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Introducere 
Evaluarea problemelor se face conform punctajului dat în baremul de corectare-notare. În 
baremul de corectare-notare identificarea unităților logice mai mari este ajutată de textele care 
se află în părțile încadrate. În rândurile neîncadrate se poate găsi pe de o parte punctajul 
corespunzător detailat, pe de altă parte găsiți referiri cu privire la cazurile când se poate acorda, 
respectiv nu se poate acorda punctul respectiv. 

În vederea evaluării unitare vă rugăm, să nu vă abateți de la baremul de corectare! Punctele nu 
se pot diviza mai mult față de ce este dat în baremul de corectare-notare. În cazul în care sosesc 
mai multe soluționări la un exercițiu, evaluați varianta care valorează mai multe puncte! Pentru 
mai multe soluții corecte nu se poate acorda punct în plus. 

Baremul de corectare-notare este totodată foaia de evaluare. Lângă descrierea evaluării se 
află punctajul care se poate acorda. În dreptunghiul cu bordură groasă de lângă numărul de 
puncte să fie înscris punctajul acordat de evaluator. Iar în dreptunghiul cu fundal gri de la 
sfârșitul exercițiului să fie înscris suma punctelor date de evaluator. La fiecare lucrare de 
examen trebuie să se completeze câte o foaie de evaluare, și ea trebuie să fie anexată la lucrarea 
de examen (la foaia de exercițiu a candidatului). Acesta se va lua în mână de către candidat în 
momentul când își va viziona lucrarea. Completarea este ajutată de tabele de punctare 
electronică în limba maghiară atașată la rezolvare. În cazul în care efectuați corectarea în acesta, 
versiunea completată și imprimată a tabelului de punctare înlocuiește în întregime această foaie 
de evaluare. În tabela electronica de punctare lângă punctajul acordat, în vederea clarității, 
puteți nota de ce nu ați acordat punctul(ele), ajutând cu aceasta medierea observațiilor 
ulterioare. 

Totalul punctelor date pe fiecare exercițiu, punctajul primit la examen trebuie să fie introdus – 
în locurile corespunzătoare - și pe ultima pagină a lucrării de examen. 
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1. Donare de sânge 
Crearea documentului veradas   
Există documentul veradas 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 2,1 cm 1 punct  
Formatarea textului principal, unde exercițiul nu cere altceva   
A betűtípus Times New Roman (Nimbus Roman), betűmérete 
13  pontos, ahol a feladat mást nem kért (címek, táblázat, lábjegyzet) 1 punct  
Paragrafele sunt aliniate stânga-dreapta, interlinia este la un rând, unde 
exercițiul nu a cerut altceva 1 punct  
Înainte de paragrafe spațierea este 0 puncte, după ele 6 puncte, unde 
exercițiul nu a cerut altceva) 1 punct  
A aplicat în document despărțire în silabe automată 1 punct  
Întreruperi de pagini   
A asigurat ca titlul 4 conform modelului să înceapă pe o pagină 
independentă 1 punct  
â-ă schimbarea caracterelor   
A schimbat toate cele 2 cuvinte „dacâ” la „dacă” și a luat în considerare 
inițialul majuscul. 1 punct  
Formatarea titlurilor   
Titlurile sunt de mărimea 24 puncte, efect majuscule reduse 1 punct  
Titlurile apar cu spațiere extinsă conform modelului 1 punct  
Înainte de titluri spațierea este de 12 puncte, iar după ele de 6 puncte și 
sunt aliniate la centru 1 punct  
Paragraful titlurilor sare fundal de culoare gri deschis conform 
modelului 1 punct  
Inserarea imaginii voroskereszt.jpg   
A inserat imaginea voroskereszt.jpg poziționată vertical conform 
modelului, aliniată orizontal la marginea din stânga 1 punct  
A redimensionat imaginea inserată păstrând rapoartele laturilor la 
lățimea de 4±0,01 cm și imaginea este înconjurată de text dinspre 
dreapta, distanța dintre imagine și text 0,5 cm 1 punct  
Setarea indentărilor   
În textele de după primele două titluri indentarea primei linii este 1 cm, 
în restul textului indentarea primei linii este 0 cm 1 punct  
Setarea numerotărilor   
A setat partea corespunzătoare modelului ca numerotare și după 
paragrafe nu apare spațiere 1 punct  
La 0,4 cm este simbolul ♥ 1 punct  
Simbolul ♥ este roșu 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă și altceva este roșu.   
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Pregătirea notei de subsol   
În punctul al doilea din numerotare la expresia „cartela TAJ” a pregătit 
notă de subsol 1 punct  
Textul notei de subsol este corespunzător și a șters din textul gata 
pregătit a șters simbolurile {} 1 punct  
Fontul notei de subsol este cu mărimea fontului 10 puncte și cursiv 1 punct  
Setarea părții cu două coloane   
A transformat partea corespunzătoare modelului în două coloane 1 punct  
Divizarea pe coloane este conform modelului 1 punct  
Linia care separă coloanele este conform modelului 1 punct  
În ambele coloane textul din primul paragraf este cu stil de font Aldin și 
aliniat centrat 1 punct  
Formatarea părții cu tabel   
În tabel în totalitate mărimea fontului este de 10 puncte și după 
paragrafe nu este spațiere 1 punct  
Tabelul este format din 4 rânduri și 5 coloane și este aliniat la centru 1 punct  
Înălțimea rândurilor 1-3. este cel puțin 0,6 cm, înălțimea rândului 4. este 
cel puțin 1,2 cm 1 punct  
Lățimea coloanelor 1-3. este 1,4 cm, a coloanelor 4-5. la 5,8 cm 1 punct  
A îmbinat celulele 1-3. din primul rând 1 punct  
Conținutul tabelului este poziționat conform modelului, este aliniat 
orizontal la stânga, vertical la centru 1 punct  
Bordurarea celulelor tabelului este cu linie subțire conform modelului, 
între linia 1. și 2. este bordură dublă 1 punct  
Inserarea imaginii mindencsepp.jpg   
A inserat imaginea mindencsepp.jpg poziționată vertical conform 
modelului, aliniată orizontal la centru  1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă imaginea se atinge cu tabelul.   
A redimensionat imaginea inserată păstrând raportul laturilor la lățimea 
de 10 cm±0,01 cm și imaginea are bordură subțire roșie 1 punct  
Pregătirea casetelor de text   
A pregătit cel puțin o casetă de text cu lățimea de 6,8 cm, bordură roșie 1 punct  
Titlul a cel puțin uneia dintre casetele de text este de 10 puncte, roșu și 
aliniat la centru 1 punct  
Textul de după titlu a cel puțin uneia dintre casetele de text este de 
10 puncte, aliniat stânga-dreapta 1 punct  
Cel puțin una dintre casetele de text este poziționată orizontal la 
marginea corespunzătoare, vertical jos 1 punct  
Ambele casete de text sunt pregătite corespunzător 1 punct  
Total: 40  puncte  

2. Semnătura electronică 
Crearea prezentării   
Există prezentarea e_alairas în formatul implicit al programului 
procesor de prezentare cu raportul dimensional 16:9 1 punct  
Punctul se poate acorda, dacă există cel puțin 3 diapozitive și pe fiecare 
diapozitiv se află textul din fișierul diaszoveg.txt în ordinea dată.   
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Setările unitare ale diapozitivelor   
Fundalul diapozitivelor pregătite este unitar gri-albastru 
RGB  ( 219,   225,  228) 1 punct  
Pe diapozitive tot textul este cu font Arial (Nimbus Sans) și cu culoarea 
albastru închis cod RGB(39, 49, 53) 1 punct  
Punctele de mai sus se acordă dacă setările sunt corecte pe toate 
diapozitivele pregătite (sau modele de diapozitive). și a pregătit cel puțin 
trei diapozitive   
Titlurile sunt stil font Aldin și cu excepția titlului de pe primul 
diapozitive sunt aliniate la stânga 1 punct  
Titlurile au mărimea fontului pe primul diapozitiv de 60 puncte, iar pe 
celelalte diapozitive de 40 puncte 1 punct  
Pe diapozitivul al doilea și al treilea textele au mărimea de font de 26 și 
22 puncte, cu excepția titlurilor 1 punct  
Primul diapozitiv   
Pe primul diapozitiv conținutul textului este corect, respectiv față de 
diapozitiv apare și orizontal și vertical la centru 1 punct  
Diapozitivul al doilea   
Diapozitivul conține textul corespunzător complet cu numerotare cu două 
nivele conform modelului 1 punct  
Diapozitivul al treilea   
Diapozitivul conține textul corespunzător complet cu numerotare cu două 
nivele conform modelului și lățimea casetei de text este de 16,5 cm 1 punct  
A inserat toate cele trei imagini și le-a poziționat la noțiunea 
corespunzătoare 1 punct  
Cele trei imagini nu se întind în afara diapozitivului, imaginile nu se 
ating reciproc și nu ating textul și au fost aliniate una față de cealaltă 
orizontal la centru 1 punct  
Diapozitivul al patrulea   
Diapozitivul conține imaginile date în numărul corespunzător 1 punct  
Punctul se acordă dacă diapozitivul conține cel puțin 5 imagini.   
Imaginile nu se ating reciproc și nu se întind în afara diapozitivului 1 punct  
Punctul se acordă dacă diapozitivul conține cel puțin 5 imagini.   
A pregătit cel puțin una dintre formele date și mărimea acesteia este 
corespunzătoare 1 punct  
La cel puțin una dintre forme linia și umplerea sunt albastru închis 1 punct  
A pregătit două dreptunghiuri fără umplere, care au lățimea liniei de 
3 puncte și culoarea liniei este albastru închis 1 punct  
A pregătit toate formele din rândul de sus, toate dintre setările lor sunt 
corecte 1 punct  
A pregătit toate formele din rândul de jos, toate dintre setările lor sunt 
corecte 1 punct  
A aliniat imaginile și formele conform modelului în rândul de sus și de jos 2 puncte  
Punctul nu se poate diviza.   
Imaginile și formele umplu cel puțin ¾ din lățimea diapozitivului, în 
fiecare rând sunt aliniate una față de cealaltă vertical la centru  2 puncte  
Punctul nu se poate diviza.   
A pregătit cel puțin două subtitluri și le-a așezat conform modelului 1 punct  
Subtitlurile pregătite au mărimea fontului 16 puncte și stil Aldin 1 punct  
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A pregătit toate dintre subtitluri și mărimea și stilul fontului sunt corecte 
la ele 1 punct  
Cele două texte (subtitluri) conform modelului sunt în două rânduri și în 
interiorul casetei de text aliniate orizontal la centru 1 punct  
Puncte se acordă, dacă a făcut cel mult două greșeli când a introdus 
textele.   
Setarea animării   
Pe numerotarea diapozitivului al treilea a setat animare simplă, care 
pornește pe clic 1 punct  
Numerotarea cu două nivele a diapozitivului apare la primul nivel, 
împreună cu nivelul al doilea 1 punct  
Imaginile apar imediat după paragraful corespunzător 1 punct  
Imaginile apar automat plutind dinspre dreapta 1 punct  
Total: 30 puncte  

3. Calculator-pardoseală 
Introducerea datelor și salvarea   
A așezat întregul conținut al fișierului padloforras.txt începând de la 
celula A1, foaia de lucru are numele Plan1 și a salvat fișierul cu numele 
furdoszoba în formatul corespunzător programului procesor de tabel 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă sursa a ajuns în fișier într-o codificare 
de caracter necorespunzătoare.   
Poziționarea inscripțiilor și datelor   
În celulele rândului 12. se află textele corespunzătoare modelului  1 punct  
În celulele coloanei I se află textele corespunzătoare modelului 1 punct 
Punctul se acordă și dacă în „m2” poziția „2” nu este corectă. 
Din cele de mai sus punctul nu se poate acorda acolo unde lipsesc mai 
mult de 2 caractere.   
În celulele domeniului I4:I6 unitatea de măsură „m2” și în celula J1 „cm” 
apar corect 1 punct  
Punctul se acordă și în cazul caracterului „²” sau utilizării exponentului.   
Conținutul celulelor domeniului J12:N12 este în două rânduri, fragmentat 
conform modelului 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă a asigurat apariția în două rânduri fără 
să utilizeze fragmentare de linie.   
Calcule de arie   
A afișat aria încăperii în metru pătrat cu două zecimale 1 punct  
Exemplu: 
În celula J4: =J2*J3*J1*J1/10000   
A afișat aria neacoperită a încăperii în metru pătrat cu două zecimale 1 punct  
Exemplu: 
În celula J5: =DARABÜRES(A1:G11)*J1*J1/10000   
A afișat aria acoperită a încăperii în metru pătrat cu două zecimale 1 punct  
Exemplu: 
În celula J6: =DARAB2(A1:G11)*J1*J1/10000 
sau 
În celula J6: =J4-J5   
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Numărul plăcilor de gresie după culoare   
Într-o celulă din domeniul K13:K17 a determinat corect numărul plăcilor de 
gresie de culoarea dată 1 punct  
Exemplu: 
În celula K13: =DARABTELI(A1:G11;I13) 
Punctul nu se poate acorda, dacă nu a dat culoarea utilizând referințe.   
În toate celulele din domeniul K13:K17 a determinat corect numărul 
plăcilor de gresie de culoarea dată 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă nu a determinat rezultatul prin formulă 
care se poate copia. 
Exemplu: 
În celula K13: =DARABTELI(A$1:G$11;I13)   
Numărul de cutii după culoare gresiei   
Într-o celulă din domeniul L13:L17 a determinat corect numărul cutiilor 
cu gresie de culoarea dată rotunjit în sus rotunjit în sus la întreg 1 punct  
Exemplu: 
În celula L13: =KEREK.FEL(K13/J13;0) 
Punctul nu se poate acorda, dacă nu a rotunjit cu funcție.   
În toate celulele din domeniul L13:L17 a determinat corect numărul 
cutiilor cu gresie de culoarea dată rotunjit în sus la întreg  1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă nu a rotunjit cu funcție.   
Surplusul de plăci de gresie după culoare   
În toate celulele din domeniul M13:M17 a determinat corect surplusul de 
plăci de gresie 1 punct  
Exemplu: 
În celula M13: =L13*J13-K13 
Punctul nu se poate acorda, dacă nu a efectuat calculul cu referință.   
Raportul surplusului plăcilor de gresie după culoare   
În toate celulele din domeniul N13:N17 este corect raportul dintre 
numărul plăcilor de gresie în surplus și nu numărul plăcilor de gresie 
necesare și rezultatul apare rotunjit la o zecimală în procente 1 punct  
Exemplu: 
În celula N13: =M13/K13   
În celulele din domeniul N13:N17 în loc de valoarea 0 apare celulă goală 1 punct  
Exemplu: 
În celula N13: =HA(K13>0;M13/K13;"") 
Punctul se acordă și atunci, dacă calculul raportului este eronat.   
Însumarea datelor plăcilor de gresie   
În celulele din domeniul K18:M18 a însumat domeniu de celule corect 1 punct  
Exemplu: 
În celula K18: =SZUM(K13:K17) 
Punctul se acordă, dacă cel puțin în două celule formula este corectă.   
În celula N18 a determinat corect raportul plăcilor de gresie în surplus 
față de totalul plăcilor de gresie 1 punct  
Exemplu: 
În celula: =M18/K18   
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Formatarea tabelului   
Lățimea coloanelor A:G este identică, înălțimea rândurilor 1:11 este 
identică; lățimea și înălțimea celulelor domeniului dat la vizionare 
normală diferă cel mult 10% una față de alta; lățimea coloanelor J:N este 
identică 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă din cauza lățimii coloanelor există celulă 
a cărei conținut nu se poate citi.   
Conținutul celulelor domeniului A1:G11 este aliniat orizontal și vertical 
la centru 1 punct  
Conținutul celulelor domeniului I12:N17 și K18:N18 este aliniat 
orizontal la centru 1 punct  
Celulele I18:J18 sunt îmbinate și conținutul este aliniat orizontal la 
dreapta 1 punct  
În celulele domeniilor J4:J6 și K13:N18 fontul este de culoare albastru 
închis și stil Aldin 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă a utilizat ți în alte celule font de culoare 
albastră sau stil Aldin.   
A bordurat domeniile A1:G11, I12:N17 și I18:N18 cu linie groasă în 
exterior, linie subțire în interior 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă și alte celule sunt bordurate.   
Diagrama despre valoarea numărului plăcilor de gresie   
Reprezentarea valorii celulelor K13:K17 în diagramă bară astfel, încât 
lângă numere apar barele corespunzătoare 1 punct  
Diagrama se află între coloanele O:U, titlul ei „Numărul de gresii” nu are 
legendă, și inscripționările de scară sunt corecte. 1 punct  
Punctul se acordă și dacă inscripționările de scară apar în partea de jos a 
diagramei.   
Pregătirea foii de lucru Plan2   
În fișierul de lucru există foaie de lucru Plan2 și conținutul ei coincide cu 
conținutul foii de lucru Plan1 excepție fiind domeniul A1:G11 și celule 
I20 1 punct  
Punctul se acordă și dacă numele foii de lucru este eronat.   
În celulele care nu sunt goale din domeniul A1:G11 codul culorii gresiei 
este „F” 1 punct  
Punctul se acordă numai dacă numărul celulelor cu conținut greșit nu este 
mai mult de doi.   
Compararea celor două planuri   
Pe foaia de lucru Plan1 celulele domeniului I20:N20 sunt îmbinate și în 
ele textul are stil Aldin  1 punct  
Dacă la planul întâi sunt necesare mai multe sau mai puține cutii, decât la 
planul al doilea, atunci textul este corect 1 punct  
Textul este corect în cazul tuturor rapoartelor dintre numerele de cutii din 
planul întâi și al doilea 1 punct  
Exemplu: 
În celula I20: =HA(L18>Plan2!L18;" La planul întâi sunt necesare mai 
multe ";HA(L18<Plan2!L18;" La planul întâi sunt necesare mai 
puține ";"La cele două planuri sunt necesare același număr de 
"))&"cutii."   
Total: 30 puncte  
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4. Orașe 
Crearea bazei de date   
A creat baza de date cu numele varosok și importarea datelor în tabelele 
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, importare este greșită, 
sau codificarea datelor este eronată.   
Câmpurile tabelelor sunt de tip corespunzător, în tabela megye și varos a setat 
câmpul id cheie, în tabela lelekszam a setat câmpurile varosid și ev chei 
complexe 1 punct  
Nu se poate acorda punct, dacă a setat și alte câmpuri sau nu a setat 
cheile.   
Afișarea câmpurilor dorite   
În toate interogările salvate nu apar câmpuri inutile 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă a pregătit mai puțin de trei interogări.   
Interogare 2nem    
A afișat numele orașului, și filtrează corect pe cel puțin una dintre orașele 
cu drept județean și reședințe de județ 1 punct  
Condiția de filtrare în totalitate este corectă 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă numele unui oraș apare de mai multe ori. 
Exemplu: 

SELECT nev 
FROM varos 
WHERE megyeijogu 
 AND NOT megyeszekhely;   

Interogare 3horvat   
A afișat numele localității și județul ei, respective legătura dintre cele trei tabele 
este corectă 1 punct  
Filtrează corect pe anul registrației de date 1 punct  
Filtrează corect pe numele județelor și – dacă filtrează corect pe anul 
registrației de date – atunci îl conectează corect la acela 1 punct  
Exemplu: 

SELECT varos.nev, megye.nev 
FROM varos, megye, lelekszam 
WHERE megye.id=megyeid 
 AND varos.id=varosid 
 AND ev=2001 
 AND megye.nev IN ("Zala", "Somogy", "Baranya");   

Interogare 4Budapest   
A grupat pe ani și legătura dintre tabele este corectă 1 punct  
A afișat anul și suma locuitorilor 1 punct  
A filtrat corect pe districtele din Budapesta sau pe județul Budapesta 1 punct  
Exemplu: 

SELECT ev, SUM(osszesen) 
FROM varos, lelekszam, megye 
WHERE varos.id=varosid 
 AND megye.id=megyeid 
 AND megye.nev="Budapest" 
GROUP BY ev;  

sau 
SELECT ev, SUM(osszesen) 
FROM varos, lelekszam 
WHERE varos.id=varosid 
 AND nev LIKE "Budapest*" 
GROUP BY ev;   
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Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap  

2011 gyakorlati vizsga 10 / 11 2021. május 14. 

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

5Kenderes   
A afișat un număr de an și legătura dintre tabele este corectă 1 punct  
Filtrează corect pe numele orașului 1 punct  
Determină corect anul în care a devenit oraș 1 punct  
Exemplu: 

SELECT Min(ev)-1 
FROM varos, lelekszam 
WHERE varos.id=varosid 
 AND nev="Kenderes"; 

sau 
SELECT TOP 1 ev-1 
FROM varos, lelekszam 
WHERE varos.id=varosid 
 AND nev="Kenderes" 
ORDER BY ev;   

Interogare 6tobbferfi   
A afișat numele orașului, numărul locuitorilor femei și bărbați 1 punct  
Filtrează corect pe an și legătura dintre tabele este corectă 1 punct  
Filtrearea referitoare la numărul de locuitori este corectă 1 punct  
Exemplu: 

SELECT nev, lelekszam.no, osszesen-lelekszam.no AS ferfi 
FROM varos, lelekszam 
WHERE varos.id=varosid 
 AND ev=2019 
 AND lelekszam.no<osszesen-lelekszam.no;   

Interogare 7Tab   
Filtrează corect pe numele orașului 1 punct  
În relație cu numele orașului afișat, filtrează corect pe reședința de județ 1 punct  
A încorporat corect interogarea ajutătoare sau subinterogarea în 
interogarea principală, 
sau 
a conectat cele două tabele varos corect cu specificația cerințelor de 
potrivire a câmpului megyeid 1 punct  
Punctul se acordă și dacă pentru realizarea conexiunii a utilizat nu 
câmpul megyeid, ci numele județului. 
Exemplu: 

SELECT varos.nev AS megyeszekhely 
FROM varos, varos AS Zvaros 
WHERE varos.megyeid=Zvaros.megyeid 

AND Zvaros.nev="Tab" 
AND varos.megyeszekhely; 

sau 
7Tab: 

SELECT nev 
FROM varos, segedTab 
WHERE varos.megyeid=segedTab.megyeid 

AND megyeszekhely; 

segedTab: 
SELECT megyeid 
FROM varos 
WHERE nev="Tab";   

Total: 20 puncte  
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Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap  

2011 gyakorlati vizsga 11 / 11 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. Semnătura 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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