
Informatika román nyelven  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 0802 

 

 

 
 
 

INFORMATIKA 
ROMÁN NYELVEN 

 

 
 

  KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI 
ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
 
 

 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

8
. 

m
á

ju
s 

2
7

. 



Informatika román nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 0802 2 / 13 2008. május 27. 

 
Întroducere  
 

Evaluarea problemelor se face conform punctajului din baremul de corectare-notare. În 
baremul de corectare punctajul pentru unităţile logice mai mari, îl găsiţi încadrat. În rândurile 
neîncadrate găsiţi punctajul corespunzător detailat, respectiv găsiţi instrucţii pentru cazurile în 
care se acordă sau nu punctele. 

În vederea unei evaluări unitare, vă rugăm să nu vă abateţi de la baremul de corectare! 
Punctele nu pot fi descompuse mai mult decât sunt arătate în barem. În cazul în care 
candidatul a rezolvat problema în mai multe moduri, evaluaţi soluţia pentru care obţine cele 
mai multe puncte. Pentru mai multe soluţii corecte la aceeaşi problemă, nu se acordă puncte 
în plus.  

La sfârşitul baremului găsiţi foile de evaluare care conţin punctajul unităţilor majore. Pentru 
fiecare lucrare de examen trebuie completată foaia de evaluare şi anexată lucrării (la foile 
candidatului). Acestea se vor da acelor candidaţi care doresc să-şi vadă lucrarea corectată. 
Totalul de puncte pentru fiecare problemă, respectiv punctajul obţinut trebui să fie trecut şi pe 
ultima pagină la locul potrivit. 

Vă rugăm ca pentru prelucrarea datelor în viitor să completaţi şi tabelele electronice anexate 
la soluţii. 
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1. Reţeta 
Importarea textului, salvarea sub numele palocleves 5 puncte
Documentul a fost salvat sub numele palocleves 1 punct 
Textul a fost copiat sau importat în document 1 punct 
În text a schimbat punct şi virgula cu semnul sfârşitul de 
paragraf în cel puţin 4 locuri 1 punct 
În toate locurile a schimbat punct şi virgula cu semnul 
sfârşitul de paragraf  1 punct 
Nu există paragraf gol 1 punct 
Formatarea paginii 2 puncte
Pagina este de tip A5 1 punct 
Fiecare margină este de 0,6 cm 1 punct 
Alegerea culorii şi a bordurii pentru pagină 4 puncte
Fundalul paginii este roşu cărămiziu RGB(200, 70, 36) 2puncte 
Este acceptat şi dacă  este colorat numai fundalul mărginit 
de borduri  
Paginile au borduri de culoarea precizată RGB(252, 147, 
99) 1 punct 
Bordura are grosimea liniei de 1-2 puncte 1 punct 
Scrierea şi formatarea cuvântului „Supe” 4 puncte
A scris cuvântul supe şi direcţia inscripţiei este de jos în 
sus 1 punct 
Numai prima literă a cuvântului este mare şi de 18 puncte 1 punct 
Stilul literei este de majuscule reduse 1 punct 
Cuvântul este deasupra primului cerc şi ultima literă nu 
depăşeşte bordura superioara a dreptunghiului 1 punct 
Formatarea textului 3 puncte
Fiecare literă a textului este galbenă 1 punct 
Numele mâncării este de 14 puncte şi aliniat central 1 punct 
Textele: „Ingrediente” şi „ Preparare” sunt subliniate şi de 
12 puncte 1 punct 
Formatarea paragrafelor (spaţieri, indentări) 6 puncte
Paragrafele: „Ingrediente” şi „ Prepararea” sunt despărţite 
de restul textului prin spaţiere 2 puncte 
Se dă un punct dacă spaţierea este ectuată corect la un 
singur paragraf   
Paragrafele ce conţin ingredientele sunt indentate cu 0,3 
cm 1 punct 
Paragrafele ce conţin ingrediente au spaţiere de 0,5 puncte 1 punct 
Partea ce descrie prepararea este aliniat stânga-dreapta 1 punct 
Partea ce conţine valoare nutritivă şi timpul de pregătire 
este de 12 puncte (0,42cm) şi separat prin spaţiere de restul 
textului 1 punct 
Realizarea dreptunghiului interior 3 puncte
A desenat un dreptunghi / casetă de text / tabel 1 punct 
Figura desenată are înălţimea de 17,5cm şi lăţimea de 
11cm 1 punct 
Figura este plasată în mod corespunzător în document (la 2,5cm 
de marginele laterale şi de 2,2cm de marginea superioară) 1 punct 
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Formarea figurii interioare 4 puncte
Figura este umplută cu culoarea dată RGB(252, 147, 99) 1 punct 
Figura are bordurile de culoarea RGB(255, 255,255) şi 
grosimea de 1,5 puncte 
Se dă un punct dacă numai un atribut este fixat corect 2 puncte 
Textul reţetei (excepţie făcând numele mâncării) este în 
interiorul figurii 1 punct 
Inserarea imaginii 4 puncte
Fişierul paloc.jpg este inserat în document 1 punct 
Dimensiunile imaginii sunt reduse cu 60% păstrând 
raporturile 1 punct 
Imaginea este la distanţa dată de margini, orizontal 
la 9,4 cm de marginea stângă (la 10 cm de marginea 
paginii) 1 punct 
Imaginea este la distanţa dată de margini, vertical 1 punct 
la 1,9cm de marginea superioară (la 2,5 cm de marginea 
superioara a paginii)  
Desenarea cercurilor 2 puncte
A desenat două cercuri de dimensiune dată 1 punct 
Diametrul cercurilor este de 0,55cm  
Culoarea de umplere a cercurilor este RGB(252, 147, 99) şi 
culoarea liniei este RGB(255, 255, 255) 1 punct 
Alinierea cercurilor 3 puncte
Cel puţin un cerc este plasat orizontal la distanţa corectă de 
la margini, la 1,3cm de la marginea stângă a paginii sau la 
0,7cm de la bordura stângă 1 punct 
Cel puţin un cerc este plasat la distanţa corectă de 
marginea   
superioară a paginii la 7,6cm, respectiv la 14,6cm de la 
marginea 1 punct 
superioară a paginii sau la 7cm respectiv 14cm de la 
bordura  
Amândouă cercuri sunt corect plasate 1 punct 
Total: 40 de puncte

Imaginea şi textul provin de la situl http://www.meglepetes.hu 

2. Percepţie, observaţie 
A realizat imaginea hering.gif ; imaginea conţinută în fişierul 
vonalak.gif a oglindit-o cel puţin o dată şi a făcut colajul lor corect 1 punct
Imaginea de pe model a obţinut-o prin oglindire şi dimensiunea 
imaginii a rămas de 500x300 de pixeli 1 punct
Imaginea obţinută după oglindiri umple exact dreptunghiul 
de 500x300 de pixeli 

 

Pe imagine apar cele două linii paralele roşii, plasate conform 
modelului. 1 punct
Punct se dă numai dacă o linie este deasupra centrului, a 
doua sub centru, sunt paralele între ele şi cu latura orizontală 
a dreptunghiului  
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A realizat imaginea rubin1.jpg sau imaginea rubin2.jpg 1 punct
Punct se dă numai dacă imaginea dată este umplută în mod 
corespunzător 

 
 

Ambele imagini au fost realizate după model 1 punct
A creat prezentaţia cu 4 diapozitive sub numele erzekel  1 punct
Punct se dă numai dacă prezentaţia conţine cel puţin două 
diapozitive 

 
 

Fundalul fiecărui diapozitiv este maro deschis RGB(234, 163, 84) iar 
textul este alb RGB(255, 255, 255) 1 punct
Textul din fiecare diapozitiv este corect 1 punct
Al doilea, al treilea şi al patrulea diapozitiv au titluri de 42 puncte, 
textul de sub imagine este de 28 puncte şi caseta de text împreună cu 
textul sunt aliniate central 1 punct
Punct se dă numai dacă cel puţin două diapozitive sunt 
formatate în modul de mai sus 

 
 

Este inserată imaginea hermann pe al doilea diapozitiv 1 punct
Imaginea este aliniată central pe diapozitiv(orizontal şi vertical)  1 punct
Sunt inserate imaginile date şi pe cel de al treilea şi de al patrulea 
diapozitiv 1 punct
Pe cel de al patrule diapozitiv sunt inserate cele două imagini date 1 punct
Cele două imagini sunt aliniate central pe vertical şi sunt la aceeaşi 
distanţă faţă de linia de mijloc a diapozitivului. 1 punct
Avansarea diapozitivelor este automată la intervalul de 5 secunde 1 punct
Total: 15 puncte

3. Istoria Căilor Ferate  
Există pagina web vasuttort.html şi pe bordura broswerului figurează 
titlul corect 1 punct
Punctul se dă numai dacă numele fişierului şi textul(„Secolul 
căilor ferate”) este exact  
Pagina web are culoarea fundalului şi a textului corespunzătoare, textul 
sursă apare în mod corect 1 punct
Fundalul este de culoare argintie(cod #C0C0C0), culoarea 
textului este maro (cod #800000). Textul sursă este inserat şi 
nu conţine întreruperi de linii şi de paragraf în plus; textul 
este aliniat la stânga.  
Primul paragraf este alineat central şi de stil Titlu 1 1 punct
Al doilea paragraf este alineat central şi încadrat în text pe trei rânduri 1 punct
Al doilea paragraf are rândul de mijloc corect legat către exterior 1 punct
Cele trei titluri sunt de stil Titlu 2 1 punct
Punctul se dă numai dacă titlurile celor trei capitole sunt 
corect formatate  
Titlurile capitolelor apar în formă de listă în faţa primului capitol 1 punct
Este fixată pentru fiecare titlu din listă o referinţă în interiorul paginii 
către titlurile capitolelor 2 puncte
Punctul se dă numai dacă o legătură funcţionează corect sau 
toate marcajele sunt corecte sau toate legăturile sunt bune 1 punct 
Toate legăturile funcţionează corect 1 punct 
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Unul dintre tabele este corespunzător 3 puncte
Tabelul este fără bordură, de un rând, cu două coloane, are 
lăţimea 100% cât lăţimea ferestrei, celula din dreapta are 
lăţimea de 300 pixeli 1 punct 
În celula din stânga este inserat textul potrivit, în partea 
dreaptă este imaginea corespunzătoare 1 punct 
Imaginea apare în celulă şi nu are bordură 1 punct 
Părţile scoase în evidenţă sunt corecte 1 punct
Data şi linia sunt semi îngroşate, propoziţia a doua a 
paragrafului următor este cursiv  
Şi celălalt tabel este corespunzător 2 puncte
Tabelul şi formatarea sunt identice cu cel anterior 1 punct 
Punctul se dă şi dacă tabelul anterior este greşit, dar acesta 
este corect  
Imaginea este inserată pe pagină 1 punct 
Total: 15 puncte

4. Populaţia 
Datele sunt importate, salvate cu numele nepvaltozas 1 punct
Este calculat numărul total al populaţiei 1 punct
Cu ajutorul funcţiei este însumat numărul bărbaţilor şi 
numărul femeilor  
Exemplu: 1 punct 

D2: =B2+C2  
Calculul înmulţirii şi scăderii naturale a populaţiei 2 puncte
Din numărul noilor născuţi este scăzut numărul deceselor 1 punct 
Exemplu: 

G2: =E2-F2  
Calculul este corect în fiecare celulă a coloanei  1 punct 
Numărul noilor născuţi şi a deceselor la o mie de locuitori 3 puncte
Calculul numărul noilor născuţi sau a deceselor la o mie de 
locuitori este corect cel puţin pentru un an 1 punct 
Exemplu: 

H2: =KEREKÍTÉS(E2/$D2*1000;2)  
Valoarea calculată este rotunjită la două zecimale 1 punct 
În ambele coloane valorile sunt corecte 1 punct 
Procentul bărbaţilor şi al femeilor 3 puncte
Cel puţin într-o celulă este calculat raportul bărbaţilor 1 punct 
Exemplu: 

K2: =B2/D2  
Cel puţin într-o celulă este calculat raportul femeilor 1 punct 
Exemplu: 

L2: =1-K2  
Valorile rapoartelor sunt date în format de procente cu două 
zecimale 1 punct 
Este creat tabelul auxiliar 1 punct
În celulele B59, B60, B61, B63, B64 este scris textul dat în 
problemă 1 punct 

 



Informatika román nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 0802 7 / 13 2008. május 27. 

Numărul anilor în care populaţia a scăzut 2 puncte
Cu ajutorul funcţiei este calculat numărul anilor în care 
populaţia a scăzut 2 puncte 
Exemplu: 

G59: =DARABTELI(G2:G56;"<0")  
Un punct se dă dacă funcţia este bine aleasă, dar nu este bine 
folosită.  
Anul cu cea mai mare scădere naturală 3 puncte
Cu ajutorul funcţiei este calculată valoarea cea mai mică a 
creşterii naturale  1 punct 
Cu ajutorul funcţiei este dat anul care corespunde acestei 
valori 2 puncte 
Exemplu: 

G60: =INDEX($A$2:$A$56;HOL.VAN(MIN(G2:G56);G2:G56;0)) 
Diferenţa dintre numărul bărbaţilor şi al femeilor 2 puncte
A determinat valoarea absolută a diferenţei dintre numărul 
bărbaţilor şi al femeilor pentru fiecare an 1 punct 
Exemplu: 

N2: =ABS(C2-B2)  
Punctul se dă şi atunci dacă a folosit faptul că în tabelul 
respectiv numărul femeilor este totdeauna mai mare decât 
cel al bărbaţilor   
Cu ajutorul funcţiei a găsit valoarea minimă a diferenţei 1 punct 
Exemplu: 

G61: =MIN(N2:N56)  
Numărul noilor născuţi în anul dat 4 puncte
Cu ajutorul funcţiei a determinat pentru anul ce se găseşte în 
celula G63 cât a fost numărul noilor născuţi 2 puncte 
Exemplu: 

FKERES(G63;A2:E56;5) 

sau 
G62: Év 
G64: =AB.MEZŐ(A1:G56;E1;G62:G63)  

Se dă un punct, dacă funcţia folosită este corectă, dar 
parametrizarea este greşită  
Dacă valoarea scrisă în celula G63 nu este între 1950 şi 2004 
atunci în G64 să fie „Lipsă de date” 2 puncte 
Exemplu: 

G64: =HA(ÉS(G63>=1950;G63<=2004); 
FKERES(G63;A2:E56;5);"Nu este dată") 

Se dă un punct dacă foloseşte funcţia HA() dar nu este scris 
corect criteriul logic pentru stabilirea anilor   
Formatarea tabelului 5 puncte
Primul rând are caractere semi îngroşate şi aliniate central, 
anii sunt scrişi cursivi şi semi îngroşaţi 1 punct 
In celulele primului rând titlurile sunt cu încadrare de text pe 
mai multe rânduri şi aliniate vertical la centru 1 punct 
În coloanele B, C, D, E, F, G numerele sunt formatate cu 
ajutorul separatorului de mii 1 punct 
Punctul se dă dacă în cel puţin două coloane numerele sunt  
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formatate cu ajutorul separatorului de mii 
Tabelul are bordură corespunzătoare 1 punct 
Celulele cu valori calculate au stil cursiv şi culoarea verde 
 1 punct 
Realizarea diagramei 3 puncte
În diagramă sunt trecute datele referitoare la decesuri şi la 
numărul de noi născuţi din perioada 1995-2004  1 punct 
Punctul se dă numai dacă anii nu sunt între datele 
reprezentate  
Diagrama are titlul precizat şi are şi legendă 1 punct 
Diagrama este formatată în mod corespunzător 1 punct 
Total:: 30 de puncte 

 
Datele provin de pe pagina  http://www.ksh.hu. 

5. Cotele apelor 
Realizarea bazei de date şi importarea datelor 3 puncte
A creat baza de date vizallas care conţine tabelul meres 1 punct 
În tabelul meres a inserat câmpul cheie cu numele id  1 punct 
Câmpurile date sunt de tipul corespunzător 1 punct 
Interogarea 2szilveszter  2 puncte
În interogarea cu numele dat, figurează câmpurile cerute 
(varos, vizallas) 1 punct 
Filtrarea pentru dată 1 punct 
Exemplu: 

SELECT varos, vizallas 
FROM meres 
WHERE datum=#2002.12.31.#;  

Interogarea 3varosok  2 puncte
Numele oraşelor sunt în ordine alfabetică 1 punct 
Fiecare oraş apare o singură dată 1 punct 
Exemplu: 

SELECT DISTINCT varos 
FROM meres 
ORDER BY varos; 

sau 
SELECT varos 
FROM meres 
GROUP BY varos 
ORDER BY varos;  

Interogarea 4meter9  3 puncte
Filtrare pentru râu („Tisza”) 1 punct 
Filtrare pentru cota apelor 1 punct 
Primeşte cele două puncte numai dacă cele două filtre sunt 
corecte iar conectarea lor este făcută cu operaţia logică ŞI  
Folosirea funcţiei COUNT() 1 punct 
Exemplu: 

SELECT COUNT(*) AS darab 
FROM meres 
WHERE folyo=”Tisza” AND vizallas>900;  
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Interogarea 5budapest  3 puncte
Filtrare pentru oraş 1 punct 
Sunt aranjate în ordine descrescătoare după valorile cotelor 
de apă 1 punct 
Afişarea primului record 1 punct 
Exemplu: 

SELECT TOP 1 datum 
FROM meres 
WHERE varos=”Budapest” 
ORDER BY vizallas DESC;  

Interogarea 6cm928  4 puncte
Filtrarea pentru numele râului („Duna”) 1 punct 
Filtrarea pentru cota apei(928) 1 punct 
Primeşte cele două puncte numai dacă cele două condiţii de 
filtrare sunt corecte iar conectarea lor este făcută cu operaţia 
logică ŞI Cele două tabele; de interogare şi cea  
auxiliară sunt conectate corect, adică interogarea auxiliară se 
încadrează corect în interogarea principală 1 punct 
Numele oraşului şi  cota apei sunt extrase corect, din tabelul 
şi cu interogarea corespunzătoare 1 punct 
Exemplu: 

SELECT meres_1.varos, meres_1.vizallas 
FROM meres, meres AS meres_1 
WHERE meres.datum = meres_1.datum 
AND meres.vizallas=928 AND meres_1.folyo="Duna"; 

sau 
SELECT varos, vizallas 
FROM meres  
WHERE folyo="Duna" 
AND datum =(SELECT datum FROM meres WHERE 

vizallas=928) 

sau 
6cm928seged: 
SELECT datum, vizallas 
FROM meres 
WHERE vizallas=928; 

şi 
SELECT meres.vizallas, meres.varos 
FROM meres, 6cm928seged 
WHERE meres.datum=6cm928seged.datum AND 
meres.folyo="Duna";  

Raportul 7havi  3 puncte
Raportul este realizat sub numele dat, conţine câmpurile 
varos, datum şi vizallas 1 punct 
Grupare după oraşe 1 punct 
Grupare după luni 1 punct 
Punctul nu se dă dacă gruparea după luni nu este făcută în 
interiorul grupării oraşelor  
Total: 20 de puncte 

 
Datele provin de la Országos Vízjelző Szolgálat (http://www.hydroinfo.hu )
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Név:............................................................  osztály: .....  

1. Reţeta 
Importarea textului, salvarea sub numele palocleves 5 puncte 

Formatarea paginii 2 puncte 

Alegerea culorii şi a bordurii pentru pagină 4 puncte 

Scrierea şi formatarea cuvântului „Supe” 4 puncte 

Formatarea textului 3 puncte 

Formatarea paragrafelor (spaţieri, indentări) 6 puncte 

Realizarea dreptunghiului interior 3 puncte 

Formarea figurii interioare 4 puncte 

Inserarea imaginii 4 puncte 

Desenarea cercurilor 2 puncte 

Alinierea cercurilor 3 puncte 

Total: 40 de puncte 
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Név:............................................................  osztály: .....  

2. Percepţie, observaţie 
A realizat imaginea hering.gif ; imaginea conţinută în 
fişierul vonalak.gif a oglindit-o cel puţin o dată şi a făcut 
colajul lor corect 

1 punct 

Imaginea ce se vede pe model a obţinut-o prin oglindire şi 
dimensiunea imaginii a rămas de 500x300 de puncte 1 punct 

Pe imagine se găsesc cele două linii paralele roşii, plasate 
conform modelului. 1 punct 

A realizat imaginea rubin1.jpg sau imaginea rubin2.jpg 1 punct 

A făcut ambele imagini după model 1 punct 

A creat prezentaţia cu numele erzekel cu 4 diapozitive 1 punct 
Fundalul fiecărui diapozitiv este maro deschis RGB(234, 
163, 84) iar textul alb RGB(255, 255, 255) 1 punct 

Textul din fiecare diapozitiv este corect 1 punct 
Al doilea, al treilea şi al patrulea diapozitiv au titluri de 42 
puncte, textul de sub imagine este de 28 puncte şi caseta de 
text împreună cu textul sunt aliniate central 

1 punct 

Este inserată imaginea hermann pe al doilea diapozitiv 1 punct 
Imaginea este aliniată central pe diapozitiv(orizontal şi 
vertical)  1 punct 

Sunt inserate imaginile date şi pe cel de al treilea şi de al 
patrulea diapozitiv 1 punct 

Pe cel de al patrule diapozitiv sunt inserate cele două imagini 
date 1 punct 

Cele două imagini sunt alineate central pe verticală şi sunt la 
aceeaşi distanţă faţă de linia de mijloc a diapozitivului. 1 punct 

Avansarea diapozitivelor este automată la intervalul de 5 
secunde 1 punct 

Total: 15 puncte 
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Név:............................................................  osztály: .....  

3. Istoria Căilor Ferate  
Există pagina web vasuttort.html şi pe bordura broswerului 
figurează titlul corect 1 punct 

Pagina web are culoarea fundalului şi a textului este 
corespunzătoare, textul sursă apare în mod corect 1 punct 

Primul paragraf este alineat central şi de stil Titlu 1 1 punct 
Al doilea paragraf este alineat central şi încadrat în text pe trei 
rânduri 1 punct 

Al doilea paragraf are rândul de mijloc corect legat către 
exterior 1 punct 

Cele trei titluri sunt de stil Titlu 2 1 punct 
Titlurile capitolelor apar în formă de listă în faţa primului 
capitol 1 punct 

Este fixată pentru fiecare titlu din listă o referinţa in interiorul 
paginii către titlurile capitolelor 2 puncte 

Unul dintre tabele este corespunzător 3 puncte 

Părţile scoase în evidenţă sunt corecte 1 punct 

Celălalt tabel este corespunzător 2 puncte 

Total: 15 puncte 

4. Populaţia 
Datele sunt importate, salvate cu numele nepvaltozas 1 punct 

Este calculat numărul total al populaţiei 1 punct 

Calculul înmulţirii şi scăderii naturale a populaţiei 2 puncte 

Numărul noilor născuţi şi al deceselor la o mie de locuitori 3 puncte 

Procentul bărbaţilor şi al femeilor 3 puncte 

Este pregătit tabelul auxiliar 1 punct 

Numărul anilor în care populaţia a scăzut 2 puncte 

Anul cu cea mai mare scădere naturală 3 puncte 

Diferenţa dintre numărul bărbaţilor şi al femeilor 2 puncte 

Numărul noilor născuţi în anul dat 4 puncte 

Formatarea tabelului 5 puncte 

Diagrama este realizată 3 puncte 

Total: 30 de puncte 



Informatika román nyelven — középszint 

gyakorlati vizsga 0802 13 / 13 2008. május 27. 

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

5. Cotele apelor 
Crearea bazei de date, importul datelor 3 puncte 

Interogare 2szilveszter  2 puncte 

Interogare 3varosok  2 puncte 

Interogare 4meter9  3 puncte 

Interogare 5budapest  3 puncte 

Interogare 6cm928  4 puncte 

Raport 7havi  3 puncte 

Total: 20 de puncte 
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