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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 transformare  
1 cm = 40 px. 

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

Dacă se iveşte vreo problemă tehnică a 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 de 
sistem 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. Informare rapidă 

Oficiul Statistic Central din când în când publică informări rapide referitoare la diferite 
subiecte. Aveţi sarcina să editaţi o informare rapidă – provenind din subiectul 
telecomunicaţiei şi Internetului – pe baza modelului şi descrierii. 

În cursul rezolvării problemei lucraţi cu următoarele fişiere: nyersszoveg.txt, 
diagram.png! Textul comunicatului se găseşte în fişierul nyersszoveg.txt în format 
UTF-8. Salvaţi lucrarea cu numele tajekoztato în formatul propriu al editorului! 

1. Informarea rapidă să fie de format A4 ˝pe lung˝ (portret), setaţi marginile uniform la 
2 cm! 

2. La sfârşitul documentului nyersszoveg.txt se găsesc trei texte de notă de subsol 
numerotate cu numerele 1, 2, 3. La partea de text marcată cu caracterul * pregătiţi notă de 
subsol numerotată conform modelului! Mutaţi textul notei de subsol de la sfârşitul 
documentului! 

3. În textul informării rapide folosiţi caractere de tip Times New Roman (Nimbus Roman) şi 
mărime de caracter de 11 puncte! Titlul să fie cu mărime de caracter de 16 puncte, titlurile 
de dinaintea tabelului şi a graficului să fie de 14 puncte şi de stil aldin (semi îngroşat)! 

4. În antet şi în subsol, respectiv în nota de subsol folosiţi caractere de tip Arial (Nimbus 
Sans)! Setaţi mărimea de caracter în antet şi în subsol la 11 puncte, în nota de subsol la  
8 puncte! 

5. Aplicaţi asupra întregului text distanţe simple între rânduri! 

6. Tranformaţi titlul „Telecomunicaţie, Internet trimestru IV 2009” conform modelului! 
După titlu setaţi distanţă de 12 puncte după paragraf! 

7. În textul comunicatului până la textul  ”Numărul liniilor fixe şi abonamentelor de 
telefonie mobilă la sfârşitul perioadei” setaţi pentru toate paragrafele distanţă de 6 puncte 
după paragraf şi aliniere stânga-dreapta! 

8. Primul rând al primului paragraf după titlu indentaţi cu 1 cm! Setaţi textul paragrafului de 
stil aldin (semi îngroşat)! 

9. Aplicaţi enumerare la paragrafele ce se văd pe model! Semnul enumerării să fie la 1,2 cm, 
iar textul enumerărilor să se înceapă la 2 cm! Să existe spaţiul de 6 puncte din faţa 
enumerărilor şi după enumerări, dar între enumerări să nu fie setat distanţa de paragraf. 

10. Aliniaţi textul ”Numărul liniilor fixe şi abonamentelor de telefonie mobilă la sfârşitul 
perioadei” la centru şi setaţi spaţiu din faţă de 12 puncte şi de după de 6 puncte. 

11. Transformaţi partea de text de după titlul precedent despărţit cu tabulatore într-un tabel cu 
8 coloane şi 11 linii. Prima coloană a tabelului să fie de lăţimea de 1,3 cm; a 2. coloană de 
1 cm; restul coloanelor de 2,3 cm. Alianiaţi tabelul central! 

12. Îmbinaţi conform modelului celulele primelor două rânduri antet din tabel. După îmbinare 
setaţi înâlţimea primelor două linii astfel, încât să fie de 1,5-1,5 cm! Aliniaţi celulele de 
antet orizontal şi vertical la centru! Fundalul celulelor să fie de culoare gri deschisă! 

13. Aliniaţi central – cu excepţia datelor din primele două coloane – toate datele numerice din 
tabel! Aplicaţi bordură tabelului după model! 

14. Sub tabel introduceţi textul „Evoluţia numărului de servicii de telefonie 1990-2009”! 
Formataţi textul în modul descris la titlul de dinantea tabelului! 
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15. Sub titlu introduceţi imaginea diagram.png! Păstrând raportul, setaţi lăţimea imaginii la 
16,1 cm şi aliniaţi-o central! 

16. Pregătiţi antet în care introduceţi textul „Informarea rapidă a Oficiului Statistic Central”! 
În subsol afişaţi numărul paginii! Formataţi textul antetului şi a subsolului conform 
descrierilor anterioare şi aliniaţi-l după model! 

17. Documentul pregătit nu poate conţine surplusuri de spaţii între cuvinte şi paragrafe goale! 
În întregul text aplicaţi despărţirea în silabe! 

 
Model: 

40 puncte 
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2. László Bíró  

Pregătiţi o pagină web pentru prezentarea jurnalistului László Bíró, inventatorul de origine 
maghiară a pixului, după descrierea şi modelul următor! 

Fişierele ce trebuie pregătite sunt biro.html, szerkezet.htm şi golyo.html.  
Toate cele trei pagini să aibă aceeaşi structură şi aceeaşi gamă de culori conform descrierii şi 
modelului! Textul paginilor se găseşte în fişierul biroforras.txt având codificarea  
UTF-8. 

Imaginile necesare pentru rezolvarea problemei sunt toll.png, foto.jpg, szerk.png 
şi nagyitas.jpg. În procesul folosirii imaginiilor aveţi grijă ca imaginile să apară corect şi 
în urma transferului directorului de examen! 

Caracteristici comune: 

1. Structura celor trei pagini să fie identică! La caracteristicile paginii setaţi ca şi culoare a 
fundalului nuanţă de albastru (codul culorii: #6EB5B8) şi a fontului gri închis  
(codul culorii: #3A414C)! Referinţele în orice stare să aibă culoarea gri deschis  
(codul culorii: #756F72)! 

2. Titlul paginii care apare pe cadrul browserului să fie ” László Bíró”! 

3. Conţinutul paginilor să fie aşezate într-un tabel cu următoarele proprietăţi: 

• Formaţi din 4 rânduri şi 3 coloane numărul diferit al celulelor din rânduri! 
• Lăţimea tabelului să fie de 800 de pixeli şi să fie aliniat orizontal central! 
• Tabelul să aibă fundalul verde (codul culorii: #A7FFC3)! 
• Tabelul să fie fără bordură, iar celulele să aibă spaţiu dintre ele şi bordură de  

5 puncte! 
• Cele trei celule superioare din prima şi a treia coloană să fie îmbinate! 
• Toate cele trei celule din rândul patru să fie îmbinate! 
• Prima şi a treia coloană să aibă lăţimea de 50 de puncte! 

4. Intruduceţi imaginea toll.png în prima şi în a treia celulă din primul rând al tabelei! 

5. Meniul este conţinut de primele trei celule din a doua coloană, în care să fie referinţele 
care arată pe celelalte două pagini şi o imagine ce aparţine de pagina curentă! Introduceţi 
textele conform modelului, faceţi referinţele! Formataţi referinţele de stil Titlu 1, şi 
aliniaţi-le în celulă orizontal la centru! Setaţi pe toate paginile înălţimea celor două celule 
care conţin linkuri la 125 pixeli! 

biro.html 

6. Prima dată realizaţi pagina biro.html! Inseraţi imaginea foto.jpg în celula mijlocie 
din primul rând cu o bordură de 1 pixel! 

7. Inseraţi textul paginii din fişierul biroforras.txt în al patrulea rând al tabelului! 
Formaţi paragrafele conform modelului! 

8. Subtitlul ”Pixul – László Bíró jurnalist, inventator” să fie de stil de Titlu 2! 
szerkezet.html 

9. Schiţa de structură aflată pe următoarea pagină de web se găseşte încă incompletă în 
fişierul szerk.png. Din acesta realizaţi după model imaginea magyarazat.png! 
Completaţi inscripţiile ce lipsesc şi liniile care arată la locuri corespuzătoare! 
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Inscripţiile să fie afişate ordonat în partea stângă a schiţei, împreună cu liniile care să fie 
de culoare albastră! 

10. Realizaţi fişierul szerkezet.html! Inseraţi în celula mijlocie din al doilea rând al 
tabelului imaginea magyarazat.png cu bordură de 1 pixel. Modificaţi referinţele din 
meniu conform principiului primei pagini! 

11. Inseraţi în al patrulea rând al tabelului textul din fişierul biroforras.txt! Formaţi 
paragrafele şi enumerările conform modelului! 

golyo.html 

12. Realizaţi fişierul golyo.html! Inseraţi în celula mijlocie din al treilea rând a tabelului 
imaginea nagyitas.jpg cu bordură de 1 pixel. Modificaţi referinţele din meniu conform 
principiului primei pagini! 

13. Inseraţi textul paginii din fişierul biroforras.txt! Formaţi paragrafele conform 
modelului! 

 
Model:  

 
biro.html 

Alte modele pentru exerciţiu se află pe paginile următoare. 

30 puncte 



 

gyakorlati vizsga 1112 8 / 16 2012. május 21. 

Informatika román nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

Model la exerciţiul László Bíró:  

 

szerkezet.html 
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Model la exerciţiul László Bíró:  

 

golyo.html 
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3. Colegiu 

În colegiul Kocka se lucreză cu elevi în grupuri mici. Fiecare grup este identificat cu câte o 
culoare. După comunicarea rezultatelor semestriale, grupurile sunt calificate pe baza mediilor 
elevilor, iar datele statistice sunt vizualizate pe pagina web a instituţiei. În exerciţiul de mai 
jos trebuie să pregătiţi aceasta. 

Cu ajutorul unui program de calcul tabelar rezolvaţi urmatoarele probleme! 
În timpul lucrării ţineţi seama de următoarele informaţii! 

• Dacă este posibil pe parcursul soluţionării folosiţi formule, funcţii, referinţe, ca să primiţi 
rezultatul scontat şi în cazul modificării datelor de bază! 

• Printre părţile de exerciţiu există unele, care folosesc rezultatul unei întrebări aneriore. 
Dacă partea de exerciţiu anetrioară nu aţi rezolvat-o complet, utilizaţi rezultatul aşa cum 
este, sau scrieţi un rezultat care v-i se pare probabil în locul expresiei care dă valoare 
numerică, şi lucraţi mai departe cu acesta. Aşa puteţi obţine puncte şi pentru unele părţi 
ale exerciţiului. 

• Dacă este necesar, puteţi folosi celule ajutatoare în dreapta coloanei W. 

1. Înseraţi într-un tabel, începând de la celula A1 conţinutul fişierului koll.txt de tip text 
cu codificare UTF-8, delimitat cu tabulatoare! Salvaţi documentul cu numele kollegium 
în formatul propriu al programului de calcul tabelar! 

2. Determinaţi media de studiu a fiecărui elev în coloana T! Media de studiu a unui elev  
este 1, dacă a obţinut notă nesatisfăcătoare la oricare obiect de studiu, altfel media este 
media aritmetică a notelor. 

3. Calificaţi elevii pe baza mediilor în coloana U! Calificarea mediei sub 2,00 este 
nesatisfăcătoare, de la 2,00 satisfăcătoare, de la 2,75 mediu, de la 3,75 bine, de la  
4,50 foarte bine, iar 5,00 corespunde cu excelent. La rezolvarea problemei – dacă credeţi 
că este necesar – puteţi folosi celule ajutătoare şi puteţi efectua calcule ajutătoare. 

4. În celulele corespunzătoare ale rândului 28 determinaţi media orelor absentate motivat şi 
nemotivat, media obiectelor de studiu, precum şi media întregului colegiu obţinut pe baza 
mediilor obiectelor de studiu! 

5. Formaţi rândul 2 din model în rândul 29 al tabelului! De la coloana D până la  
coloana S celulele să urmeze modificările din rândul întâi! În celulele B29, C29 şi T29 
introduceţi conţinutul ce se vede pe model!  

6. Introduceţi în domeniul de celule B30:B33 numele grupurilor! 

7. În domeniul de celule C30:C33 determinaţi efectivul fiecărui grup! 

8. Calculaţi în domeniul de celule D30:S33 cu ajutorul unei formule – care se poate copia 
fără erori – media absenţelor, respectiv a obiectelor de studiu a elevilor din grupul dat! 

9. În domeniul de celule T30:T33 calculaţi media grupurilor pe baza mediilor obiectelor de 
studiu! 

10. Formataţi domeniul de celule B28:T33 conform modelului! Afişaţi mediile de studiu cu o 
precizie de două zecimale! La setarea lăţimii coloanelor şi înâlţimii liniilor aveţi grijă, ca 
toate datele să fie vizibile! Lăţimea coloanelor F:T să fie aceeaşi! Lăţimea colonelor B:E 
să fie (aproximativ) dublul celor anterioare! Aplicaţi celulelor B28:T28 şi B30:T33, o 
bordură cu o linie dublă din exterior! 
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11. Creaţi o diagramă care să reprezinte media grupurilor conform modelului! Formaţi axa de 
valori după model! Setaţi culorile coloanelor conform numelor grupurilor! Lăţimea 
diagramei să fie identică cu lăţimea tabelului cu date care se află deasupra diagramei! 

 
 

 

30 puncte 
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4. Restricţie de trafic rutier 

Organizaţiile de administraţie rutieră aduc la cunoştiinţă în mod regulat datele privitoare la 
restricţiile de trafic rutier din ţară. Baza de date de mai jos conţine date dintr-un raport privitor 
la una dintre restricţiile de trafic rutier din anul 2010. 

1. Creaţi o bază de date nouă cu numele forgalom! Importaţi datele din cele trei fişiere 
anexate (korlatozas.txt, megnevezes.txt şi mertek.txt) în trei tabele ale bazei 
de date, tabelele să aibă denumire identică cu numele fişierelor (korlatozas, megnevezes, 
mertek). Toate cele trei fişiere sunt fişiere de tip text, date fiind delimitate cu tabulatoare, 
cu codificare UTF-8, primul rând conţine denumirea câmpurilor. Adăugaţi un câmp nou 
de identificare a tabelului korlatozas cu numele az! După crearea bazei de date setaţi 
tipurile corespunzătoare, şi marcaţi câmpul cheie! 

Tabele: 
korlatozas (az, utszam, kezdet, veg, telepules, mettol, meddig, megnevid, mertekid, sebesseg) 

az Identificatorul locului restricţiei (autonumerotare), aceasta este cheia 
utszam Numărul de registru al drumului (număr întreg) 
kezdet Începutul restricţiei în kilometrii (număr real) 
veg Sfârşitul restricţiei în kilometrii (număr real) 
telepules Numele localităţii căruia îi aparţine porţiunea de drum restricţionată (text) 
mettol Data începutului restricţionării (dată) 
meddig Data sfârşitului restricţionării (dată) 
megnevid Identificatorul cauzei restricţionării (număr) 
mertekid Identificatorul măsurii, respectiv a denumirii restricţiei (număr) 
sebesseg Măsura restricţiei de viteză în km/h (număr) 

megnevezes (id, nev) 
id Identificatorul cauzei restricţiei (număr), aceasta este cheia 
nev Denumirea cauzei restricţiei (text) 

mertek (id, nev) 
id Identificatorul măsurii restricţiei (număr), aceasta este cheia 
nev Denumirea măsurii restricţiei (text) 

 

În rezolvarea următoarelor probleme salvaţi interogările şi raportul sub numele date în 
paranteză! Aveţi grijă ca intrerogările să aibă exact câmpurile, expresiile cerute, să nu 
figureze câmpuri inutile! 
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2. Afişaţi cu ajutorul interogării unde şi când a fost resctricţie de trafic rutier în Miskolc. 
Afişaţi câmpurile utszam, kezdet, veg, mettol, meddig! (2miskolc)  

3. Afişaţi cu ajutorul unei interogări toate localităţile fiecărei restricţii de trafic rutier şi 
numărul zilelor afectate de restricţie în ordine descrescătoare a acestora! (3idoszerint) 

4. Listaţi numele acelor localităţi, unde s-au efectuat lucrări de construcţie de nod. Numele 
fiecărei localităţi să figureze numai o dată în listă! (4csomopont) 

5. La numerotarea reţelelor de drumuri cele de rang inferior sunt numerotate cu patru cifre. 
Pregătiţi o interogare care determină câte restricţii sunt, la care numărul drumului este de  
4 cifre! (5negy) 

6. Pregătiţi interogare care determină în medie pe ce lungimi de drum sunt valide restricţiile 
de diferite măsuri! În listă să figureze denumirea măsurii şi lungimea medie, dar cele 
inscripţionate ca ”teljes lezárás” să fie evitate! (6atlag) 

7. Creaţi un raport cu localităţile restricţiilor, denumirea restricţiilor, data lor de început şi 
data de sfârşit - grupate după numărul de registru al drumului, şi în cadrul acestuia după 
numele localităţii! Dacă consideraţi că este necesar, pregătiţi o interogare pentru rezolvarea 
problemei! Aveţi grijă ca valorile din toate coloanele raportului creat să fie vizibile! 
(7utjelentes) 

 
20 puncte 
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Sursă: 

1. Informare rapidă 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/tav/tav20912.pdf 

2. László Bíró  

http://baloghpet.wordpress.com/2009/09/29/a-golyostoll-biro-laszlo-ujsagiro-feltalalo/ 
http://www.mypensnthings.com/pentypes.htm 

4. Restricţie de trafic rutier 

http://internet.kozut.hu/kozlekedoknek/Lapok/default.aspx  
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punctajul 
maxim 

punctajul 
obţinut 

Editare de texte 
1. Informare rapidă 40  

Prezentare, grafică, pagina web 
2. László Bíró  30  

Calcul tabelar 
3. Colegiu 30  

Gestionare de date 
4. Restrcţie de trafic rutier 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/ 
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