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Informaţii utile! 

Pentru rezolvarea problemelor practice candidaţii au la dispoziţie 180 de minute. 

În timpul examenului candidaţii pot folosi următoarele obiecte: calculatorul pus la 
dispoziţie, hârtie, stilou, creion, liniar, coală ştampilată. 

Puteţi utiliza foile interioare ale lucrării şi colile ştampilate pentru notiţe, acestea la sfârşitul 
examenului trebuie să fie predate, dar nu vor fi luate în considerare. 

Ordinea de rezolvare a problemelor este opţională. 

Vă atragem atenţia să efectuaţi salvări frecvente în timpul lucrării (din 10 în 10 minute), şi vă 
propunem salvarea lucrării de fiecare dată când începeţi rezolvarea unei probleme noi. 

Lucrarea trebuie salvată intr-un director cu numele care coincide cu cel al candidatului! La 
începutul examenului verificaţi dacă directorul necesar este accesibil, dacă nu anunţaţi 
profesorul supraveghetor. 

Lucrările să le salvaţi în directorul de lucru şi la sfârşitul examenului verificaţi ca toate 
fişierele să fie în locul potrivit, pentru că numai acestea pot fi evaluate. Verificaţi dacă 
fişierele care vor fi predate pot fi citite, pentru că evaluarea celor ce nu pot fi deschise nu este 
posibilă! 

Fişierele sursă se găsesc în directorul de lucru. 

În cazul programelor care nu favorizează dimensionarea în centimetrii, folosiţi  
1 cm = 40 px. 

Vă propunem prima dată să citiţi toate problemele şi apoi să începeţi rezolvarea lor! 

Dacă se iveşte vreo problemă tehnică calculatorului cu care lucraţi, anunţaţi profesorul 
supraveghetor. Observaţia şi defecţiunea vor fi înregistrate în proces verbal. Timpul 
examenului va fi prelungit cu timpul ce s-a pierdut. Dacă problema nu este de origine tehnică 
profesorul corector este obligat să i-a în considerare procesul verbal. (Administratorul nu are 
dreptul să ajute candidatul în rezolvarea problemelor.) 

La sfârşitul examenului pe prima pagină a lucrării trebuie să scrieţi numele şi numărul 
fişierelor create şi salvate în directorul şi subdirectorul de lucru. După terminarea 
examenului să nu plecaţi până nu efectuaţi aceste însemnări şi nu prezentaţi lucrarea 
profesorului supraveghetor! 
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1. Lampă cu incandescenţă − becul 

Pregătiţi un document de 2 pagini despre funcţionarea şi istoria becului. Lucraţi cu editorul 
de texte. 

Textul sursei se găseşte în fişierul lampaforr.txt. Imaginile ce trebuie înserate în 
document sunt: lampa1.png şi lampa2.jpg. 

1. Cu ajutorul editorului de text deschideţi fişierul lampaforr.txt cu codificare UTF-8. 
Salvaţi documentul în formatul propriu al editorului sub numele lampa. 

2. Marginile stânga şi dreapta să fie de 2,6 cm, cea de sus 3 cm şi cea jos de 2 cm.  

3. În text − în afara inscripţiei de pe figură − utilizaţi ca formă implicită caractere de tip 
Time New Roman (Nimbus Roman) de 13 puncte. În fiecare paragraf primul rând să fie 
cu indentare de 0,6 cm, de aliniere stânga-dreapta şi spaţiul după paragraf să fie de 3 cm. 

4. Editaţi antetul deasupra titlului astfel încât antetul să fie la o distanţă de 1,75 cm de 
marginea superioară a foii. Întroduceţi textul: „Strălucirea şi căderea becului”. Textul 
alături de formele implicite automate al editorului de text să fie cu majuscule reduse, şi cu 
aliniere la dreaptă. Conţinutul antetului, între marginile stânga şi dreapta, subliniaţi cu o 
linie subţire conform modelului.  

5. Titlul să fie cu caractere de stil aldin (semi îngroşat) de 26 de puncte şi cu spaţiu după de 
24 puncte. Caracterele celor două subtitluri, conform modelului, să fie de 20 puncte, stilul 
aldin şi spaţiu după de 12 puncte. 

6. Lângă paragraful de după titlu înseraţi imaginea lampa2.jpg, aliniată la stânga ce o 
modificaţi proporţional astfel încât lăţimea să fie de 3 cm. 

7. Conform modelului, inseraţi o întrerupere de pagină şi editaţi figura după cum urmează: 

a. Poziţionaţi imaginea lampa1.png la stânga şi modificaţi-o proporţional ca 
lăţimea să fie de 4 cm.  

b. Pregătiţi inscripţia în partea dreaptă în cinci dreptunghuiri rotunjite. 
Dreptunghiurile să aibă lăţime de 3,5 cm, înălţime de 1 cm şi fundalul de 
culoare gri deschis. Cutiile inscripţilor se situează una sub alta, să nu se atingă 
şi să nu se acopere una pe cealaltă. În cutiile textele să fie de aliniere orizontală 
la centru.  

c. Conform modelului, din inscripţii 6 săgeţi să arate către părţile 
corespunzătoare ale figurii. 

8. Faceţi o listă cu marcatori după primul subtitlu. Marcatorul să fie un cerc tăiat de două ori, 
ce simbolizează becul. 

9. Inseraţi note de subsol la numele de „T. A. Edison” şi de „A. N. Lodigin”. Stilul şi 
mărimea fontului să fie cel implicit, cum se vede şi pe model. Textele notelor mutaţi-le 
dintre acoladele de după nume! Ştergeţi acoladele¸ şi să nu rămână surplusuri de spaţii 
între cuvinte. 

Continuarea exetciţiului este pe pagina următoare. 
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10. Pentru a explica numele „Tungsram” creaţi o casetă text de 5 cm x 5 cm conform 
modelului. Caseta să fie cu aliniere dreaptă faţă de ultimul paragraf de dinaintea celui de 
al doilea subtitlu. Textul casetei să fie textul mutat dintre acoladele dinaintea paragrafului, 
după accea ştergeţi acoladele şi surplusurile de spaţii dintre cuvinte! Fundalul casetei să 
fie de culoare gri închis, dimensiunea fontului de 14 puncte şi culoarea fontului să fie alb. 

11. Folosiţi despărţirea cuvintelor unde este necesar în document. 

 
Modelul: 

 

40 de puncte 
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Modelul pentru exerciţiu: Lampă cu incandescenţă-becul: 
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2. Staunton 

Tăblile şi piesele de şah se facbrică din diferite materiale. Garnitura – Staunton este una 
dintre cele mai cunoscute garnituri de şah. Exerciţiul dumneavoastră este să pregătiţi o 
prezentare despre garnitura de şah Staunton, conform  modelului şi instrucţiunilor date. 
Prezentarea realizată salvaţi-o sub numele Staunton în formatul propriu al editorului folosit. 

Imaginile necesare pentru crearea prezentaţiei sunt: tabla.png, bastya.png, 
huszar.png, keszlet.png, staunton.png, tabla_huszar.png, 

r_bastya.png. Textul îl găsiţi în fişierul szoveg.txt cu codul UTF-8. 

1. Aplicaţi următoarele setări comune pentru fiecare diapozitiv: 

a. Fundalul fiecărui diapozitiv să fie de culoare maro deschis de cod  
RGB(240, 205, 160). 

b. Culoarea textului de pe fiecare diapozitiv să fie de culoare maro închis, de cod 
RGB(85, 40, 25). 

c. Textul să fie de fontul Time New Roman (Nimbus Roman). 
d. În afara diapozitivului de tip titlu, pe toate diapozitivele titlul să fie cu aliniere 

la stânga şi de stil aldin (semi îngroşat) 

2. Pe primul diapozitiv (de tip titlu) titlul să fie de 60 de puncte, de stil aldin. Titlul pe 
diapozitiv să fie aliniat conform modelului.  

3. Inseraţi sub titlu imaginea tabla.png şi rotiţi-o cu 45º.  

4. Copiaţi pe al doilea diapozitiv textul dat în sursă. Textul să fie indentat cu marcatori. 

5. Al treilea diapozitiv conţine informaţii despre viaţa lui Staunton. Copiaţi textul 
corespunzător! Inseraţi imaginea staunton.png şi aliniaţi-o orizontal la partea dreaptă a 
diapozitivului şi pe verticală la centru. 

6. Pe al patrulea diapozitiv inseraţi imaginile keszlet.png, huszar.png, 
bastya.png. Imaginile să fie aliniate pe verticală la centru. 

7. Pe al cincilea diapozitiv prezentati paşii calului! Pentru a pregăti diapozitivul inseraţi 
imaginea tabla_huszar.png. Inseraţi pe imagine cercuri negre conform modelului. 
Textul să fie aliniat stânga-dreapta şi imaginea să fie aliniată pe orizontală la centrul 
diapozitivului. 

8. Pe al şaselea diapozitiv efectuaţi o descriere a paşilor turnului conform modelului dat. 
Textul să fie şi aici aliniat la stânga-dreapta. Sub text inseraţi imaginea tabla.png. 
Peste această imagine inseraţi imaginea r_bastya.png, potrivit modelului.  

9. Pentru prezentarea modului de mers al turnului creaţi săgeţi după cum arată modelul. 
Grosimea săgeţii să fie de cel puţin 4 puncte şi de culoare roşie. Aveţi grijă ca punctele de 
pornire ale săgeţilor să nu atârne pe câmpul turnului. Punctele finale ale săgeţilor să nu 
atârne în afara câmpurilor laterale ale rândurilor şi liniilor în cauză.  

Animaţiile 
10. Pe al patrulea diapozitiv imaginile ce prezintă garnitura să apară animate automat una 

după alta, astfel încât prima imagine să fie keszlet.png. 
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11. Pregătiţi animaţia săgeţilor de pe al şaselea diapozitiv. În cursul animaţiei săgeţile de 
direcţie orizontală şi de direcţia verticală să apară în pereche în acelaşi timp. 

Referinţele 
12. În al doilea diapozitiv, pe prima apariţie a numelui Staunton faceţi o referinţă ce arată 

către al treilea diapozitiv (diapozitiv cu datele referitoare la viaţa lui Staunton). 

13. Pe al doilea diapozitiv pregătiţi o săgeată de orientare spre dreapta cum arată modelul. 
Culoarea săgeţii să fie maro închis, culoarea dată anterior referitoare la culoarea textului. 
Pregătiţi un link pe săgeata care arată pe al patrulea diapozitiv (Garnitura). 

14. Pe al treilea, al cincilea şi al şaselea diapozitive pregătiţi săgeţi de aceeaşi formatare şi 
poziţie ca mai înainte, dar cu orientare spre stânga. Pe săgeata de pe al treilea diapozitiv 
faceţi o referinţă care să arate pe al doilea diapozitiv. Pe săgeţile de pe al cincilea şi al 
şaselea diapozitive faceţi un link care arată pe al patrulea diapozitiv. 

15. Pe al patrulea diapozitiv inseraţi un dreptunghi în care scrieţi „Sfârşit”! Formataţi 
dreptunghiul în aşa fel încât culoarea fundalului să fie la fel cu culoarea textului, iar textul 
să fie de aceeaşi culoare maro deschis ca şi fundalul diapozitivelor. Efectuând un clic cu 
mausul pe acest dreptunghi, să se termine expunerea diapozitivelor. 

16. Pe al patrulea diapozitiv, pe imaginea calului, fixaţi un link ce arată pe al cincilea 
diapozitiv. Tot aici faceţi un link pe imaginea turnului care arată pe al şaselea diapozitiv. 

 

Modelul: 

 
1. dia 2. dia 3. dia 

 
4. dia 5. dia 6. dia 

 

30 de puncte 
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 3. Poluarea aerului 

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Poluării Aerului măsoară în mod continuu calitatea 
aerului pe teritoriul ţării cu ajutorul unor staţii automate. La dispoziţia dumneavoastră stau  
măsurătorile din ianuarie 2009 a staţiei pieţii Búza din Miskolc în fişierul buzater.txt 
(acesta este un text cu delimitare prin tabulator, cu codificare UTF-8). 
În timpul lucrării ţineţi seama de următoarele informaţii: 

• Dacă este posibil în timpul soluţionării problemei folosiţi formule, funcţii, referinţe. 
•  Problema are părţi în care se folosesc rezultatele obţinute din calcule anterioare. Dacă 

nu aţi reuşit să obţineţi rezultatele necesare, folosiţi-le aşa cum sunt, sau în locul 
formulelor care dau valoare numerică scrieţi numere  întregi oarecare şi apoi folosiţi 
aceste valori în calculele ce urmează! În acest mod puteţi obţine puncte şi pentru aceste 
părţi ale problemei. 

1. Deschideţi fişierul buzater.txt cu editorul de tabele astfel ca prima dată importată să 
fie în celula A1. Salvaţi registrul cu numele legszennyezettseg în formatul propriu al 
programului folosit. Datele sunt date în unitate de măsură µg/m3. 

2. După primul rând inseraţi un nou rând şi completaţi-l cu valorile normelor sanitare în baza 
modelului. 

3. În grupul de celule B34:F34 cu ajutorul unei funcţii calculaţi media apariţiei materialelor 
poluante. 

4. În celulele B3:F34 datele să fie afişate ca numere cu două zecimale.  

5. În grupul de celule B35:F35 determinaţi cele mai mari valori ale poluării aerului. 

6. În celulele B36:F36 cu ajutorul unei funcţii care poate să fie copiată, determinaţi în fiecare 
coloană ziua în care a fost cea mai mare poluarea. 

7. Copiaţi antetul (celulele B1:F1) cu numele materialelor poluante începând cu celula H1. 
Sub aceasta, conform modelului dat, în celulele îmbinate H2:L2 scrieţi textul: 
„Normele sanitare în procente”. 

8. Exprimaţi în procente valorile măsurării zilnice a materialelor poluante faţă de normele 
sanitare în celulele coloanelor H:L cu ajutorul unei funcţii care poate să fie copiată fără 
greşeală. Rezultatele să se afişeze în format procente cu un zecimal. 

9. Reprezentaţi într-o diagramă linie în funcţie de data măsurării cantitatea de dioxid de sulf, 
de oxizi de nitrogen, ozon şi praful în aer. Proprietăţile diagramei:  

a. Să figureze numai date solicitate (să nu figureze valorile monoxidului de 
carbon). 

b. Diagrama să fie pe o altă foaie. 
c. Titlul diagramei să fie „Poluare”. 
d. Eticheta axei verticale să fie µg/m3.  
e. Legenda să fie jos şi la centru.  

10. Celulele care conţin date să aibă bordură linie subţire, celulele primelor două rânduri să 
aibă bordură linie groasă, iar restul celulelor să apară fără bordură în imaginea imprimării.  
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11. Schimbaţi lăţimea coloanelor şi fragmentarea textului conform modelului ca tabelul să 
aibă o privire de ansamblu bună. Conţinutul celulelor să fie cu aliniere pe orizontală şi pe 
verticală la centru.  

12. Modificaţi proprietăţile de imprimare în aşa fel ca tabelul să încapă pe o pagină în poziţia 
tip vedere. 

 
 
Modelul: 

 

M 

 

 

30 de puncte 
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4. Pizza 

În pizzeria Net cu programa non-stop se poate face comandă pentru un bogat sortiment de 
mâncarea atât de populare. Nu se poate aşeza la masă, comanda se poate face numai prin 
SMS, şi într-un SMS se poate comanda numai un fel de pizza. 

Datele în această bază de date, în afara datelor referitoare la pizza, sunt inventate. 

1. Creaţi a bază de date cu numele net! Importaţi datele din fişierele din paranteză  
(pizza.txt, kategoria.txt, rendeles.txt) în trei tabele a bazei de date. Numele 
tabelelor să fie la fel cu numele fişierelor (pizza, kategoria, rendeles)! În fişiere câmpurile 
sunt cu delimitare prin tabulator cu codificare UTF-8 şi primul rând conţine denumirea 
câmpurilor. În cursul creaţiei bazei de date în fiecare tabel determinaţi tipul datelor şi 
marcaţi câmpul potrivit pentru cheie. Adăugaţi un nou câmp de identificare tabelului 
rendeles cu numele az. 

Tabele 
pizza (nev, kategorianev, vegetarianus) 

 nev numele pizzei(text), aceasta este cheia 
 kategorianev categoria pizzei (text) 
 vegetarianus dacă pot să mănânce şi vegetarianii, valoarea este adevărată (logic)  

kategoria (nev, ar) 

 nev numele categoriei (text), aceasta este cheia 
 ar preţul pizzei care aparţine categoriei (număr) 

rendeles (az, pizzanev, darab, felvetel, kiszallitas) 

 az identificatorul comenzii (autonumerotare), aceasta este cheia 
 pizzanev numele pizzei comandate (text) 
 darab cantitatea comandată (număr) 
 felvetel data comenzii (dată) 
 kiszallitas data efectuării comenzii (dată) 

 
În rezolvarea următoarelor probleme salvaţi interogările şi raportul sub numele date în 

paranteze. Aveţi grijă ca soluţia să aibă câmpurile, expresiile cerute, să nu figureze câmpuri 
inutile.  

2. Creaţi o interogare care afişează în ordinea alfabetică pizzele vegetariane! În listă să 
figureze numele şi categoria pizzei! (2vega) 

3. Celor care au facut comanda în 2006 şi numai în 2007 au primit pizza, firma le-a dat 
bonuri cadou pentru trei pizze. Determinaţi identificatorii comenzilor „câştigător” 
(3ajandek) 
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4. Ildikó a câştigat bonuri pentru trei pizze Magyaros. Ei nu-i place pizza Magyaros şi a 
reuşit să le schimbe pentru alte pizze de aceeaşi categorie cu Magyaros. Creaţi o 
interogare care înşiră numele pizzelor care sunt de aceeaşi categorie cu Magyaros. Pizzele 
Magyaros să nu figureze în listă. (4magyaros)  

5. Firma fixează în fiecare zi categoria de pizza pe care o dă cu preţ redus. Reducerea de preţ 
zilnică este pentru categoria căreia îi aparţine ultima comandă din ziua anterioară. Creaţi o 
interogare, care dă categoria de pizza cu preţ redus la data de 20 august 2006. (5aug20) 

6. Reducerea din punctul anterior reprezintă un preţ redus cu 10%. În tabelul kategoria 
creaţi un câmp de tip număr cu numele kedvezmenyes, după care creaţi o interogare cu 
ajutorul căreia în câmpul kedvezmenyes determinaţi preţurile reduse tuturor categoriilor. 
(6kedvezmenyes) 

7. Creaţi o interogare care dă cantitatea consumată din fiecare pizză. În listă să figureze 
categoria şi numele pizzei, precum şi numărul pizzelor vândute. (7toplista) 

8. Creaţi un raport pe baza interogării 7toplista, care dă pizzele grupate după categorii în 
ordinea descrescatoare a numărului de pizze vândute. (8toplista). 

 
 

 

 

 

Sursă: 

1. Lampa cu incandescenţă - becul 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Incandescent_light_bulb.svg&filetimestamp=20091108152631 
Textul a fost creat pe baza paginilor de mai jos: 
http://www.greenzone.hu/latni_es_tattatva_leni.html 
http://wapedia.mobi/hu/Izz%C3%B3l%C3%A1mpa 

2. Staunton 

Text 
http://www.euchess.hu/modules.php?name=szabaly&file=start  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Staunton_sakk-k%C3%A9szlet 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Howard_Staunton 
Imagini 
http://www.chess-india.com/images/wdn-staunton.jpg 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly_%28sakk%29 

3. Poluarea aerului 

http://www.kvvm.hu/olm/station.php?id=29 

4. Pizza 

Numele şi categoriile pizzelor sunt de la pagina http://www.pizzakiraly.net/ 
 

20 de puncte 
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punctajul 
 maxim 

punctajul 
obţinut 

Editare de texte  
1. Lampa cu incandescenţă-becul 40  

Prezentare, grafică, pagina web 
2. Staunton 30  

Calcul tabelar 
3. Poluarea aerului 30  

Gestionare de date 
4. Pizza 20  

Punctajul pentru partea practică 120  
    
    
      
 profesor examinator  

 
 
   Data: ................................................. 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

 

elért pontszám 
egész számra kerekítve/ 
punctajul obţinut rotunjit 

la întreg 

programba beírt 
egész pontszám/ 

punctajul 
rotunjit 

trecut în program  
Szövegszerkesztés/ 
Editare de texte      
Prezentáció, grafika és weblapkészítés/ 
Prezentaţie, grafică şi crearea paginii Web      
Táblázatkezelés/ Calcul tabelar      
Adatbázis-kezelés/ Gestionare de date      
    
    
    

javító tanár/ 
 profesor examinator 

  jegyző/  
secretar 

 
 
Dátum/Data:  ................................................  Dátum/Data:  ............................................. 
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