, respectiv aria acoperită cu gresie în unitatea de măsură metru pătrat! Datele 
primite afișați-le formatate la doua zecimale! În celulele J2 și J3 se găsesc valorile care dau 
câte plăci de gresie se pot depune pe fiecare latură. În formulă calculați cu referințe la 
valorile acestor celule! 

6. În celulele domeniului K13:K17 calculați cu ajutorul unei formule care se poate copia, că 
din plăcile de gresie de diferite culori câte sunt necesare conform planului! 

7. În celulele domeniului L13:L17 calculați cu ajutorul unei formule care se poate copia, că 
cutiile conținând plăcile de gresie de diferite culori câte trebuie achiziționate! Rezultatele 
să le afișați rotunjite în sus la întregi! 

8. Determinați în celulele domeniului M13:M17, în cazul în care se cumpără cutii întregi câte 
plăci de gresie trebuie achiziționate în plus față de cât ar fi necesar! 
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9. Cu ajutorul unei formule afișați în celulele domeniului N13:N17 pe culori, că plăcile în plus 
câte procente reprezintă din numărul necesar! Dacă o culoare nu apare în plan, atunci celula 
respectivă să apară goală! Rezultatul să-l afișați formatat la o zecimală, în procente! 

10. În celulele domeniului K18:M18 însumați numărul plăcilor, cutiilor determinate la culori și 
surplusurile! În celula N18 calculați pe baza datelor însumate câte procente reprezintă 
surplusul din plăcile utilizate! 

11. Formatați tabelul pe baza descrierii următoare și a modelului! 
a. Setați alinierea verticală și orizontală a celulelor conform modelului! 
b. Setați lățimea coloanelor A:G și a liniilor 1:11 la 25 puncte de imagine (0,66 

cm)! Setați lățime egală la coloanele J:N astfel încât conținutul celulelor să se 
poată citi conform modelului! 

c. Îmbinați celulele domeniului I18:J18! 
d. În celulele care conțin valori calculate utilizați font cu culoare albastru închis și 

stil Aldin! 
e. Bordurați domeniile A1:G11, I12:N17 și I18:N18 cu linie groasă în exterior, 

linie subțire în interior conform modelului! 
12. Pentru reprezentarea numărului de plăci de gresie din plan creați diagramă bară lângă 

celulele conținând valorile astfel încât lângă fiecare să apară bara care îi corespunde! 
a. Diagrama să nu aibă legendă, axele pot fi în loc arbitrar, inscripționarea de scară 

și titlul să le pregătiți conform modelului! 
b. Poziția diagramei și dimensiunea ei să le setați astfel încât să nu acopere datele 

și să nu se extindă dincolo de coloana U! 
13. Pregătiți a doua versiune a planului de acoperire cu gresie! Pentru acesta copiați foaia de 

lucru „Plan1” în fișierul de lucru cu numele de „Plan2”! 
14. Pe foaia de lucru „Plan2” în celulele domeniului A1:G11 celulele care nu sunt goale 

modificați unitar culoarea gresiei la „F”! 
15. Pe foaia de lucru „Plan1” îmbinați celulele domeniului I20:N20! În celula îmbinată să apară 

rezultatul in formă de text a comparării celor două planuri pe baza numărului necesar de 
cutii de gresie! Dacă la planul întâi: 

a. sunt necesare mai multe cutii, atunci textul să fie „La planul întâi sunt necesare 
mai multe cutii.” 

b. sunt necesare mai puține cutii, atunci textul să fie „La planul întâi sunt necesare 
mai puține cutii.” 

c. sunt necesare același număr de cutii cu planul al doilea, atunci textul să fie „La 
cele două planuri sunt necesare același număr de cutii.”! 

d. Textul să apară cu font stil Aldin! 

 

Modelul care aparține exercițiului se găsește pe pagina următoare. 

30 puncte 
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Model la foaia de lucru Plan1 al excercițiului Calculator-pardoseală: 
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4. Orașe 
În țara noastră numărul orașelor începând din anul 1990 a crescut dinamic, până în 2019 a 

ajuns aproape la 350. Regulile pentru declararea unui oraș au devenit mai stricte din 2015, 
așadar în viitorul apropiat puține localități vor putea primi rang de oraș. Baza de data stochează 
câteva date ale orașelor actuale și ale districtelor din Budapesta. Conține populația orașelor 
anual începând din anul imediat următor declarării orașului. 

1. Creați bază de date nouă cu numele varosok! Importați în baza de date cele trei fișiere 
(megye.txt, varos.txt, lelekszam.txt) anexate – delimitate cu tabulatoare, cu 
codificare UTF-8 - sub nume identic cu numele fișierului (megye, varos, lelekszam)! Primul 
rând al fișierelor conține numele câmpurilor. Pe parcursul creării setați tipurile 
corespunzătoare, și setați cheile primare! 

Tabele: 
megye (id, nev) 

id Identificatorul județului (număr), acesta este cheia 
nev Numele județului (text), toate valorile sunt unice; conține și Budapesta 

varos (id, nev, megyeid, megyeszekhely, megyeijogu) 
id Identificatorul orașului (număr), acesta este cheia; considerăm și 

districtele capitalei aici 
nev Numele orașului (text), toate valorile sunt unice; conține în cazul lui 

Budapesta numele districtului 
megyeid Identificatorul  județului, unde se află orașul (număr); cartierele din 

Budapesta au același identificator ca Budapesta 
megyeszekhely Dă clasificarea orașului ca oraș cu drept județean (logic); dacă are drept 

județean, atunci are valoarea adevărată 
megyeijogu Dă clasificarea orașului ca oraș cu drept județean (logic); dacă are drept 

județean, atunci are valoarea adevărată 
lelekszam (varosid, ev, no, osszesen) 

varosid Identificatorul orașului (număr), acesta este cheia 
ev Identificatorul anului registrației de date (număr), acesta este cheia 
no Numărul de femei care trăiesc într-un oraș dat într-un an dat (număr) 
osszesen Numărul de locuitori care trăiesc în localitate într-un an dat (număr) 

 
La rezolvarea exercițiilor următoare, interogările să le salvați sub numele care se poate citi 

în paranteză! Aveți grijă, ca în rezolvare să apară exact câmpurile dorite! 
2. Pregătiți interogare, care listează numele orașelor care au drept județean, dar nu sunt 

reședințe de județ! (2nem) 



Informatika román nyelven 
középszint 

2011 gyakorlati vizsga 13 / 16 2021. május 14. 

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

3. La începutul mileniului o firmă a organizat un concurs de cultură croată pentru elevii 
județelor (Zala, Somogy, Baranya) care se află spre Croația. Pentru desfășurarea finalei 
puteau participa la concurs acele localități din județe, care la începutul mileniului aveau 
deja rang de oraș, deci în 2001 le-a fost deja înregistrat numărul de locuitori. Pregătiți 
interogare, care dă numele orașelor și județelor respective! (3horvat) 

4. Pregătiți interogare, care dă pe fiecare an câți locuitori au trăit în Budapesta! (4Budapest) 
5. Tabela lelekszam din baza de date conține date din anul imediat următor anului în care a 

devenit oraș. Kenderes a devenit oraș în acest mileniu. Pregătiți interogare, care dă anul în 
care a devenit oraș! (5Kenderes) 

6. Pregătiți interogare, care dă că în 2019 în care dintre orașe au trăit mai mulți bărbați decât 
femei! (6tobbferfi) 

7. Pregătiți interogare care dă reședința de județ a acelui județ în care se află orașul Tab! 
(7Tab) 

 
  

20 puncte 
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2011 gyakorlati vizsga 14 / 16 2021. május 14. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  
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2011 gyakorlati vizsga 15 / 16 2021. május 14. 

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

Sursă: 
1. Donare de sânge 
https://veradas.hu/a-veradasrol/ki-adhat-vert Utolsó letöltés 2019. augusztus.12. 
https://veradas.hu/uploads/menu_images/medium/1/HnwLjQOxNt.jpg Utolsó letöltés 2019. augusztus.12. 
http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/veradas_images/iranyitott_veradas2018.jpg Utolsó letöltés 2019. augusztus.12. 

2. Semnătură electronică 
https://www.pinclipart.com/picdir/middle/343-3436668_png-icon-free-download-onlinewebfonts-com-file-.png Utolsó letöltés 2019. 
augusztus 23. 

4. Orașe 
https://www.nyilvantarto.hu/archiv_honlap/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu_archiv Utolsó letöltés 
2019. augusztus 19. 
https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku Utolsó letöltés 2019. augusztus 19. 
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2011 gyakorlati vizsga 16 / 16 2021. május 14. 

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

 
 
 
 
 
 

  
punctajul 

maxim obținut 
Editare de text 
1. Donare de sânge 40  

Prezentare, grafică și pagină web 
2. Semnătură electronică 30  

Calcul tabelar 
3. Calulator-pardoseală 30  

Gestionare de date 
4. Orașe 20  

Punctajul pentru partea pratică 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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