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Informații importante 
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! 

În cazul în care exercițiul managementului bazei de date o rezolvați în aplicația LibreOffice 
Base, comenzile SQL care modifică interogările de tabele trebuie să le predați ori ca parte a 
fișierului bază de date LibreOffice Base ori într-un fișier de text separat. În cazul în care predați 
fișier text numele fișierului de text să se refere clar la conținutul lui (exemplu  
SQL-parancsok.txt), respectiv în fișier să includeți pe lângă comandă numele interogării 
prescrise! 
În cazul în care este utilizat MySQL bază de date-motor și datele bazei de date trebuie salvate 
într-un așanumit fișier „dump”. 
Fișierele sursă le găsiți în directorul de examen. 
Vă propunem să citiți mai întâi toate exercițiile până la capăt, 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. Miere 
Mierea este un aliment natural oferit de albine, cu care putem să îndulcim alimentele, 

băuturile noastre, în timp ce are alt efect benefic. În acest exercițiu trebuie să pregătiți lucrarea 
despre miere pe baza descrierii și modelului de mai jos. Pentru pregătirea lucrării utilizați 
fișierele text mezforras.txt și tablazat.txt cu codificare UTF-8, respectiv fișierele 
imagine jel.png și mez_kep.jpg! 

1. Creați cu ajutorul programului procesor de text documentul mezfajtak în formatul 
implicit al programului utilizând sursa mezforras.txt! Documentul final să nu conțină 
fragmentări cu paragrafe inutile! 

2. În text în locul semnului „&” inserați conținutul tabelului tablazat.txt! Ștergeți semnul 
„&” din text! 

3. Documentul să fie cu orientare tip portret și mărime de pagina A4! Marginea de jos și de 
sus să o setați la 2,6 cm, cea din stânga și dreapta la 2,2 cm! 

4. În document – acolo unde exercițiul nu prescrie altceva – utilizați setările următoare: 
a. Fontul textului să fie Times New Roman (Nimbus Roman)! Setați mărimea de 

font a corpului de text la 11 puncte! 
b. Alinierea paragrafelor să fie stânga-dreapta! 
c. Setați interlinia paragrafelor la o linie, înaintea lor spațiere 0 puncte, după ele să 

urmeze spațiere de 3 puncte! 
d. În documentul utilizați despărțire în silabe automată! 

5. În sursă se găsesc în trei locuri perechi de ghilimele, dar utilizarea și tipul lor nu corespunde 
cu ortografia maghiară. Corectați acestea în document! Corect ghilimele de la început se 
află jos, de la închidere sus. Exemplu la utilizarea tipului incorect și corect de ghilimele: 

"incorect" și „corect”. 
6. Textele dintre ghilimele sunt accentuate, din această cauză formatați ghilimelele și textul 

dintre ele stil cursiv! 
7. Pregătiți formatarea titlului și a celor patru subtitluri în felul următor! 

a. La titlu utilizați mărime de font 23 puncte și la subtitluri 17 puncte! 
b. Setați stilul de font a titlului și a subtitlurilor majuscule reduse și aldin! 
c. Înaintea titlului și subtitlurilor să fie spațiere 3 puncte și după ele 6 puncte! 
d. Setați ca subtitlurile să fie așezate pe aceeași pagină cu textul de după ele! 

8. La paragraful care urmează titlul setați fundal gri deschis conform modelului! Bordurați 
paragraful dedesupt și deasupra cu linie intermitentă, mai subțire decât 1,5 puncte! 

Continuarea exercițiului se găsește pe pagina următoare.  



Informatika román nyelven 
középszint 

2012 gyakorlati vizsga 4 / 12 2022. május 13. 

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

9. La cuvântul „miere” care urmează primul subtitlu inserați cu referință la simbolul „*” nota 
de subsol, a cărui conținut să-l mutați din textul sursă aflat între acolade! Afișați textul notei 
de subsol cu font Times New Roman (Nimbus Roman), mărimea de font 8 puncte și stil 
cursiv! Ștergeți acoladele împreună cu textul dintre ele! 

10. Pregătiți tabelul cu conținutul de nutriente a mierii și doza zilnică recomandată, din partea 
de text delimitată cu tabulatoare! 

a. Aliniați tabelul orizontal la centru! 
b. În celulele tabelului mărimea de font a textului să fie de 8 puncte! 
c. În celule înaintea textului și după ele spațierea să fie 0 puncte! 
d. Setați înălțimea rândurilor la 0,5 cm, lățimea coloanelor la 2,5 cm! 
e. În primul rând uniți câte 3-3 celule pentru formarea antetului! 
f. Bordurați celulele cu două tipuri de lățimi de linie conform modelului! 
g. Setați alinierea conținutului celulelor orizontal conform modelului și vertical la 

centru! 

11. Înlocuiți în tabel unitatea de măsură „micrograme” cu „μg”! 
12. Inserați la paragraful de după subtitlul „Sortimentele de miere care apar cel mai des în 

Ungaria” imaginea mez_kep.jpg aliniat conform modelului! Modificați mărimea 
imaginii proporțional la lățimea de 4 cm și bordurați imaginea cu linie neagră cu grosimea 
de 1 punct imagine! Setați distanța imaginii și a textului astfel încât pe partea stângă a 
imaginii să fie 0,5 cm și sub imagine 0,2 cm! 

13. Pe pagina a doua transformați paragrafele în enumerare conform modelului și setați 
imaginea jel.png ca semn de enumerare! Cu ajutorul indentărilor setați ca semnele de 
enumerare să înceapă la 0,8 cm, iar textele de după ele la 1,3 cm de margine! Asigurați ca 
spațierea setată la paragrafe să apară și în enumerări! 

 
  

40 puncte 
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Model la exercițiul Miere:  
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2. Șapte minuni ale lumii antice 
Cele mai renumite edificii ale lumii antice sunt numite adesea cele șapte minuni ale lumii 

antice. Din păcate din cele șapte clădiri originale astăzi există numai una, piramida mare din 
Giza. 

În acest exercițiu trebuie să pregătiți câteva dintre primele diapozitive ale prezentării celor 
șapte minuni ale lumii antice. Pentru realizarea prezentării utilizați fișierul csoda.txt cu 
codificare UTF-8, respectiv imaginile 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg 
și belseje.png! 
1. Pregătiți prezentare formată din patru diapozitive conform modelului și descrierii!  

Salvați-vă lucrarea sub numele hetcsoda în formatul implicit al programului de creare-
prezentare! 

2. În prezentarea cu patru pagini efectuați următoarele setări: 
a. Fundalul diapozitivelor să fie cu gradient culoare de la stânga la dreapta; la 

marginea din stânga a diapozitivului verde deschis cu cod RGB(220, 250, 220), 
la marginea din dreapta alb! 

b. Pe diapozitive – cu excepția primului diapozitiv – utilizați font tip Arial (Nimbus 
Sans), și la titluri mărime de font de 45 puncte, la textul diapozitivelor de 
25 puncte! 

c. Cu excepția primului diapozitiv textul titlurilor diapozitivelor este aliniat la 
stânga, stil aldin și culoare verde închis cu cod RGB(30, 100, 30)! 

3. Inserați textul diapozitivelor din fișierul csoda.txt în casetele de text, sau introduceți-le 
de la tastatură! 

4. Pe primul diapozitiv aranjați titlul față de diapozitiv aliniat orizontal la centru, în două 
rânduri! Utilizați tip font cu mărimea de font 65 puncte, diferit de cel implicit, fantezist, dar 
lizibil! Primul font să fie cu culoarea roșu-închis, celelalte cu verde închis specificat la 
titluri! 

5. Pe diapozitivul al doilea pregătiți enumerare cu număr conform modelului! Pregătiți 
animare, în care elementele enumerării împreună cu imaginile cu număr corespunzător 
(1.jpg, … 7.jpg), în ordinea corespunzătoare numerotării enumerării, pe clic plutesc în 
cadru dinspre jos! La aceasta inserați imaginile fără modificarea mărimii astfel încât acestea 
să se acopere exact după plutirea în cadru! 

6. Pe diapozitivul al treilea utilizați enumerare! Semnul enumerării este un semn de triunghi 
plin („▲”)! Evidențiați numele faraonilor cu stil de font cursiv, cantitățile și anii cu stil de 
font aldin conform modelului! 

7. Pregătiți diapozitivul al patrulea conform modelului și descrierii de mai jos! 
a. Pe partea stângă a diapozitivului inserați imaginea belseje.png 

redimensionată la lățimea de 14 cm păstrând raportul laturilor! 
b. Așezați pe marginea din stânga a imaginii și sub ea două săgeți duble în vederea 

prezentării lățimii și înălțimii piramidei! Săgețile au culoare neagră, grosime de 
3 puncte și să fie aliniate la marginea corespunzătoare a imaginii!  

c. Lângă săgeți puneți două inscripții care dau lățimea piramidei („230 m”) și 
înălțimea ei („147 m”)! Tipul de font a celor două inscripții și mărimea lor este 
identică cu tipul și mărimea utilizată pe diapozitive, dar stilul să fie aldin! Setați 
orientarea conform modelului! 
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d. Textul care conține legenda să fie așezat pe partea dreaptă a imaginii astfel încât 
să nu se acopere reciproc cu imaginea! În legendă literele care identifică anumite 
părți, împreună cu punctele duble care le urmează, să apară cu stil aldin! 

e. La paragrafele legendei setați valorile de spațiere și interlinie astfel încât textul 
cu mărimea de font originală de 25 puncte să apară lizibil! 

8. Setați tranziție unitară pe șirul de diapozitive, schimbul dintre diapozitive să pornească pe 
clic! 

 
Model: 

Diapozitiv numărul 1 Diapozitivul numărul 2 
 

Diapozitiv numărul 3 Diapozitiv numărul 4 
Imaginea de pe diapozitivul numărul 4: 

 

30 puncte 
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3. Concurs de tir 
Federația de trăgători sportivi maghiară organizează de un deceniu și jumătate concursul său 

internațional sub numele de Hungarian Open. Unul dintre concursurile acestuia este concursul 
de tir cu pușcă cu aer comprimat de 10 m bărbați, care constă dintr-o semi finală și o finală. În 
semi finală concurenții trag șase serii, cu zece tiruri pe serie. Concurenții cu cele mai bune 
8 rezultate se califică mai departe. În acest exercițiu trebuie să prelucrați datele semi finalei 
concursului din 2017 cu ajutorul programului procesor de tabelă. 

Datele semi finalei sunt conținute în fișierul elodonto.txt delimitat cu tabulatoare, cu 
codificare UTF-8. 
În cursul rezolvării luați în considerare următoarele! 

• Atât cât este posibil, în cursul rezolvării utilizați formule, funcții, referințe. 
• Puteți efectua calcule ajutătoare începând de la coloana N spre dreapta. 
• 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 acest exercițiul parțial. 

1. Introduceți conținutul fișierului text elodonto.txt în foaia de lucru cu același nume 
(elodonto) începând de le celula A1! Salvați-vă lucrarea cu numele lovesz în formatul 
implicit al programului procesor de tabelă! 

2. Determinați în celulele domeniului I3:I20 rezultatul total al concurenților! 
3. În celula M2 determinați limita de calificare, care este a opta ca mărime dintre rezultatele 

din coloana I! 
4. Se califică în finală acel concurent, a cărui punctaj totalizat este mai mare decât limita de 

calificare din celula M2. În celulele domeniului K3:K20 să apară cuvântul „finală” în cazul 
concurenților calificați în finală, în alte cazuri celulele să apară goale! Pregătiți formulă care 
se poate copia! 

5. În afară de rezultatele totale am dori să știm performanța procentuală a concurenților față 
de punctajul maxim posibil. În celula M5 se găsește valoarea maximă a unui tir. Utilizând 
pe acesta se poate determina punctajul maxim posibil în semi finală. În celulele domeniului 
J3:J20 determinați rezultatul procentual al fiecărui concurent! Formulă să se poată copia și 
să se refere la valoarea din celula M5! Rezultatele să apară în format procentual, cu două 
decimale! 

6. În celula M8 determinați numărul participanților de naționalitate maghiară (HUN)! În celula 
M10 dați numărul participanților din alte țări! 

7. Aranjați datele concurenților pe baza rezultatelor în ordine descrescătoare! 
8. Sub rezultate, în celulele domeniului C22:H22 determinați punctajul maxim a fiecărei serii 

de tir! În celulele domeniului C23:H23 determinați acele nume care aparțin la punctajele 
maxime determinate anterior! Puteți presupune, că în fiecare serie de tir punctajul maxim a 
fost atins de doar un concurent. Determinați cu formulă care se poate copia aceste nume! 

9. Din numele celor care s-au calificat în finală și din rezultatele lor pregătiți diagramă bară! 
Titlul diagramei să fie „Rezultatul semi finalei”! Deasupra coloanelor să apară valoarea care 
le aparține cu font aldin de 12 puncte! Pe scara axei y setați minimul la 600, maximul la 
660! Așezați diagrama în domeniul A25:K45! 
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10. Formatați conținutul foii de lucru conform celor de mai jos! 
a. În celulele domeniului C3:I20 datele de tir să apară cu o decimală! 
b. Pregătiți și formatați primele două rânduri conform modelului! La celulele 

domeniului A1:K2 setați fundal cu culoarea gri deschis! 
c. Bordurați celulele domeniului A1:K20 cu linie subțire! 
d. Pe marginea din dreapta și stânga a domeniului C1:H20 să fie bordură groasă! 
e. Setați lățimea coloanelor astfel încât conținutul celulelor să se poată citi! 
f. Cu datele actuale în celulele domeniului C23:H23 fragmentarea numelor să fie 

conform modelului! Setați ca numele să apară aliniate orizontal la centru! 

 

Model: 

30 puncte 
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4. Poduri 
Datele podurilor mai mari, mai însemnate din Ungaria ne stau la dispoziție în fișierele 

hid.txt, kapcsolo.txt și telepules.txt. Fișierele sunt fișiere text delimitate cu 
tabulatoare, codificate UTF-8, primele rânduri conțin numele de câmp. Acele poduri, care pe 
durata istoriei au fost distruse de mai multe ori, dar mai târziu au fost reconstruite, apar de mai 
multe ori cu nume identic, eventual cu date schimbate. Acestea, deși au aceeași nume, sunt deja 
poduri diferite. 

1. Creați bază de date nouă cu numele hidleltar! Importați cele trei fișiere de text anexate 
(hid.txt, kapcsolo.txt, telepules.txt) în baza de date sub nume identic cu numele 
fișierului (hid, kapcsolo, telepules)! Primul rând din fișiere conține numele câmpurilor. Pe 
parcursul creării setați tipurile și cheile corespunzătoare!  

Tabele: 
hid (az, nev, athidalas, atadas, hossz, nyilas) 

az Identificatorul podului (număr), acesta este cheia 
nev Numele podului (text) 
athidalas Peste ce blocaj trece (text) exemplu: vale, gară, Dunăre, etc. 
atadas Anul în care a fost predat (număr) 
hossz Lungimea totală în metrii (număr) 
nyilas Distanța punții podului măsurată față de sol sau apă în metri (număr) 

kapcsolo (hidaz, telepulesaz) 
hidaz Identificatorul podului (număr), acesta este cheia 
telepulesaz Identificatorul localității (număr), acesta este cheia 

telepules (az, nev, megye) 
az Identificatorul localității (număr), acesta este cheia 
nev Identificatorul localității la care aparține cel puțin un capăt de pod (text) 
megye Numele județului localității (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, câmpuri 
sau recorduri în surplus să nu apară! 
2. Pregătiți interogare, care listează numele podurilor care trec peste Dunăre, lungimea lor și 

data predării lor! (2duna) 
3. Podurile trec peste blocaje rutiere de mai multe tipuri. Pregătiți interogare, care afișează 

numele acelor poduri, respectiv peste ce blocaj trec, unde numele blocajului peste care trec 
conține partea de cuvânt „patak”! (3patak) 
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4. Determinați cu ajutorul interogării câte poduri aparțin la fiecare localitate din județul Zala! 
În listă să apară numele localităților și numărul podurilor! (4zala) 

5. Pregătiți interogare, care afișează numele și vârsta podurilor din Budapesta, în ordine 
descrescătoare după cel din urmă! În interogare determinați anul actual cere trebuie utilizat 
pentru calcul cu funcție! (5korok) 

6. Podul de la Pentele este un pod de autostradă, lung, cu mulți piloni, care trece peste Dunăre 
și câmpii inundabile. Pregătiți interogare care afișează numele și lungimea acelor poduri, 
care sunt mai lungi decât podul care conține partea de nume „Pentele”! (6pentele) 

7. Pregătiți raport, care listează anul predării, numele, și lungimea podurilor care au fost 
predate între 1945-2000 (inclusiv limitele) conform conținutului de date a modelului de mai 
jos! Podurile care aparțin la aceeași dată de predare să fie afișate grupat, aliniate în ordine 
alfabetică! Asigurați ca fiecare dată să fie vizibilă în toată lățimea! Asigurați afișare cu 
punctuație corectă! Raportul să-l pregătiți cu interogare! (7xxfele)  

 

 
Sursă: 
1. Miere 
Bíró Andrea: Tudnivalók a különböző mézfajtákról http://preventissimo.hu/tudastar/cikk/322 Utolsó letöltés 2019. október 30. 
https://mezinfo.hu/wp-content/uploads/2019/09/mez_kategoria.jpg Utolsó letöltés 2019. október 30. 
https://www.pngfly.com/png-th11wm/ Utolsó letöltés 2019. október 30. 

2. Șapte minuni ale lumii antice 
https://latvanyossagok.hu/az-okori-vilag-7-csodaja/ Utolsó letöltés: 2019. november 17. 
http://fu.web.elte.hu/irasok/ttt-15.html Utolsó letöltés: 2019. november 17. 

3. Concurs de tir 
https://www.hunshooting.hu/sites/default/files/2017-11/Hungarian Open 2017 Eredmények.pdf Utolsó letöltés 2019. november.16. 

4. Poduri 
http://www.hidadatok.hu/ Utolsó letöltés: 2019. július 30. 
 

20 puncte 



Informatika román nyelven 
középszint 

2012 gyakorlati vizsga 12 / 12 2022. május 13. 

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

 
 
 
 
 
 

  
punctajul 

maxim obținut 
Editare de text 
1. Miere 40  

Prezentare, grafică și pagină web 
2. Șapte minuni ale lumii antice 30  

Calcul tabelar 
3. Concurs de tir 30  

Gestionare de date 
4. Poduri 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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