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Introducere 
 
 
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 instrucţiuni 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 trebuie 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. Rebelii 
Poziţionările sunt acceptate numai dacă au precizia de 0,01 cm. 

Textul fişierului sursă este salvat în fişierul cu numele sziget în 
formatul propriu al editorului 1 punct
Corectarea greşelilor de editare a textului sursă 6 puncte
În cel mult 4 locuri sunt surplusuri de spaţii între cuvinte 1 punct 
Cel mult într-un loc este surplus de spaţii între cuvinte 1 punct 
Paragraful începe în cel mult 2 locuri cu spaţiu 1 punct 
Paragraful nu începe cu spaţiu 1 punct 
Paragraful nu începe cu tabulare 1 punct 
Nu foloseşte simbolul paragrafului pentru spaţiere 1 punct 
Documentul are textul orientat tipvedere 1 punct
Întregul document încape pe o pagină  1 punct
Poziţionarea textului este realizată cu ajutorul tabelului 5 puncte
A realizat tabelul 1 punct 
Tabelul are trei coloane 1 punct 
Tabelul are bordura exterioară o linie subţire 1 punct 
Nu are bordură interioară  1 punct 
În celule se găsesc textele potrivite, conform modelului 1 punct 
Formatarea titlului este corectă 4 puncte
Este aliniat central 1 punct 
Fontul titlului este de 26 de puncte 1 punct 
Este de stil aldin 1 punct 
Spaţiul din faţă şi de după titlu este de 12 puncte (0,42cm) 1 punct 
Marcarea notei de subsol la titlu 3 puncte
Nota de subsol este inserată corect 
(Se dă punctul şi dacă marcarea se referă la nota finală) 1 punct 
Simbolul folosit pentru nota de subsol este „*” 1 punct 
Textul notei este corect 1 punct 
Formatul textului din prima şi a treia coloană este corect 5 puncte
Cel puţin un paragraf este indentat la stânga şi la dreapta cu  
0,2 cm (5,65pt) 1 punct 
Fiecare paragraf este indentat  la stânga şi la dreapta cu 0,2cm 1 punct 
Cel puţin un paragraf are prima linie indentată cu 0,5cm 1 punct 
Fiecare paragraf are prima linie indentată cu 0,5cm 1 punct 
Fiecare paragraf este aliniat stânga-dreapta (maxim un paragraf 
poate să fie diferit) 1 punct 
Poziţionarea şi formatarea imaginii 6 puncte
Imaginea hajo.jpg se găseşte în coloana de mijloc 1 punct 
Imaginea este aliniată central 1 punct 
Şi deasupra şi sub imagine este câte o linie orizontală (cel 
puţin o linie) 1 punct 
Cel puţin o linie corespunde lăţimii coloanei 1 punct 
Cel puţin a linie sau o bordură are lăţimea de 4-5 puncte 1 punct 
Distanţa dintre linii şi imagine este exact de 0,2 cm (cel puţin 
într-un loc) 1 punct 
Nu se dă punctul dacă distanţa este reglată cu ajutorul 
simbolului de paragraf  
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Realizarea etichetei pentru imagine 3 puncte
Spaţiul dintre linia de sub imagine şi textul etichetei este de 12 
puncte (0,42 cm) 1 punct 
Nu se dă punctul dacă distanţa este reglată cu ajutorul 
simbolului de paragraf  
Text aliniat central 1 punct 
Folosirea stilului cursiv pentru fonturi 1 punct 
A folosit despărţirea în silabe 1 punct
Realizarea antetului 4 puncte
Textul antetului este corect, conform modelului 1 punct 
Textul antetului este aliniat la dreapta 1 punct 
Deasupra şi sub antet se găsesc cele două linii subţiri (cel puţin 
una dintre ele) 1 punct 
Cel puţin una dintre ele are forma cerută 1 punct 
Total: 40 de puncte 

 

2. Sudoku 
Diapozitivele prezentării au fost create şi prezentarea este salvată sub 
numele szudoku 2 puncte
Există cel puţin două diapozitive, salvate sub numele szudoku 1 punct 
Există patru diapozitive, salvate sub numele szudoku 1 punct 
Diapozitivele au fundalul de cod RGB (255,255,204) 1 punct
Se dă punctul dacă formatarea este corectă pentru cel puţin 
două diapozitive (sau pentru diapozitivele model)  
Primul diapozitiv este formatat corect 1 punct
Este copiat textul pentru primul diapozitiv, titlul principal este 
de font Arial sau Nimbus Sans, de 60 de puncte, de stil aldin, 
negru, aliniat central; subtitlul este asemănător, dar de 40 de 
puncte 1 punct 
Pe restul diapozitivelor titlurile principale şi formatul textelor sunt 
corecte. 1 punct
Titlul principal: font Arial sau Nimbus Sans, negru, de 40 de 
puncte, aliniat central; celelalte texte: font Arial sau Nimbus 
Sans, de 26 de puncte, negre 1 punct 
Se dă punctul dacă formatarea este corectă pentru cel puţin 
două diapozitive(sau pentru diapozitivul model)  
Pe diapozitivul 2. şi 3. enumerarea corespunde modelului 1 punct
Se dă punctul dacă enumerarea este făcută cel puţin pe unul 
din diapozitive  
Imaginea szudoku1.gif a fost redimensionată la mărimea  
11,5 cm x 11,5 cm şi poziţionată pe partea dreaptă a diapozitivului 1 punct
Desenarea săgeţilor 3 puncte
Este desenată săgeata „curbă” 1 punct 
Cel puţin două săgeţi au culoarea roşie, codul RGB (255,0,0) 1 punct 
Cele trei săgeţi au poziţia, direcţia conform modelului; 
culoarea roşie 1 punct 
Inserarea imaginilor szudoku2.gif şi szudoku3.gif  
pe diapozitivul 4. 1 punct
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Pe diapozitivul 3. animaţia este corectă 2 puncte
Comandarea animaţiei se face cu mausul 1 punct 
Fiecare element apare (la clic cu mausul) în ordinea cerută 1 punct 
Pe diapozitivul 4. animaţia este bună 2 puncte
Imaginea incompletă apare imediat, şi cele două imagini se 
acoperă una pe alta 1 punct 
A doua imagine apare când se face clic cu mausul 1 punct 
Total: 15 puncte 

3. Albumul cu poze 
Imaginile şi referinţele sunt acceptate numai dacă sunt date cu cale relativă corectă 

Pe pagina index.html culoarea fundalului, a textului şi a referinţelor 
este cea cerută 1 punct
Fundalul este de nuanţă roşiatică (codul culorii #F5856D), 
textul este de culoare bordo (cod: #990000), referinţa şi 
referinţele vizitate să aibă culoarea gri (cod: #CCCCCC).   
Titlul paginii „Poze din Ungaria” este aliniat la centru şi de stil Titlu 1 1 punct
Există linie orizontală sub titlu aliniată la centru şi are lăţimea 60% 1 punct
Proprietăţile tabelului sunt fixate 2 puncte
Tabelul are fundalul alb; bordura este de un punct 1 punct  
Celulele au bordura de 5 puncte, iar spaţiul dintre ele este de 
un punct 1 punct  
S-a creat pagina cu numele oldal01.html care are culoarea 
fundalului, textului şi a referinţelor corespunzătoare celei din 
index.html 1 punct
A făcut un tabel cu un rând şi trei coloane, fără bordură, de lăţime de 
60% aliniat central 2 puncte
Este creat tabelul fără bordură, de un rând şi trei coloane 1 punct  
Tabelul are lăţimea de 60%, şi este aliniat central 1 punct  
În celulă figurează textele „Înapoi”, „Pagina principală” , „Înainte” şi 
transformat textul „Pagina principală” în referinţă către pagina 
index.html 1 punct
A inserat tabelul de un rând şi patru coloane, si proprietăţi tabelului 
corespund celui de pe pagina index.html; imaginile date apar în tabel 
conform modelului. 1 punct
Sub tabel a trecut cuvântul „Aggtelek”. A aliniat la centru, cu stil aldin 
şi a mărit dimensiunea fontului 1 punct
Se dă punctul şi în cazul dacă nu a mărit dimensiunea 
caracterelor sau nu le-a formatat în stil aldin   
Sub text la mijloc a inserat imaginea aggtelek.jpg cu bordură de 1 
punct 1 punct
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A realizat paginile oldal02.html, oldal03.html şi 
oldal04.html 3 puncte
Cele trei pagini web au fost create 1 punct  
Pe pagini referinţele făcute cuvintelor „Înainte” şi „Înapoi” 
sunt corecte 1 punct  
Se dă punctul şi dacă cel puţin pe o pagină referinţele făcute 
sunt corecte.   
Imaginile date apar pe paginile realizate şi au inscripţiile 
corecte 1 punct  
Total: 15 puncte 

Imaginile din problemă provin de pe pagina http://www.coffecup.hu  

4. Cuceritorul 
Citirea datelor este corectă, şi este corectă salvarea efectuată cu numele 
abc 1 punct
Este inserat conţinutul fişierului honfi.txt din al doilea 
rând şi a doua coloană, şi tabelul este salvat cu numele abc în 
formatul propriu al procesorului de tabele 1 punct 
Introducerea datelor 2 puncte
În prima coloană datele figurează începând cu 1 iunie 2004. 1 punct 
Se acordă punctul şi dacă nici una din zile nu figurează de 
două ori  
Sâmbăta şi duminica figurează de două ori 1 punct 
Determinarea punctajului rezultatului final 2 puncte
Pentru determinarea rezultatului final a folosit funcţia 
corespunzătoare în fiecare celulă 1 punct 
Parametrizarea corectă a funcţiei 1 punct 
Exemplu: 
În celula B12: 

=SZUM(B3:B11)  
Determinarea punctajului câştigător 2 puncte
Pentru determinarea punctajului câştigător a folosit funcţia 
corespunzătoare în fiecare celulă 1 punct 
Parametrizarea corectă a funcţiei 1 punct 
Exemplu: 
În celula E3: 

=MAX(B3:D3)  
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Determinarea persoanei câştigătoare 4 puncte
Formula obţinută funcţionează corect dacă câştigă primul elev 1 punct 
Formula obţinută funcţionează corect dacă câştigă al doilea 
elev 1 punct 
Formula obţinută funcţionează corect dacă câştigă al treilea 
elev 1 punct 
Decizia asupra celor trei puncte anterioare se face pe baza 
examinării unui singur rând  
Pe domeniul dat funcţia poate fi copiată fără greşeli, şi dă 
rezultat corect 1 punct 
Exemplu: 
În celula F3: 

=INDEX($B$2:$D$2;HOL.VAN(E3;B3:D3;0)) 

sau 
=HA(E3=B3;$B$2;HA(E3=C3;$C$2;$D$2))  

Copierea domeniului ce conţine numele elevilor 1 punct
Datele corespunzătore sunt afişate începând cu celula G2 1 punct 

=B2; =C2; =D2  
Formatarea caracterelor 2 puncte
Textul este scris în celule şi formatat în stil aldin, conform 
modelului 1 punct 
Conţinutul celulelor din primele două rânduri este aliniat 
central, în primul rând prin unirea celulelor corespunzătoare 
(B1:D1 şi G1:I1 aliniat central) 
 1 punct 
Determinarea rezultatelor parţiale pentru fiecare etapă 2 puncte
Determinarea valorilor este corectă cel puţin în două rânduri 1 punct 
Formula ce figurează în rândul al doilea poate fi copiată fără 
greşeli pe tot domeniul  
Exemplu: 
În celula G3: 

=SZUM(B$3:B3) 
sau 

în celula G3: =B3 
şi  

în celula G4: =G3+B4;  
în celula G5: =G4+B5; … 1 punct 

Formarea unităţii de măsură 1 punct
Pregătirea „punct”-ului ca unitate de măsură, şi folosirea 
acesteia în cel puţin jumătatea celulelor, unde este necesar 1 punct 
Bordura celulelor 3 puncte
Blocurile „Pe etape” , „Poziţia actuală” şi celulele din primul 
rând au o bordură îngroşată 1 punct 
Blocurile „Pe etape” şi „Poziţia actuală” au celulele 
interioare cu margini subţiri 1 punct 
Celulele dintre cele două blocuri au bordura de sus şi de jos o 
linie subţire, între ele nu este bordură verticală, iar bordura de 
sub ultimul rănd este dublă 1 punct 
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Formatarea celulelor 1 punct
În primul rând caracterele au dimensiunea mai mare decât în 
celelalte rânduri; în ultimul rând textul „Rezultatul final”, 
punctajul şi numele câştigătorului au stilul aldin  
Fixarea lăţimii coloanei 2 puncte
În fiecare coloană sunt vizibile în întregime toate datele cu 
setările actuale în versiunea tabelarului folosit de candidat 
pentru imprimanta instalată. 1 punct 
Toate coloanele ce conţin date au aceeaşi lăţime 1 punct 
Realizarea diagramei 5 puncte
Este realizat tipul de diagramă cerut (diagramă cu bară ) 
rezultatul este vizibil 1 punct 
Diagrama este realizată  cu datele corespunzătoare, fiecărui 
nume aparţine un element separat pe axa categoriilor 1 punct 
Titlul diagramei este corespunzător („ Rezultatul final”), şi 
legenda este corespunzătoare (conţine data evenimentelor)  1 punct 
Liniile grilei diagramei sunt la 3000 de puncte unele de altele 1 punct 
Diagrama este situată sub date, şi are o lăţime de 8-9 coloane 
cu setările actuale în versiunea tabelarului folosit de candidat 
pentru imprimanta instalată. 1 punct 
Poziţionările în legătură cu imprimarea 2 puncte
A fixat pagina tipvedere 1 punct 
Imaginea obţinută la imprimantă este de o pagină cu setările 
actuale în versiunea tabelarului folosit de candidat pentru 
imprimanta instalată. 1 punct 
Total: 30 de puncte

 

5. Cărţi 
Crearea bazei de date cu numele konyvek; importarea datelor în tabelele 
kiado şi konyv 1 punct
În cazul unei baze de date cu nume diferit, respectiv dacă unul 
dintre tabele nu are numele corect sau importarea datelor nu 
este corectă, nu se acordă punctul 

 

Toate câmpurile din tabele sunt de tipul corespunzător 1 punct
Dacă a creat câmpuri în plus în tabele, sau nu a creat câmpul 
nou cerut în tabelul konyv, atunci nu se acordă punctul 

 

Câmpurile corespunzătoare sunt fixate câmp cheie în ambele tabele 1 punct
În tabelul kiado câmpul kod şi în tabelul konyv câmpul nou 
creat cu numele azon sunt fixate câmpuri cheie 
Dacă într-una din tabele nu este sau nu este corect fixat câmpul 
cheie, nu se acordă punctul 

 

Interogarea 3marai 2 puncte
Apar cele trei câmpuri (cim, ev, oldal) 1 punct 
Exemplu: 

SELECT cim, ev, oldal 
FROM konyv 
WHERE szerzo="Márai Sándor";

1 punct 

  



Informatika román nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 0803 9 / 13 2009. május 25. 

 

Interogarea 4zene 3 puncte
Numele editurii apare o singură dată 1 punct 
Legătura este corectă 1 punct 
Condiţia pentru temă este corectă 1 punct 
Exemplu: 

SELECT DISTINCT nev 
FROM kiado, konyv 
WHERE kiado.kod=konyv.kiadokod  
      AND tema="zene";  

sau 
SELECT nev 
FROM kiado, konyv 
WHERE kiado.kod=konyv.kiadokod  
      AND tema="zene" 
GROUP BY nev;

 

Interogarea 5jokai 4 puncte
Sunt afişate câmpurile cerute (ev, cim) 1 punct 
Condiţia pentru numele de familie al lui Jókai este corectă 1 punct 
A determinat anul ediţiei al celei mai recente cărţi 
A sortat lista cărţilor în ordine descrescătoare după anul de 
ediţie (1 punct) şi vizualizarea primului record (1 punct) sau 
Determinarea datei celei mai recente ediţii (1 punct) şi 
utilizarea corectă a rezultatului obţinut(1 punct) 

2 puncte 

Exemplu:  
SELECT TOP 1 ev, cim 
FROM konyv 
WHERE szerzo like "Jókai*" 
ORDER BY ev DESC; 

 

sau  
SELECT ev, cim 
FROM konyv 
WHERE szerzo like "Jókai*" 
AND ev=(SELECT MAX(ev) 
        FROM konyv 
        WHERE szerzo like "Jókai*");

 

  
Interogarea 6tema  3 puncte

Determinarea valorii COUNT (azon) ( se acceptă şi cu altă 
denumire de câmp) 

1 punct 

Grupare după temă 1 punct 
Sortarea listei în ordine descrescătoare după numărul cărţilor 1 punct 
Exemplu: 

SELECT tema, COUNT(azon) AS [Könyvek száma] 
FROM KONYV 
GROUP BY tema 
ORDER BY COUNT(azon) DESC;

 

Interogarea 7mora 2 puncte
A realizat interogarea de actualizare 1 punct 
A modificat valoarea câmpului cerut şi condiţia impusă este 
corectă 

1 punct 

Exemplu: 
UPDATE kiado  
SET nev = "Móra Ferenc Könyvkiadó" 
WHERE nev="Móra Kiadó"; 
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Raportul 8lista 3 puncte
În raport apar câmpurile corespunzătoare (tema, nev, szerzo, 
cim) 

1 punct 

A utilizat niveluri de grupare potrivit problemei (tema, 
subnivel kiado) 

1 punct 

Ordinea în care apar câmpurile(szerzo apoi cim) în grupuri este 
corectă 
Un exemplu posibil pentru raport: 

1 punct 

 

 

Total: 20 de puncte
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Név: ............................................................  osztály: .....   

1. Rebelii 
 

Textul fişierului sursă este salvat în fişierul cu numele 
sziget în formatul propriu al editorului 1 punct 

Corectarea greşelilor de editare a textului sursă 6 puncte 

Documentul are textul orientat tipvedere 1 punct 

Întregul document încape pe o pagină 1 punct 

Poziţionarea textului este realizată cu ajutorul tabelului 5 puncte 

Formatarea titlului este corectă 4 puncte 

Marcarea notei de subsol la titlu 3 puncte 

Formatul textului din prima şi a treia coloană este corect 5 puncte 

Poziţionarea şi formatarea imaginii 6 puncte 

Realizarea etichetei pentru imagine 3 puncte 

A folosit despărţirea în silabe 1 punct 

Realizarea antetului 4 puncte 

Total: 40 de puncte 

2. Sudoku 
 

Diapozitivele prezentării există şi prezentarea este salvată sub 
numele szudoku 2 puncte 

Diapozitivele au fundalul de cod RGB (255,255,204) 1 punct 

Primul diapozitiv este bun 1 punct 
Pe restul diapozitivelor titlurile principale şi formatul textelor 
sunt potrivite 1 punct 

Pe diapozitivul 2. şi 3. enumerarea este potrivită modelului 1 punct 
Imaginea szudoku1.gif a fost redimensionată la mărimea 
11,5 cm x 11,5 cm şi poziţionată pe partea dreaptă a 
diapozitivului 

1 punct 

Desenarea săgeţilor 3 puncte 
Inserarea imaginilor szudoku2.gif şi szudoku3.gif pe 
diapozitivul 4. 1 punct 

Pe diapozitivul 3. animaţia este corectă 2 puncte 

Pe diapozitivul 3. animaţia este bună 2 puncte 

Total: 15 puncte 
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3. Albumul cu poze 
 

Pe pagina index.html culoarea fundalului, a textului şi a 
referinţelor este cea cerută 1 punct 

Titlul „Poze din Ungaria” de pe pagină este aliniat la centru şi 
de stil Titlu 1 1 punct 

Există linie orizontală sub titlu aliniată la centru şi are 
lungimea 60% 1 punct 

Proprietăţile tabelului sunt fixate 2 puncte 
Exista pagina cu numele oldal01.html cu coloarea 
fundalului, textului şi a referinţelor corespunzătoare celei din 
index.html 

1 punct 

A făcut un tabel cu un rând şi trei coloane, fără bordură, de 
lăţime de 60% aliniat central 2 puncte 

În celulă figurează textele „Înapoi”, „Pagina principală” , 
„Înainte” şi textul „Pagina principală” este transformat în 
referinţă către pagina index.html 

1 punct 

A inserat tabelul de un rând şi patru coloane, si proprietăţi 
tabelului corespund celui de pe pagina index.html; 
imaginile date apar în tabel conform modelului. 

1 punct 

Sub tabel a trecut cuvântul „Aggtelek”. A aliniat la centru, cu 
stil aldin şi a mărit dimensiunea fontului 1 punct 

Sub text la mijloc a inserat imaginea aggtelek.jpg cu 
bordură de 1 punct 1 punct 

A realizat paginile oldal02.html, oldal03.html şi 
oldal04.html 3 puncte 

Total: 15 puncte 
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4. Cuceritorul 
Citirea datelor este corectă, şi este corectă salvarea 
efectuată cu numele abc 1 punct 

Introducerea datelor 2 puncte 

Determinarea punctajului rezultatului final 2 puncte 

Determinarea punctajului câştigător 2 puncte 

Determinarea persoanei câştigătoare 4 puncte 

Copierea domeniului ce conţine numele elevilor 1 punct 

Formatarea caracterelor 2 puncte 

Determinarea rezultatelor parţiale pentru fiecare etapă 2 puncte 

Formatarea unităţii de măsură 1 punct 

Bordura celulelor 3 puncte 

Formatarea celulelor 1 puncte 

Fixarea lăţimii coloanei 2 puncte 

Realizarea diagramei 5 puncte 

Poziţionările în legătură cu imprimarea 2 puncte 

Total: 30 de puncte 

5. Cărţi 
Crearea bazei de date cu numele konyvek; importarea 
datelor în tabelele kiado şi konyv 1 punct 

Toate câmpurile din tabele sunt de tipul corespunzător 1 punct 

Câmpurile potrivite sunt fixate câmp cheie 1 punct 

Interogarea 3marai 2 puncte 

Interogarea 4zene 3 puncte 

Interogarea 5jokai 4 puncte 

Interogarea 6tema  3 puncte 

Interogarea 7mora 2 puncte 

Raportul 8lista 3 puncte 

Total: 20 de puncte 
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