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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 pot găsi pe de o parte punctele care se 
pot acorda, 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 divide mai mult față de ce este dat în baremul de corectare. 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 foaie 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). Pe aceasta o va primi în mână candidatul 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 electronică 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. Miere 
Crearea documentului mezfajtak   
Există documentul mezfajtak în formatul implicit al programului procesor 
de text, care conține textul documentului mezforras.txt  1 punct 
Documentul conține textul fișierului tablazat.txt inserat în locul 
corespunzător modelului 1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă nu-a șters semnul „&” din text.   
În document 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, orientare tip portret, marginea din jos și de sus are mărimea 
2,6 cm, respectiv marginea din stânga și cea din dreapta este 2,2 cm 1 punct 
Formatarea textului de bază   
Tipul fontului este Times New Roman (Nimbus Roman), mărimea de font 
de 11 puncte 1 punct 
Paragrafele sunt aliniate stânga-dreapta, interlinia este la un rând 1 punct 
Înainte de paragrafe spațierea este 0 puncte, după ele 3 puncte 1 punct 
Punctul se acordă și atunci, dacă la enumerări nu apar spațieri, dar le-a setat. 
Cele trei puncte de mai sus se acordă, dacă nu a efectuat setările de mai sus 
cel mult într-un loc.   
A aplicat în document despărțire în silabe automată 1 punct 
Schimbarea ghilimelelor și formatarea textului citat   
În document în trei locuri tipul și poziția ghilimelelor este bună 2 puncte
Se pot accepta doar ghilimelele de acest tip: „”. 
Punctul nu se poate divide.   
Ghilimelele și textul dintre ele sunt cu stil cursiv în trei locuri 1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă a setat stil cursiv și la altă parte de text.   
Formatarea titlurilor   
Titlul este cu font Times New Roman (Nimbus Roman), cu mărimea de 
23 puncte 1 punct 
Titlul este cu majuscule reduse și stil font aldin 1 punct 
Spațierea dinaintea titlului este de 3 puncte, după ele 6 puncte 1 punct 
Subtitlurile sunt cu mărimea de font de 17 puncte, stil de font aldin și cu 
majuscule reduse 1 punct 
A setat înainte de subtitluri spațiere de 3 puncte și după ele de 6 puncte, și a 
asigurat ca să fie pe aceeași pagină cu paragrafele corespunzătoare care le 
urmează 1 punct 
Cele două puncte anterioare se acordă numai dacă setările sunt corecte la cel 
puțin 3 subtitluri.   
Setarea paragrafului de după titlu   
Fundalul paragrafului este de culoare gri deschis 1 punct 
Punct nu se poate acorda, dacă nu la paragraf a setat fundal gri deschis.   
Textul paragrafului este bordurat dedesubt și deasupra cu linie întreruptă 
mai subțire de 1,5 puncte 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă a aplicat bordura la alt paragraf, respectiv 
altă direcție.   
Nota de subsol   
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A inserat nota de subsol după primul cuvânt „miere” care urmează primul 
subtitlu cu referință la simbolul „*” 1 punct 
Textul notei de subsol este „Conform definiției Cărții Alimentare din 
Ungaria” 1 punct 
A șters acoladele împreună cu textul dintre ele din textul principal 1 punct 
Tipul de font a notei de subsol este Times New Roman (Nimbus Roman), cu 
mărimea de 8 puncte și stilul fontului cursiv 1 punct 
Formatarea tabelului   
A transformat partea corespunzătoare modelului din textul sursă delimitat cu 
tabulatoare într-un tabel cu șase coloane și textele corespunzătoare se află în 
celulele corespunzătoare modelului 1 punct 
În celulele tabelului mărimea de font a textului este de 8 puncte 1 punct 
În celule spațierea dinaintea textelor și după ele este 0 puncte 1 punct 
Înălțimea rândurilor este 0,5 cm 1 punct 
Lățimea coloanelor este 2,5 cm 1 punct 
În primul rând sunt 3-3 celule unite 1 punct 
Bordurarea cu linia groasă conform modelului este bună 1 punct 
Bordurarea cu linia subțire conform modelului este bună 1 punct 
Dintre setările următoare a efectuat cel puțin trei dintre ele: 

− tabelul este aliniat orizontal la centru 
− în toate celulele tabelului textul este aliniat vertical la centru 
− în celulele primului rând conținutul este aliniat la centru 

Cu excepția primului rând: 
− conținutul celulelor coloanelor întâi și al patrulea este aliniat la stânga 
− conținutul celulelor coloanelor al doilea și al cincilea este aliniat la 

dreapta 
− conținutul celulelor coloanelor al treilea și al șaselea este aliniat la 

dreapta 1 punct 
A efectuat setările de mai sus în totalitate 1 punct 
Setarea unității de măsura μg   
A schimbat unitatea de măsură microgram cu μg 1 punct 
Punctul se acordă și dacă a efectuat setarea corect în 5 din cele 6 cazuri   
Inserarea imaginii mez_kep.jpg și setarea apariției   
A inserat la paragraful corespunzător modelului imaginea mez_kep.jpg și 
păstrând raportul laturilor a redimensionat-o la lățimea de 4 cm  1 punct 
A bordurat imaginea cu linie de culoare neagră cu grosimea de 1 pixel și 
orizontal se află în partea dreaptă 1 punct 
Pe partea stânga a imaginii a setat 0,5 cm față de text și sub ea 0,2 cm 1 punct 
Crearea enumerării   
Pe pagina a doua după primul sau al doilea subtitlu a transformat paragrafele 
conform modelului în enumerare 1 punct 
După subtitlul întâi a transformat paragrafele corespunzătoare modelului în 
enumerare și semnul enumerării este jel.png 1 punct 
După subtitlul al doilea a transformat paragrafele corespunzătoare modelului 
în enumerare și semnul enumerării este jel.png  1 punct 
Cu ajutorul indentărilor a setat ca semnele de enumerare să înceapă la 
0,8 cm, iar textele de după ele la 1,3 cm de margine, și ca spațierea setată la 
paragrafe să apară 1 punct 

Total: 40 puncte 
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2. Șapte minuni ale lumii antice 
Crearea și salvarea prezentării  
Există prezentare conținând 4 diapozitive cu numele hetcsoda  1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă există mai puțin de 3 diapozitive, ordinea 
diapozitivelor este incorectă, sau prezentarea nu a salvat-o cu numele 
corespunzător.  
Formatarea unitară a diapozitivelor și inserarea textului  
Fundalul diapozitivelor este cu gradient culoare de la stânga la dreapta; la 
marginea din stânga a diapozitivului verde deschis cu cod 
RGB(220, 250,  220), pe partea dreapta alb 1 punct 
Textul diapozitivelor 2.-4. este cu tipul de font Arial (Nimbus Sans), și cu 
excepția titlurilor toate textele au mărimea de font de 25 puncte  1 punct 
Punctul se acordă, dacă pe diapozitivul 4. formatul fontului din casetele de 
text care conțin lățimea și înălțimea piramidei este diferit.  
Pe diapozitivele 2.-4. textul titlurilor este aliniat la stânga, stil de font aldin, 
mărime de font 45 puncte și culoare verde închis cu cod RGB(30,  100,  30) 1 punct 
A introdus de la tastatură textul diapozitivelor sau le-a copiat din fișierul 
csoda.txt 1 punct 
Punctele se acordă numai dacă a efectuat setările pe diapozitivul model, sau 
a pregătit cel puțin trei diapozitive unitar cu setările de mai sus.  
Conținutul și setările diapozitivului întâi  
Titlul față de diapozitiv este aliniat orizontal la centru și aranjat în două 
rânduri 1 punct 
Titlul este cu mărimea de font de 65 puncte, cu tip de font diferit de cel 
implicit 1 punct 
Primul font din titlu este roșu închis, restul sunt de culoare verde închis cu 
cod RGB(30, 100, 30) 1 punct 
Conținutul și setările diapozitivului al doilea  
A utilizat enumerare cu numerotare, numerotarea paragrafelor se întinde de 
la 1 la 7 1 punct 
A inserat fără modificarea mărimii cel puțin patru dintre imaginile 1.jpg, 
2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg 1 punct 
A inserat fără modificarea mărimii imaginile 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 
4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg 1 punct 
Cel puțin un paragraf sau cel puțin o imagine plutește pe clic în cadru 
dinspre jos 1 punct 
Cel puțin un paragraf cu imaginea care-i corespunde plutește pe clic în cadru 1 punct 
Cel puțin cinci paragrafe cu imaginile care le corespund plutesc pe clic în 
cadru 1 punct 
Toate cele șapte paragrafe cu imaginile care le corespund plutesc pe clic în 
cadru dinspre jos, și după plutire imaginile se acoperă reciproc perfect 1 punct 
Conținutul și setările diapozitivului al treilea  
Semnul enumerării este un semn de triunghi plin „▲” 1 punct 
Cantitățile și anii sunt conform modelului cu stil de font aldin 1 punct 
Numele corespunzătoare modelului sunt cu stil de font cursiv 1 punct 
Punctul se acordă dacă cel mult în cazul unui nume nu este setat stilul de 
font cursiv. 
Punctul nu se poate acorda, dacă în afara numelor (și spațiului dintre ele, 
cratimei, respectiv virgulelor) și alt font are stil cursiv.  
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Conținutul și setările diapozitivului al patrulea  
Pe partea stângă a diapozitivului a inserat imaginea belseje.png, și 
păstrând raportul laturilor a redimensionat-o la lățimea de 14 cm 1 punct 
A așezat pe diapozitiv o săgeată, și cel puțin una dintre setările de mai jos 
este corectă la ea: 
- are vârf de săgeată la ambele capete 
- are culoare neagră 
- este lată de 3 puncte 
- are poziționare perfect orizontală sau perfect verticală 
- se aliniază la marginea din stânga a imaginii sau la partea de jos a imaginii
- se întinde de la partea de jos a piramidei până la vârful ei, sau de la 

marginea din dreapta a piramidei până la marginea din stânga 1 punct 
Pe diapozitiv a așezat o săgeată și cel puțin trei dintre setările de mai sus 
sunt corecte la ea 1 punct 
La marginea din stânga imaginii și dedesubtul ei a inserat câte o săgeată, și 
cel puțin patru dintre setările de mai sus sunt corecte la ele 1 punct 
La marginea din stânga imaginii și dedesubtul ei a inserat câte o săgeată, și 
toate cele șase dintre setările de mai sus sunt corecte la ele 1 punct 
Pe diapozitiv într-un obiect separat (ex. casetă de text) este dată lățimea sau 
înălțimea piramidei 1 punct 
Sub imagine este dată lățimea piramidei și la stânga imaginii este dată 
înălțimea piramidei, respectiv sunt setate cu mărimea de font de 25 puncte, 
stil aldin, Arial (Nimbus Sans) 1 punct 
Pe partea stângă a imaginii este dată înălțimea piramidei, și aceasta se poate 
citi dinspre jos înspre sus 1 punct 
Pe partea din dreapta a diapozitivului se află legenda și ea nu acoperă 
imaginea 1 punct 
În legendă spațierea paragrafelor și interlinia lor este setată astfel încât 
textul apare cu mărimea de font de 25 puncte, lizibil 1 punct 
În legendă literele de identificare, și punctele duble care le urmează sunt cu 
stil de font aldin 1 punct 
Punctul se acordă numai dacă nu l-a setat în cel mult o linie.  
Setarea prezentării de diapozitive  
A setat tranziție unitară pe șirul de diapozitive, schimbul dintre diapozitive 
pornește pe clic 1 punct 

Total: 30 puncte 

3. Concurs de tir 
Introducerea datelor și salvarea  
A salvat întregul conținut al fișierului elodonto.txt începând de la 
celula A1 și a salvat-o cu numele lovesz în formatul implicit al 
programului procesor de tabel 1 punct 
Punctul se acordă numai dacă textul apare corect ca și punctuație începând 
de la celula A1 a foii de lucru.  
Numele foii de lucru este „elodonto” 1 punct 
Însumarea rezultatelor din semi finală  
În celulele domeniului I3:I20 însumarea este corectă 1 punct 
Exemplu: 
în celula I3: =SZUM(C3:H3)  
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Determinarea celor calificați  
A determinat limita de calificare, al optulea cel mai mare punctaj dintre 
rezultate 1 punct 
Exemplu: 
în celula M2: =NAGY(I3:I20;8)  
Cel puțin într-un caz apare corect cu formulă textul „finală” 1 punct 
Exemplu: 
în celula K3: HA(I3>=M2;"finală"; … ) 
sau 
HA(I3<M2; … ;"finală")  
Cel puțin într-un caz la concurentul care nu a ajuns în finală celula 
corespunzătoare apare goală 1 punct 
Exemplu: 
în celula K11: HA(I11>=M2; … ;"") 
Punctul nu se poate acorda, dacă apare spațiu dintre cuvinte în loc de 
celulă goală. 
Cele două puncte anterioare se acordă și dacă în loc de ≥ a setat numai 
relația >..  
În toate celulele domeniului K3:K20 formula este corectă și se poate copia 1 punct 
Exemplu: 
în celula K3: =HA(I3>=$M$2;"finală";"")  
Determinarea performanțelor în procente  
Cel puțin într-o celulă a determinat corect valoarea în procente 1 punct 
Exemplu: 
în celula J3: =I3/(60*M5)  
În toate celulele domeniului J3:J20 formula este corectă și se poate copia 1 punct 
Exemplu: 
în celula J3: =I3/(60*$M$5)  
Toate valorile apar în format procentual, cu două decimale 1 punct 
Determinarea numărului participanților  
A determinat corect numărul participanților maghiari 1 punct 
Exemplu: 
în celula M8: =DARABTELI(B3:B20;"HUN")  
A determinat corect numărul participanților din alte țări 1 punct 
Exemplu: 
în celula M10: =DARABTELI(B3:B20;"<>HUN") 
sau 
=DARAB2(B3:B20)-M8 

Punctul se acordă și dacă a determinat numărul total de participanți nu prin 
formulă, ci a calculat cu valoarea constantă 18.  
Aranjarea datelor  
A aranjat datele concurenților pe baza rezultatelor în ordine descrescătoare 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă datele s-au amestecat.  
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Cei mai buni concurenți a seriilor de tiruri și rezultatele lor  
Cel puțin într-o celulă este bună determinarea rezultatului celui mai bun a 
seriei de tir corespunzătoare 1 punct 
Exemplu: 
în celula C22: =MAX(C3:C20)  
Cel puțin într-o celulă este corectă determinarea numelui care aparține la 
rezultatul cel mai bun 2 puncte 
Exemplu: 
în celula C23: =INDEX(A3:A20;HOL.VAN(C22;C3:C20;0))  
Punctul nu se poate divide  
Formula care determină numele este corectă și se poate copia 1 punct 
Exemplu: 
în celula C23: =INDEX($A$3:$A$20;HOL.VAN(C22;C3:C20;0))  
În toate celulele domeniului C22:H23 este corect rezultatul cel mai bun și 
determinarea numelui care-i aparține 1 punct 
Punctul se acordă și dacă formula care determină numele nu se poate 
copia, dar este corectă.  
Pregătirea diagramei   
Din numele celor care s-au calificat în finală și din rezultatele lor a pregătit 
diagramă coloană 1 punct 
Deasupra coloanelor apare valoarea care le aparține 1 punct 
Valorile sunt afișate cu mărimea de font de 12 puncte și stil de font aldin 1 punct 
Titlul diagramei este „Rezultatul semi finalei”, și diagrama este în 
domeniul A25:K45 1 punct 
Axa y sare minimul la 600, maximul la 660 1 punct 
Formatări  
În celulele domeniului C3:I20 valorile să apară cu o decimală și în tot 
tabelul lățimile de coloane sunt astfel încât toate datele se văd 1 punct 
A unit celulele domeniului C1:H1 și a unit celulele care-s una sub alta în 
domeniile A1:B2, respectiv I1:K2 1 punct 
În celulele domeniului A1:K2 a aliniat conținutul orizontal la centru 1 punct 
A aliniat conținutul în celulele unite ale domeniilor A1:B2 și I1:K2 vertical 
la centru 1 punct 
A bordurat celulele domeniului A1:K20 cu linie subțire, și pe marginea din 
dreapta și stânga a domeniului C1:H20 este bordură groasă 1 punct 
În celulele domeniului A1:K2 a setat fundal cu culoarea gri deschis 1 punct 
În celulele domeniului C23:H23 prenumele și numele se văd în două 
rânduri conform modelului și sunt aliniate orizontal la centru 1 punct 
Total: 30 puncte 
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4. Poduri 
Crearea bazei de date  
A creat baza de date cu numele hidleltar, și importarea datelor în tabele 
este corectă 1 punct 
Punctul nu se poate acorda în cazul unui nume diferit pentru baza de date, 
respectiv dacă numele vreunei tabele nu este corect, importarea nu este 
bună, sau codificarea datelor este eronată.  
Toate câmpurile tabelelor sunt de tip corespunzător, în tabela kapcsolo a 
setat cheia compusă 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă a setat și alte câmpuri sau nu a setat 
cheile.  
Afișarea câmpurilor dorite  
Cu excepția interogării 7xxfele în interogările salvate nu apar câmpurile 
inutile 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă examinatul a pregătit mai puțin de trei 
interogări.  
Interogare 2duna  
Filtrează corect podurile peste duna și afișează câmpurile nev, atadas, hossz 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă este pod care apare de mai multe ori.  
Pe baza câmpului nev enumerază în ordine crescătoare 1 punct 
Exemplu: 

SELECT nev, atadas, hossz 
FROM hid 
WHERE athidalas="Duna" 
ORDER BY nev;  

Interogare 3patak  
Apar câmpurile nev, athidalas și filtrează corect pe câmpul athidalas 1 punct 
Filrează corect pe partea de cuvânt patak 1 punct 
Exemplu: 

SELECT nev, athidalas 
FROM hid 
WHERE athidalas like "*patak*";  

Punctul nu se poate acorda dacă găsește partea de cuvânt numai în partea 
din față sau parte din spate a denumirii din athidalas, respectiv dacă 
incorect, inutil utilizează mai multe tabele.  
Interogare 4zala  
Afișează câmpul telepules.nev și la determinarea numărului de poduri 
utilizează formulă (Count()) în mod corect  1 punct 
Legătura tabelelor este corectă și filtrează bine pe județul Zala  1 punct 
În vederea rezolvării grupează corect 1 punct 
Exemplu: 

SELECT telepules.nev, Count(hidaz) 
FROM telepules, hid, kapcsolo 
WHERE hid.az = hidaz AND telepules.az = telepulesaz 
GROUP BY megye, telepules.nev 
HAVING megye="Zala"; 

sau 
SELECT telepules.nev, Count(hidaz) 
FROM telepules, hid, kapcsolo 
WHERE hid.az = hidaz AND telepules.az = telepulesaz 
 AND megye="Zala" 
GROUP BY telepules.nev  
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Interogare 5korok  
În interogare cu ajutorul funcției determină anul corespunzător 1 punct 
Punctul se acordă independent de utilizarea în continuarea a anului.  
Afișează numele podurilor și a utilizat tabelele necesare cu legătură 
corespunzătoare 1 punct 
Afișează vârsta podurilor și ordonează descrescător pe baza acesteia 1 punct 
Punctul se acordă dacă a scris anul corespunzător și nu l-a determinat cu 
ajutorul funcției.  
Exemplu: 

SELECT hid.nev, year(now())-atadas 
FROM telepules, hid, kapcsolo 
WHERE hid.az = hidaz AND telepules.az = telepulesaz 
 AND telepules.nev="Budapest" 
ORDER BY 2 DESC;  

Interogare 6pentele  
Filtrează corect pe parte de cuvânt Pentele 1 punct 
Punctul se acordă și dacă filtrează numai pe partea de cuvânt de la 
începutul numelui.  
Determină lungimea podului Pentele 1 punct 
A determinat corect numele și lungimea podurilor care sunt mai lungi decât 
podul Pentele 1 punct 
Exemplu: 
6seged: 

SELECT hossz 
FROM hid 
WHERE nev like "*Pentele*"; 

6pentele: 
SELECT nev, hid.hossz 
FROM hid, 6seged 
WHERE hid.hossz > [6seged].hossz; 

sau 
SELECT nev, hossz 
FROM hid 
WHERE hossz > (SELECT hossz 
 FROM hid 
 WHERE nev like "*Pentele*");  

Interogarea 7xxfele și raportul  
A creat interogarea și a afișat anul predării podurilor, numele, peste ce 
blocaj trec și lungimea 1 punct 
Filtrează corect pe anul predării 1 punct 
Punctul nu se poate acorda dacă administrează incorect anii.  
Exemplu: 

SELECT atadas, nev, athidalas, hossz 
FROM hid 
WHERE atadas between 1945 and 2000 
ORDER BY atadas DESC;  

A grupat după anul predării, în cadrul acestuia a afișat rezultatul ordonat 
după numele podurilor 1 punct 
A creat textul din antetul raportului conform modelului, cu punctuație 
corectă 1 punct 
Punctul nu se poate acorda, dacă antetul raportului sau datele nu se pot citi 
în lățime totală.  

Total: 20 puncte 
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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. 
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