
Informatika román nyelven  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 1112 

 

 

 
 
 

INFORMATIKA 
ROMÁN NYELVEN 

 
 
 

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI 
ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 
 
 

 
 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 
 

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

2
. 

m
á

ju
s 

2
1

. 



Informatika román nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 1112 2 / 13 2012. május 21. 

 
Introducere 

 
Evaluarea problemelor se face conform punctajului din baremul de corectare-notare. În 
baremul de corectare punctajul pentru unităţile logice mari, îl găsiţi încadrat. În rândurile 
neîncadrate găsiţi punctajul corspunzător 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 varianta la care obţine cele mai 
multe puncte. Pentru mai multe soluţii corecte la aceeaşi problemă, nu se acordă puncte în 
plus. 

La sfârşitul baremului găsiţi foaia de evaluare care conţine numai punctajul unităţilor de 
evaluare. Pentru fiecare lucrare de examen trebuie completată câte o foaie de evaluare şi 
trebuie anexată lucrării (la foile candidatului). Aceasta se va da în mâna acelor candidaţi care 
doresc să-şi vadă lucrarea corectată. Totalul de puncte pentru fiecare problemă, respectiv 
punctajul obţinut şi rezultatul în procente, trebuie să fie trecut şi pe ultima pagină la locul 
potrivit. 
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1. Informare rapidă 
Salvarea fişierului cu numele tajekoztato în formatul propriu al 
fişierului 1 punct 
Documentul conţine - fără greşeli de accente – textul 
fişierului nyersszoveg.txt.   
Pagina este de mărime A4 portret şi toate marginile sunt de 2 cm 1 punct 
Surprusurile de spaţii şi paragrafe goale sunt eliminate 2 puncte 
A eliminat toate surprusurile de spaţii (şi numai acelea) 1 punct  
În document nu sunt paragrafe goale 1 punct  
Pregătirea notelor de subsol 4 puncte 
A pregătit cel puţin o referinţă de notă de subsol la locul 
marcat cu * şi a introdus textul notei de subsol 1 punct  
A pregătit toate cele trei note de subsol la locurile date şi 
cu textul dat 1 punct  
Caracterele notei de subsol sunt de tipul Arial (Nimbus 
Sans) şi mărimea caracterelor este de 8 puncte 1 punct  
În text nu figurează textele notei de subsol şi caracterul * 1 punct  
Formatarea titlului 2 puncte 
Titlul este cu caractere de mărimea de 16 puncte şi a 
aplicat în locul corespunzător modelului o întrerupere de 
rând sau un indent 1 punct  
După titlu este o distanţă de paragraf de 12 puncte 1 punct  
Paragrafele 6 puncte 
Textele paragrafelor şi a tabelului sunt de fontul Times 
New Roman (Nimbus Roman) şi de mărime de caracter 
11 puncte 1 punct  
Dintre paragrafele de după titlu, la cel puţin două a setat 
spaţiu după paragraf de 6 puncte şi a aplicat aliniere 
stânga-dreapta 1 punct  
În locul indicat în toate paragrafele a setat spaţiu după 
paragraf de 6 puncte şi a aplicat aliniere stânga-dreapta 1 punct  
Primul paragraf de după titlu l-a indentat cu 1 cm 1 punct  
Paragraful respectiv este de stil aldin (semi îngroşat) 1 punct  
A aplicat asupra întrgului text distanţe simple între rânduri 1 punct  
Enumerări 5 puncte 
A aplicat enumerare la cel puţin unul dintre locurile 
corespunzătoare modelului  1 punct  
Cel puţin la una dinre enumerări semnul enumerării este la 
1,2 cm, iar textul enumerărilor începe la 2 cm 1 punct  
Cel puţin la o parte în faţa enumerărilor este spaţiu de  
6 puncte, dar între enumerări nu este setată distanţă de 
paragraf. 1 punct  
În ambele locuri a setat enumerările conform celor date 2 puncte  
Formatarea titlului de dinaintea tabelului 3 puncte 
A aliniat titlul la centru 1punct  
Titlul este de mărime de caracter de 14 puncte şi de stil 
aldin (semi îngroşat) 1punct  
A setat distanţă de 12 puncte înainte de titlu şi distanţă de 
6 puncte după 1punct  
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Tabel 9 puncte 
În locul indicat a transformat textul în format tabelar 1 punct  
Tabelul are 8 coloane, 11 linii şi este aliniat central 1punct  
Prima coloană a tabelului are lăţimea de 1,3 cm,  
a 2. coloană de 1 cm, restul coloanelor de 2,3 cm. 1punct  
A îmbinat celulele care sunt una sub alta din primele două 
rânduri în coloanele 1., 2., 7. şi 8. 1punct  
A îmbinat celulele 1-2., 3-4., şi 5-6. din primul rând 1punct  
Textele din celulele primelor două rânduri sunt orientate 
vertical şi orizontal la mijloc 1punct  
Datele numerice din tabel – în afara primelor două 
coloane – sunt aliniate central 1punct  
Primele două rânduri din tabel au înălţime de 1,5–1,5 cm, 
fundalul gri deschis 1punct  
Primele două rânduri din tabel sunt bordurate cu o linie 
subţire, conform modelului 1punct  
Introducerea şi formatarea textelor de dinaintea imaginii 2 puncte 
A introdus corect după tabel textul „Evoluţia numărului 
de servicii de telefonie 1990-2009”  1punct  
A formatat textul în mod identic titlului de dinantea 
tabelului. 1punct  
Punctul se acordă şi atunci, dacă la formatare lipseşte cel 
mult o setare, dar formatarea celor două titluri este la fel.   
Inserarea imaginii 2 puncte 
A inserat la locul indicat imaginea diagram.png şi a 
aliniat-o central. 1punct  
Punctul se acordă şi în cazul în care lipseşte textul de 
dinaintea imaginii, dar imaginea se află după tabel.   
Păstrând raportul, a setat imaginea cu lăţimea de 
16,1±0,01 cm 1punct  
Pregătirea antetului şi subsolului 2 puncte 
În antet a introdus textul „Informarea rapidă a Oficiului 
Statistic Central” şi l-a aliniat la stânga, în antet este afişat 
numărul paginii, aliniat la dreapta 1 punct  
Textul antetului şi subsolului este de tip Arial (Nimbus 
Sans) şi de mărimea de caracter 11 puncte. 1 punct  
În întregul text a aplicat despărţire în silabe 1 punct 
Total: 40 puncte 
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2. László Bíró 
Se consideră rezolvare completă, dacă candidatul a formatat paginile web cu ajutorul 

stilurilor potrivite, în loc de parametrizarea tag-urilor. 

Imaginile şi referinţele se pot accepta numai în cazul indicării căilor de acces relative. 

Există o pagină cu numele dat şi setările paginii sunt corecte 3 puncte
Fundalul paginii este albastru (codul culorii: #6EB5B8) şi 
culoarea fontului este gri închis (codul culorii: #3A414C) 1 punct 
de exemplu:  

Body bgcolor="#6EB5B8 " text="#3A414C"  
Culoarea linkurilor este gri deschis (codul culorii: #756F72) 1 punct 
de exemplu: 

Link="#756F72" vlink="#756F72" alink="#756F72"  
Numele unui fişier web este corect, titlul paginii care apare 
pe cadrul browserului este ”László Biró” 1 punct 
Cel puţin tabelul care determină structura unei pagini web este corect 7 puncte
Lăţimea tabelului este de 800 de pixeli şi fără bordură 1 punct 
Tabelul este format din 4 rânduri şi 3 coloane şi este aliniat 
central 1 punct 
Fundalul tabelului este verde (codul culorii: #A7FFC3) 1 punct 
Cele trei celule superioare din prima şi a treia coloană a 
tabelului sunt îmbinate şi celulele din rândul patru sunt 
îmbinate într-o singură celulă 1 punct 
În prima celula din prima şi a treia  coloană se află imaginea 
toll.png 1 punct 
Celulele au spaţiu dintre ele şi bordură de 5 puncte 1 punct 
Prima şi a treia coloană are lăţimea de 50 puncte 1 punct 
Meniul paginilor web 4 puncte
Cel puţin pe o pagină există două linkuri (din cele trei 
înşirate mai jos) în meniu şi aceştea arată către fişiere 
corecte 1 punct 
de exemplu: 

<a href="biro.html">József László Bíró</a> 
<a href="szerkezet.html">Structura bilei</a> 
<a href="golyo.html">Bila mărită</a> 

În toate cele trei pagini în meniu sunt exact două linkuri şi 
acestea arată către fişiere corecte 1 punct 
În toate cele trei pagini textul linkurilor este de stil Titlu 1 şi 
este aliniat horizontal central 1 punct 
Pe toate cele trei pagini celulele care conţin linkuri au 
înălţimea de 125 puncte 1 punct 
Aşezarea imaginilor în coloana din mijloc al tabelului 3 puncte
Din cele trei pagini web la cel puţin o pagină a inserat 
imaginea corespunzătoare în celula corespunzătoare a 
coloanei din mijloc 1 punct 
A aplicat imaginii inserate o bordură de 1 pixel 1 punct 
Pe toate cele trei pagini se văd imaginile corespunzătoare la 
locurile corespunzătoare având bordură de 1 pixel 1 punct 
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Conţinutul paginii web biro.html 3 puncte
A pregătit fără greşală tabelul care determină structura 
paginii.  1 punct 
Punctul se acordă numai, dacă există şi celelalte două pagini 
şi pentru tabelul care defineşte structura paginii web a 
obţinut punctajul maxim.  
În al patrulea rând al tabelului se află textul corespunzător şi 
paragrafele sunt formate după model 1 punct 
„Pixul –László Biró jurnalist, inventator” este de stil <H2> 1 punct 
Conţinutul imaginii magyarazat.png 5 puncte
Există imaginea magyarazat.png, şi în ea există o 
inscripţie împreună cu linia sa 2 puncte 
Toate cele patru inscripţii există împreună cu liniile lor 1 punct 
Punctul se acordă numai dacă liniile arată spre părţiile 
corespunzătore modelului  
Tote cele patru inscripţii sunt aşezate pe partea stângă a 
imaginii, şi ordinea inscripţiilor este corespunzătoare 
modelului 1 punct 
Toate cele patru inscripţii şi linii au culoare albastră 1 punct 
Conţinutul paginii web szerkezet.html 3 puncte
A pregătit fără greşeală tabelul care determină structura 
paginii 1 punct 
Punctul se acordă numai dacă exită şi celelalte două pagini 
şi pentru tabelul care defineşte structura paginii web a 
obţinut punctajul maxim.  
În al patrulea rând al tabelului se află textul corespunzător şi 
paragrafele sunt formate după model 1 punct 
A pregătit enumerarea nenumerotată din 5 elemente 
coresponzătore modulului 1 punct 
Conţinutul paginii web golyo.html 2 puncte
A pregătit fără greşeală tabelul care determină structura 
paginii.  1 punct 
Punctul se acordă numai dacă există şi celelalte două pagini, 
şi pentru tabelul care defineşte structura paginii web a 
obţinut punctajul maxim.  
În al patrulea rând al tabelului se află textul corespunzător şi 
paragrafele sunt formate după model 1 punct 
Total: 30 puncte

3. Colegiu 
Introducerea datelor este corectă, si este corectă salvarea cu numele 
kollegium 1 punct
A importat conţinutul fişierului koll.txt cu codificare 
corespunzătoare, datele figurează începând de la celula A1, a 
salvat documentul cu numele kollegium în formatul 
propriu al programului de calcul tabelar.  
Deteminarea rezultatelor medii pe student 3 puncte
A folosit formulă, combinat sau cu ajutorul celulei ajutătoare, 
care determină, dacă elevul a avut sau nu notă nesatisfătoare 1 punct 
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Valoare rezultatului mediu obţinut depinde de nota 
nesatisfăcătoare 1 punct 
Punctul se acordă, dacă a aplicat o funcţie capabilă să 
determine nota nesatiscătoare, dar parametrizarea este greşită.  
A determinat corect rezultatul mediu pe elev în tot domeniu 
de celule 1 punct  
De exemplu: 
în celula T2: =HA(MIN(F2:S2)=1;1;ÁTLAG(F2:S2)) 
sau 

=HA(DARABTELI(F2:S2;1)>0;1;ÁTLAG(F2:S2))  
Determinarea calificării rezultatului 3 puncte
În cel puţin o celulă a folosit a formulă, care în cel puţin două 
intervale dă categorisire corectă 1 punct 
În cel puţin o celulă a folosit a formulă, care dă categorisire 
corectă pentru întregul interval 1 punct 
În toată zona de celule U2:U27 categorisirea este corectă 
De exemplu: 1 punct 
în celula U2: =FKERES(T2;$W$2:$X$7;2), unde W2:X7 este o 
tablă ajutătoare  
Determinarea rezulatelor medii pe colegiu (D28:S28) 1 punct
Valorile calculate sunt corecte în întregul domeniu de celule.  
De exemplu: 
în celula D28: =ÁTLAG(D2:D27)  
Formarea rândului 29 2 puncte
Conţinutul celulelor B29, C29, T29 este corectă  
(Grup, Efectiv, Media de grup) 1 punct 
Completarea domeniului de celule D29:S29 este corectă 1 punct 
De exemlu:  
în celula D29: =D1  
Dereminarea rezultatelor medii pe colegiu şi pe grupuri 1 punct
A determinat corect media de studiu în celulele T28 şi 
T30:T33  
De exemplu: 
în celula T28: =ÁTLAG(F28:S28)  
Determinarea numelor de grupuri şi a efectivului grupurilor 3 puncte
În domeniu de celule B30:B33 figurează numele grupurilor, 
şi acestea le-a folosit la determinarea efectivului grupurilor 1 punct 
Efectivul unui grup este corect în una din celulele domeniului 
de celule C30:C33 1 punct 
Punctul se acordă, şi dacă formula nu foloseşte cu referinţă 
parametrul numele grupului.  
Efectivul grupului este corect în întregul domeniu de celule 
C30:C33 1 punct 
De exemplu: 
în celula C30: =DARABTELI($B$2:$B$27;B30)  
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Determinarea mediilor referitoare la grupuri în domeniu D30:S33 4 puncte
A determinat corect suma valorilor la nivel de grup într-o 
celulă 1 punct 
Cel puţin într-o celulă a determinat corect media 1 punct 
Punctul se acordă, dacă calculele ajutătoare sau valorile din 
celulele ajutătoare sunt greşite, dar conţin funcţii 
corespunzătoare cu parametrizare greşită.  
A determinat corect media grupului în toate celulele unui 
rând sau în toate celulele unei coloane 1 punct 
Pentru calcularea mediei grupurilor în întregul domeniu a 
folosit o formulă care se poate copia fără erori 
De exemplu: 1 punct 
în celula D30: =SZUMHA($B$2:$B$27;$B30;D$2:D$27)/$C30  
Punctul se acordă, dacă într-o celulă a domeniului D30:T33 
se află o formulă care se poate copia fără erori.  
Crearea diagramei 6 puncte
A creat o diagramă tip coloană 1 punct 
Diagrama este realizată cu datele corespunzătoare,  
axa de categorii este corectă 1 punct 
Diagrama nu are legendă 1 punct 
Fiecare coloană a diagramei are culoare corespunzătoare 
denumirii grupului 1 punct 
Scala axei de valori este formată conform modelului  1 punct 
Diagrama este sub date, marginea stânga este în coloana B, 
marginea dreapta este în coloana T 1 punct 
Formatarea tabelului (începând de la coloana 28) 6 puncte
Celule din rândurile 28 – 33 care conţin valori sunt de stilul 
aldin (semi îngroşat), cu exceptia celulelor rândului 28 care 
sunt de stil cursiv 1 punct 
Lăţimea coloanelor B:E şi F:T sunt identice, lăţimea celor din 
faţă este dublul celor din urmă (±10%), conţinutul fiecărei 
celule este vizibil 1 punct 
Grupurile de celule B28:T28 şi B30:T33 sunt bordurate dublu 
din exterior, iar restul bordurilor este linie subţire; rândurile 
cu culoare de fundal diferit de alb şi rândurile cu culoare de 
fundal alb apar alternativ 1 punct 
Textul „Media pe colegiu” este în celule îmbinate (B28:C28), 
aliniate stînga-dreapta, celulele B29 şi C29 sunt aliniate 
orizontal şi vertical la mijloc 1 punct 
Conţinutul celulelor din grupul de celule D29:T29 este rotit 
cu 90 de grade, aliniat orizontal la centru, vertical jos 1 punct 
Celulele care conţin numărul de ore apar ca număr întreg, şi 
arată ora ca unitate de măsură; celulele care conţin media de 
studiu sunt setate ca cifre cu două zecimale. 1 punct  
Punctul nu se acordă, dacă între număr şi unitatea de măsură 
nu este spaţiu.  
Total: 30puncte
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4. Restricţie de trafic rutier 
Crearea unei baze de date 2 puncte 
Crearea bazei de date cu numele forgalom şi importarea 
datelor în tabele este corect 1 punct 
Punctul nu se acordă dacă numele bazei de date nu coincide, 
respectiv dacă numele tabelelor sunt necoresounzătoare, 
respectiv dacă importările sunt greşite.  
Câmpurile date au tipul corespunzător, şi în tabela korlatozas 
există cheia cu numele az, iar în celelate două tabele există 
cheia id.  1 punct  
Nu se acordă punctul, dacă a adăugat în tabelă câmp în plus, 
sau dacă nu a setat cheile.  
În nici-o interogare n-a folosit câmp sau expresie inutilă, dar apar 
toate cele necesare, şi nu foloseşte tabele inutile 1 punct 
Punctul nu se acordă, dacă candidatul a rezolvat mai puţin de 
patru exerciţii.  
Interogarea 2miskolc 2 puncte 
Apar cîmpurile utszam, kezdet, veg, mettol, meddig  1 punct 
Condiţia de filtrare este corectă 1 punct 
De exemplu: 

SELECT utszam, kezdet, veg, mettol, meddig 
FROM korlatozas 
WHERE telepules="Miskolc";  

Interogarea 3idoszerint 2 puncte 
Apar cîmpul telepules, valoarea calculată meddig-mettol+1 şi 
a aplicat o ordonare 1 punct 
Ordonarea este descrescătoare după valorile duratei  1 punct 
De  exemplu: 

SELECT telepules, meddig-mettol+1 
FROM korlatozas 
ORDER BY meddig-mettol DESC;  

Interogarea 4csomopont 3 puncte
Apare câmpul telepules şi conectarea între tabele este corectă 1 punct 
Filtrarea pe construirea nodului este corectă 1 punct 
A avut grijă, ca fiecare denumire de localitate să figureze 
numai o singură dată 1 punct 
De exemplu: 

SELECT DISTINCT telepules 
FROM korlatozas, megnevezes 
WHERE korlatozas.megnevid=megnevezes.id 
 AND nev='csomópont építés'; 

sau 
SELECT telepules 
FROM korlatozas, megnevezes 
WHERE korlatozas.megnevid=megnevezes.id 
 AND nev='csomópont építés' 
GROUP BY telepules;  



Informatika román nyelven — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

gyakorlati vizsga 1112 10 / 13 2012. május 21. 

Interogarea 5negy 2 puncte
Afişarea numărului 1 punct 
Filtrarea pe 4 cifre este corectă 1 punct 
De exemplu: 

SELECT Count(*) AS [négyjegyű utak száma] 
FROM korlatozas 
WHERE utszam between 1000 and 9999;  

Interogarea 6atlag 3 puncte
Apare măsura restricţiei şi lungimea medie a drumului 1 punct 
Este corectă formarea de grupă după câmpul nev şi 
conectarea dintre tabele este corectă 1 punct 
A lăsat afară din listă grupa, respectiv recordurile „teljes 
lezárás” 1 punct 
De exemplu: 

SELECT nev, Avg(veg-kezdet) AS km 
FROM korlatozas, mertek 
WHERE korlatozas.mertekid=mertek.id 
GROUP BY nev 
HAVING nev<>'teljes lezárás'; 

sau 
SELECT nev, Avg(veg-kezdet) AS km 
FROM korlatozas, mertek 
WHERE korlatozas.mertekid=mertek.id 
 AND nev<>'teljes lezárás' 
GROUP BY nev;  

Interogarea 7utjelentes 2 puncte
Sunt afişate câmpurile telepules, mettol, meddig, utszam 1 punct 
Punctul se acordă, dacă deşi nu a pregătit interogare, dar 
aceste cîmpuri apar în raport, sau în interogare figurează şi 
alte cîmpuri.  
Conectarea tabelelor este corectă 1 punct 
Punctul se acordă, dacă deşi nu a pregătit interogare , dar a 
creat raportul cu ajutorul conectării corecte a tabelelor   
De exemplu: 

SELECT telepules, nev, mettol, meddig, utszam 
FROM megnevezes, korlatozas 
WHERE megnevezes.id=korlatozas.megnevid;  

Raportul 7utjelentes 3 puncte
Raportul 7utjelentes este creat pe baza unei interogări 1 punct 
În raport există nivele de grupare pe baza câmpului utszam, în 
cadrul acestuia pe baza telepules 1 punct 
În raport coloanele au lăţimea astfel, încât toate valorile să fie 
vizibile 1 punct 
Total: 20puncte
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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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Informatika román nyelven  
középszint — értékelőlap Név: ............................................................  osztály: .....   

1. Informare rapidă 
Salvarea fişierului cu numele tajekoztato în formatul 
propriu al fişierului 

1 punct 

Pagina este de mărime A4 portret şi toate marginile sunt de  
2 cm 1 punct 

Surprusurile de spaţii şi paragrafe goale sunt eliminate 2 puncte 

Pregătirea notelor de subsol 4 puncte 

Formatarea titlului 2 puncte 

Paragrafele 6 puncte 

Enumerări 5 puncte 

Formatarea titlului de dinaintea tabelului 3 puncte 

Tabel 9 puncte 

Introducerea şi formatarea textelor de dinaintea imaginii 2 puncte 

Inserarea imaginii 2 puncte 

Pregătirea antetului şi subsolului 2 puncte 

În textul întreg a aplicat despărţire în silabe 1 puncte 

Total: 40 puncte 

2. László Bíró  
Există o pagină cu numele dat şi setările paginii sunt corecte 3 puncte 

Cel puţin tabelul care determină structura unei pagini web 
este corect 7 puncte 

Meniul paginilor web 4 puncte 

Aşezarea imaginilor în coloana din mijloc al tabelului 3 puncte 

Conţinutul paginii web biro.html 3 puncte 

Conţinutul imaginii magyarazat.png 5 puncte 

Conţinutul paginii web szerkezet.html 3 puncte 

Conţinutul paginii web golyo.html 2 puncte 

Total: 30 puncte 



 

gyakorlati vizsga 1112 13 / 13 2012. május 21. 

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

3. Colegiu 
Introducerea datelor este corectă, si este corectă salvarea cu 
numele kollegium  1 punct 

Deteminarea rezultatelor medii pe student 3 puncte 

Determinarea calificării rezultatului 3 puncte 

Determinarea rezulatelor medii pe colegiu (D28:S28) 1 punct 

Formarea rândului 29 2 puncte 

Dereminarea rezultatelor medii pe colegiu şi pe grupuri 1 punct 

Determinarea numelor de grupuri şi a efectivului grupurilor 3 puncte 

Determinarea mediilor referitoare la grupuri în domeniu 
D30:S33 4 puncte 

Crearea diagramei 6 puncte 

Formatarea tabelului (Începând de la coloana 28) 6 puncte 

Total: 30 puncte 

4. Restricţie de tarfic rutier 
Crearea unei baze de date 2 puncte 

În nici-o interogare n-a folosit câmp sau expresie inutilă, dar 
apar toate cele necesare, şi nu foloseşte tabele inutile 1 punct 

Interogarea 2miskolc 2 puncte 

Interogarea 3idoszerint 2 puncte 

Interogarea  4csomopont 3 puncte 

Interogarea 5negy 2 puncte 

Interogarea 6atlag 3 puncte 

Interogarea 7utjelentes 2 puncte 

Raportul 7utjelentes 3 puncte 

Total: 20 puncte 
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