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EXAMEN DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE A 

ABSOLVENȚILOR DE MATEMATICĂ – INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ – 

INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ 

SUBIECTE PROBA PRACTICĂ – UTILIZARE CALCULATOR - ATESTAT 2018 

 

TEHNOREDACTARE 
 

  SUBIECTUL 1  

1. Creați un document Word în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 2 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet ( header) si un subsol ( footer). In antet scrieți textul „Subiect 

tehnoredactare  atestat” iar in subsol  - o numerotare automată  a paginii; 

2. Reproduceți identic în document următoarea secțiune: 

Diagrame cu bule 
 

Datele care sunt aranjate în coloane într-o foaie de lucru astfel încât valorile x sunt listate în prima coloană 

iar valorile y corespondente și valorile dimensiune bule sunt listate în coloanele adiacente, pot fi 

reprezentate într-o diagramă cu bule. 

De exemplu, se pot organiza datele așa cum se afișează în următorul exemplu. 
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TEHNOREDACTARE 
 

  SUBIECTUL 2  

1. Creați un document Word în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 3 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet (header) si un subsol (footer). In antet introduceți textul „Subiect 

tehnoredactare  atestat” iar in subsol  - o numerotare automată  a paginii; 

2. Reproduceți identic în document următoarea secțiune: 

 

 

Nr.crt Nume firmă Număr 

angajați 

Cifră de 

afaceri 

Logo 

1.  
 

237 245.568 

 

2.  
 

543 3.458.690 

 

3.  
 

23 5.678 
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TEHNOREDACTARE 
 

  SUBIECTUL 3  

1. Creați un document Word în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 3 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet (header) si un subsol (footer). In antet introduceți textul „Subiect 

tehnoredactare  atestat” iar in subsol  - o numerotare automată  a paginii; 

2. Reproduceți identic în document următoarea secțiune: 

 

Conținutul probei de specialitate pentru obținerea atestatului  

Atestatul se obține după susținerea şi promovarea de către candidați a unei probe de specialitate. 

Proba de specialitate constă în:  

 probă practică: realizarea practică pe calculator a cerințelor din biletul extras în ziua 

probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:  

 un subiect privind sistemele de gestiune a bazelor de date  

 un subiect de programare  

 un subiect vizând sisteme de operare sau abilități de tehnoredactare, calcul  

tabelar sau prezentări PowerPoint.  

 proiect: prezentarea şi motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul 

orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate şi în echipă (2 - 3 

elevi) în funcție de complexitatea proiectului. 
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TEHNOREDACTARE 
 

  SUBIECTUL 4  

1. Creați un document Word în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 3 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet (header) si un subsol (footer). In antet introduceți textul „Subiect 

tehnoredactare  atestat” iar in subsol  - o numerotare automată  a paginii; 

2. Reproduceți identic în document următoarea secțiune: 
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 Prezentarea generală a temei 

 Resurse hardware şi software necesare 

 Realizarea aplicaţiei 

 descriere meniuri 

 structuri baze de date 

 descriere subprograme utilizate 

 secvenţe reprezentative de cod 

sursă 

 Utilizarea aplicaţiei (minighid, capturi 

de ecran) 

 Extinderi posibile ale aplicaţiei 
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TEHNOREDACTARE 
 

  SUBIECTUL 5  

1. Creați un document Word în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 3 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet (header) si un subsol (footer). In antet introduceți textul „Subiect 

tehnoredactare  atestat” iar in subsol  - o numerotare automată  a paginii; 

2. Reproduceți identic în document următoarea secțiune: 
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TEHNOREDACTARE 
 

  SUBIECTUL 6  

 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter, orientare tip portret şi margini 

implicite. 

3. Inserați un antet (header) si un subsol (footer). In antet introduceți textul „Subiect 

tehnoredactare  atestat” iar in subsol  - o numerotare automată  a paginii 

4. Editaţi textul următor, respectându-i formatarea: 

5. Trebuie să ne pregătim pentru proba de atEstat 

6. Creaţi un tabel cu următoarea structură: 

SUBSTANŢĂ 

TEMPERATURĂ 

SOLUBILITATE 

30 40 50 60 70 80 90 

NaCl 11 15 19 23 27 31 33 

KCl 20 30 40 50 60 70 80 

7. Inseraţi o imagine de tip Miniatură, asociată domeniului Chimie. 

8. Reprezentanţi grafic dependenţa de temperatură a solubilităţii clorurii de natriu şi de 

potasiu, folosind datele din tabel şi o diagramă cu format implicit. 

9. Salvaţi documentul cu numele word.doc în directorul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT 2014 de pe desktop. 
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TEHNOREDACTARE 
 

  SUBIECTUL 7  

 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Executive, orientare tip vedere şi margini 

implicite. 

3. Inserați un antet (header) si un subsol (footer). In antet introduceți textul „Subiect 

tehnoredactare  atestat” iar in subsol  - o numerotare automată  a paginii 

4. Copiaţi două paragrafe referitoare la listele cu marcatori şi numerotare, folosind meniul 

Ajutor. 

5. Formataţi paragrafele cu fonturi, dimensiuni, stiluri, culori şi alinieri diferite, spaţiate cu 

12 pct. înainte şi la 1,5 rânduri. 

6. Inseraţi în document textul WordArt şi forma automată de mai jos: 

 

7. Salvaţi documentul cu numele word.doc în directorul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT 2014 de pe desktop. 

SUCCES! 
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EXCEL 
 

  SUBIECTUL 1  

1. Creați un Registru de calcul în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 2 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet ( header) si un subsol ( footer). In antet scrieți textul „Subiect  Excel  

atestat” în partea dreaptă, în partea stângă inserați data, iar in subsol  - o numerotare 

automată  a paginii; 

2. Creați în Registrul de calcul următorul tabel: 

 

Nume produs Preț           Adaos 17% TVA 24% 
Preţ de 

vânzare 

Placă de bază 180,00       

Procesor 210,00       

Memorie 120,00       

Placă video 105,00       

Hard disk 190,00       

CDROM 56,00       

Carcasă 70,00       

Tastatură 12,00       

Mouse 30,00       
 

3. Calculați: 

1. Adaos-ul  firmei (=Preț*17%) 

2. TVA –ul (=Preț*24%) 

3. Prețul de vânzare (=Preț + Adaos+TVA) 

4. Prețul unui PC alcătuit din aceste componente 

5. Având în vedere că suma disponibilă este de 1500 Lei, să se afișeze în celula C20 mesajul 

“DA” în cazul în care suma a fost depășită, sau “NU”  în caz contrar. 

4. Reprezentați într-o diagramă de tip Coloană 3-D grupată pe axa OX Numele componentelor  

și pe axa OY  prețurile  lor. 
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EXCEL 
 

  SUBIECTUL 2  

 

1. Creați un Registru de calcul în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 2 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet ( header) si un subsol ( footer). In antet scrieți textul „Subiect  Excel  

atestat” în partea dreaptă, în partea stângă inserați data, iar in subsol  - o numerotare 

automată  a paginii; 

2. Creați în Registrul de calcul următorul tabel: 

 

 

Nr.Crt 
Numele si 

prenumele 
Nota1 Nota2 Nota3 Media Rezultat 

 Borcea Andrei      

 Casian Cassandra      

 Alionte Ioana      

 Vizantie Șerban      

 Nuțu Radu      

 Dina Florin      

 

 

3. Inserați în coloana Nr. crt. numerotare automată. 

4. Atribuiți note fiecărui elev și calculați media. 

5. În coloana Rezultat afișați mesajul “Promovat” dacă Media >= 5 și “Corigent” în caz contrar. 

6. Reprezentați într-o diagramă de tip Coloană  3-D grupată  pe axa OX Numele elevilor și pe 

axa OY mediile lor. 
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EXCEL 
 

  SUBIECTUL 3  

 

1. Creați un Registru de calcul în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 2 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet ( header) si un subsol ( footer). In antet scrieți textul „Subiect  Excel  

atestat” în partea dreaptă, în partea stângă inserați data, iar in subsol  - o numerotare 

automată  a paginii; 

2. Creați în Registrul de calcul următorul tabel: 

 

 

Ziua Data 
Temp. 

Medie (0C) 

Temp. 

Medie din 

ultimii 10 

ani (0C) 

Situație 

Luni 27.10.14 14 12  

Marți 28.10.14 12 12  

Miercuri 29.10.14 15 10  

Joi 30.10.14 10 10  

Vineri 31.10.14 11 10  

Sâmbătă 01.11.14 4 5  

Duminică 02.11.14 6 5  

Media săptămânală    
 

 

3. Calculați în celula marcată media valorilor temperaturii săptămânale în intervalul specificat. 

4. În coloana Situație aplicați o funcție care să afișeze mesajul  “MAI MARE” dacă Temp. Medie 

> Temp. Medie din ultimii 10 ani și „MAI MICĂ” în caz contrar. 

5. Formatați celulele din coloana situație astfel încât textul Mai Mare  să apară scris cu text 

roșu închis pe fundal roșu deschis iar textul Mai Mic  să apară scris cu text verde închis pe 

fundal verde deschis.  

 

6. Reprezentați într-o diagramă de tip Linie  pe axa OX  Ziua și pe axa OY  Temp. medie. 
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EXCEL 
 

  SUBIECTUL 4  

1. Creați un Registru de calcul în care: 

- Setați pagina  format A4 cu marginile 2 cm stânga , dreapta , sus , jos; 

- Inserați un antet ( header) si un subsol ( footer). In antet scrieți textul „Subiect  Excel  

atestat” în partea dreaptă, în partea stângă inserați data, iar in subsol  - o numerotare 

automată  a paginii; 

2. Creați în Registrul de calcul următorul tabel: 

 

 

Marca/Model 
Preț 

(€)           
Adaos 8% TVA 24% 

Preţ de 

vânzare (€)   
Depășit 

AUDI A1 18.222        

AUDI A3 22.290        

AUDI A4 30.729        

AUDI A5 37.300        

AUDI A6 46.500        

AUDI A7 69.700        

     15.000 

 

5. Calculați: 

6. Adaos-ul  firmei (=Preț*8%) 

7. TVA –ul (=Preț*24%) 

8. Prețul de vânzare (=Preț + Adaos+TVA) 

9. Având în vedere că suma disponibilă  peste prețul inițial este de 15.000 €, să se afișeze în 

coloana Depășit  mesajul “DA” în cazul în care suma a fost depășită, sau “NU”  în caz 

contrar. 

6. Reprezentați într-o diagramă de tip Coloană 3-D grupată pe axa OX Marca și pe axa OY  Prețul 

de vânzare. 
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EXCEL 
 

  SUBIECTUL 5  

 

1. Creati o agenda noua de lucru 

1. In prima foaie de calcul realizati tabelul: 
 

 

2. Sa se calculeze media pentru fiecare elev 
3. Pentru media<5 aplicati o formatare conditionala astfel incat valorile care respecta 

conditia sa fie scrise cu font rosu (conditia1) 
4. Pentru media>=5 aplicati o formatare conditionala astfel incat valorile care respecta 

conditia sa fie scrise cu font albastru (conditia2) 
5. Afisati rezultatul obtinut de elevi: admis, respectiv respins (daca media >=5, elevul este  

admis) 
6. Pentru rezultatul Admis aplicati o formatare conditionala astfel incat valorile care 

respecta conditia sa fie scrise intr-un chenar indigo, pe un fundal albatru, cu font verde  
7. Pentru rezultatul Respins aplicati o formatare conditionala astfel incat valorile care 

respecta conditia sa fie scrise intr-un chenar rosu, pe un fundal roz, cu font rosu  
 

Nr crt Elev Nota1 Nota2 Nota3 Media Rezultat 

1 Ionescu Alina 10.00 7.50 8.90   

2 Popescu Gina 6.40 7.50 7.40   

3 Marinescu Raluca 10.00 10.00 10.00   

4 Avramescu Ina 7.30 8.20 9.10   

5 Florescu Dana 5.00 4.30 5.20   

6 Albu Ion 5.40 6.30 3.60   

7 Georgescu Ilie 10.00 9.40 8.80   

8 Popa Doina 4.00 4.00 5.40   

9 Stefan Andreea 3.00 5.60 4.40   

10 Mogosanu Denisa 7.80 9.00 10.00   
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 1  

 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Realizaţi primul diapozitiv, cu forma Straturi şi aspectul Titlu, font Bookman Old 

Style, 50, roşu, umbră, formă automată panglică în jos, umplută cu efecte în 2 culori, 

verde-gălbui şi galben, textul "ATESTAT 2014" cu font Algerian, 40, culoare mov 

închis). 

3. În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi conţinut pe două coloane, scrieţi titlul 

"Competenţe", includeţi în prima listă: Informatică intensiv, design soft client şi 

management aplicaţii soft, iar în a doua coloană: Informatică neintensiv, management 

web şi furnizare facilităţi de procesare (folosiţi marcatorii impliciţi pentru cele două 

liste). 

4. În al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi tabel, folosiţi modelul anterior, cu tabel în loc 

de liste. 

5. Schimbaţi marcatorii 2 şi 3 din liste în . Adăugaţi efect de animaţie particularizată 

panglicii. 

6. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx în directorul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT 2014 de pe desktop. 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 2  

 

 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. În primul diapozitiv, cu forma Combinaţii şi aspectul Titlu, scrieţi titlul "ATESTAT 

COMPETENŢE", şi subtitlul "Informatică – 2014", cu fonturi implicite. Modificaţi 

fontul titlului ca să aibă culoarea roşu, dimensiunea 54, alinierea centrat şi aplicaţi-i 

umbrire.  

3. În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu, text şi miniatură, scrieţi titlul "Proba practică", 

includeţi în lista cu marcatori: Programare, Baze de date şi Office, iar imaginea o inseraţi 

din Miniaturi.  

4. Realizaţi al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi tabel, 

conform modelului alăturat (titlu cu fonturi implicite, 

tabel cu 2 coloane  şi 3 linii, potrivit automat la conţinut 

şi centrat). 

5. Schimbaţi marcatorii în , la 80% din text. Adăugaţi un efect de animaţie primului titlu 

scris. 

6. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx în directorul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT 2014 de pe desktop. 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 3  

 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele 

următoare. 

 Primul diapozitiv va conţine informaţiile din imaginea de mai jos. 

 

 Al doilea diapozitiv va conţine o diagramă bazată pe informaţiile din primul 

diapozitiv, cu următoarele caracteristici: 

✓ tip diagramă: Con 3-D; 

✓ titlu diagramă: Statistică stocuri; 

✓ etichetele de date afişate; 

✓ culoarea de umplere solidă galben pentru pereţii diagramei. 

 Pentru textul primului diapozitiv se va folosi fontul: Tahoma, cu dimensiunea 12. 

 Aplicaţi celui de al doilea diapozitiv tema Foişor. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx în directorul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT 2014 de pe desktop. 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 4  

 

 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. În primul diapozitiv, cu forma Capsule şi aspectul Titlu, scrieţi titlul "COMPETENŢE 

DIGITALE", subtitlul: "Bacalaureat 2014", pe 2 rânduri.  

3. Schimbaţi fontul titlului în Impact, obişnuit, 54, roşu, cu umbră, fontul subtitlului în 

Arial, 32, verde, cu umbră, aliniat centrat, cu spaţiere de 1,5 linii între rânduri şi 0,5 linii 

înainte şi după paragraf. Inseraţi o imagine din Miniaturi/Colecţia Office/Academic, cu 

efect de animaţie. 

4. În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi tabel, scrieţi titlul "Nivel de competenţă" şi 

completaţi tabelul prezentat în dreapta:  

5. Realizaţi al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi diagramă, ca în model. 

 

 

 

6. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx în directorul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT 2014 de pe desktop. 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 5  

 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Realizaţi primul diapozitiv, cu forma Eclipsă şi aspectul Doar titlu, astfel: titlul cu font 

Verdana, 44, roşu, umbră, formă automată defilare pe orizontală, umplută cu efect 

prestabilit  Ocean, text "PAGINA WEB" cu font Comic Sans MS, 44, culoare 

portocaliu). 

3. În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu, text şi conţinut, scrieţi titlul "Proba proiect", 

includeţi în listă: prezentarea produsului soft, motivarea teoretică, realizarea individuală 

sau în echipă, şi alegeţi drept conţinut o 

imagine adecvată din Miniaturi. 

4. În al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi 

nomogramă sau organigramă scrieţi titlul 

"Evaluare" şi inseraţi o nomogramă 

conform modelului: 

5. Schimbaţi marcatorii din listă în , 95%. Adăugaţi efect de animaţie particularizată 

defilării. 

6. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx în directorul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT 2014 de pe desktop. 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 6  

 

 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. În primul diapozitiv, cu forma Axă şi aspectul Titlu, scrieţi titlul "EVALUARE 

COMPETENŢE", şi subtitlul "Bacalaureat – 2014", cu fonturi implicite. Modificaţi 

fontul titlului ca să aibă culoarea roşu, dimensiunea 48, alinierea centrat şi aplicaţi-i 

umbrire.  

3. În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu, text şi miniatură, scrieţi titlul "Tipuri de 

competenţe", includeţi în lista cu marcatori: Lingvistice: în limba română, în limba 

modernă şi Digitale, iar imaginea o inseraţi 

din Miniaturi.  

4. Realizaţi al treilea diapozitiv, cu aspect 

Titlu şi nomogramă sau organigramă, scrieţi 

titlul "Competenţe" şi construiţi o  diagramă 

conform modelului alăturat. 

5. Schimbaţi marcatorii 2 şi 3 din listă în ✓. 

Adăugaţi un efect de animaţie primului titlu 

scris. 

6. Salvaţi documentul cu numele 

powerpoint.pptx în directorul cu numele vostru, creat în directorul ATESTAT 2014 de 

pe desktop. 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 7  

Realizaţi o prezentare cu tema „Calculatorul personal”, respectând următoarele cerinţe: 

1. Salvaţi prezentarea cu numele calculatorul.ppt pe Desktop într-un folder cu numele 

Atestat 2014.  

2. În primul diapozitiv al prezentării aplicaţi aspectul Doar titlu. În caseta text 

introduceti textul Calculatorul personal având caracteristicile: Font Monotype 

Corsiva, verde, 54, aldin, umbrit. 

3. Inseraţi în diapozitiv un buton de acţiune, de culoare verde, umbrit care permite 

deplasarea la diapozitivul următor . 

4. Inseraţi un diapozitiv nou şi aplicaţi un aspect Titlu, text şi conţinut. Introduceti titlul:  

Componentele calculatorului având caracteristicile: font Monotype Corsiva, culoare 

albastru, dimensiunea 44, aldin; textul va conţine lista: UC (Unitatea Centrală); 

Dispozitive de intrare; Dispozitive de ieşire, iar conţinutul o imagine a unui 

calculator. 

5. Inseraţi în diapozitiv un buton de acţiune, de culoare verde, umbrit care să permită 

deplasarea la diapozitivul anterior. 

6. Adăugaţi efecte de tranziţie diferite pentru fiecare diapozitive. 

7. Inseraţi în subsolul diapozitivelor: data şi ora curentă, numele vostru şi numerotarea 

diapozitivelor.  

8. Adăugaţi efecte de animaţie diferite. 

9. Salvaţi modificările făcute şi vizualizaţi prezentarea. 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 8  

1. Folosind aplicaţia Microsoft PowerPoint creaţi o prezentare cu numele Statistica.ppt pe 

Desktop într-un folder cu numele Atestat 2014. Prezentarea va conține două diapozitive. 

2. În primul diapozitiv aplicați aspectul Titlu si Continut, apoi introduceti titlul „Statistică”, 

folosind fontul Tahoma, dimensiune 28, umbrit, și conținutul tabelul de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aplicați aspectul Titlu și conținut în al doilea diapozitiv. Inserați titlul Statistică folosind 

Tahoma, dimensiune 28, umbrit, apoi creați o diagramă tip Con 3-D bazată pe 

informaţiile din primul diapozitiv cu următoarele caracteristici: afișați etichetele de date, 

culoarea de umplere solidă galben pentru pereţii diagramei, titlul diagramei Statistică 

bacalaureat. 

4. Aplicați celui de-al doilea diapozitiv o temă la alegere. 

5. Adăugaţi efecte de tranziție diferite. 

6. Salvaţi modificările făcute şi vizualiaţi prezentarea. 

An scolar  Numar elevi 

admisi  

Numar elevi 

respinsi  

Anul 2012  57  96 

Anul 2013  62  85 

Anul 2014  76  82 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 9  

1. Folosind aplicaţia Microsoft PowerPoint creaţi o prezentare cu numele Competente.ppt 

pe Desktop într-un folder cu numele Atestat 2014. Prezentarea va conține două 

diapozitive. 

2. În primul diapozitiv aplicați aspectul Doar titlu și o temă la alegere. Introduceți titlul 

"EXAMEN COMPETENȚE" cu font Verdana, 44, roşu, umbră și un chenar linie dublă, 

culoare albastră, dimensiune 6 pt.  

3. Inserați o forma automată de tipul Vertical Scroll, asupra căruia aplicați un efect 

prestabilit la alegere și introduceți textul "Calificative competențe digitale" cu font 

Comic Sans MS, 44, culoare verde. 

4. În al doilea diapozitiv aplicați un aspect Titlu şi nomogramă sau organigramă. Scrieţi 

titlul "Calificative competențe" şi inseraţi o nomogramă conform modelului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Inserați în prezentare un subsol ce conține data, cu actualizare automată, și numele 

vostru. 

6. Adăugaţi efecte de tranziție diferite. 

7. Salvaţi modificările făcute şi vizualiaţi prezentarea. 
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PREZENTĂRI POWERPOINT 
 

  SUBIECTUL 10  

1. Folosind aplicaţia Microsoft PowerPoint creaţi o prezentare cu numele Probapractica.ppt 

pe Desktop într-un folder cu numele Atestat 2014. Prezentarea va conține două 

diapozitive. 

2. În primul diapozitiv aplicați o temă și un aspect la alegere. Ascundeți acest diapozitiv. 

3. În al doilea diapozitiv, aplicați aspectul Titlu şi conţinut. Inserați titlul "Proba practica", 

iar în conținut creați o listă: subiect excel, subiect PowerPoint, subiect Word, subiect 

Windows. Se vor folosi marcatorii de tipul , de culoare albastră, 95%,. Inserați, apoi, o 

imagine adecvată din Miniaturi. 

4. Adăugaţi efect de animaţie particularizată listei. 

5. Adăugați imagini din miniatură un hyperlink către http://www.competentedigitale.ro. 

6. Introduceţi o imagine computers din miniatura în partea dreaptă sus a diapozitivului 

astfel încât imaginea să apară doar pe diapozitivele de tip titlu. 

7. Adăugaţi efecte de tranziție diferite care să se realizeze automat după fiecare 3 secunde. 

8. Salvaţi modificările făcute şi vizualiaţi prezentarea începând cu al doilea diapozitiv. 
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SISTEME DE OPERARE 
 

  SUBIECTUL 1  

 

1. Utilizând instrumentul de căutare al sistemului de operare localizați în calculatorul la 

care lucrați fișiere cu extensia .doc și copiați trei dintre acestea în folder-ul Atestat 

creat de voi pe Desktop.  

2. Creați în folderul Atestat structura arborescentă alăturată:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mutați cele trei fișiere document în folderul Bace. 

4. Schimbați drepturile asupra folderului Plante astfel încât alt utilizator să aibă doar 

drepturi de citire. 

5. Realizați operația de arhivare a conținutul folderului Atestat și creați fișierul 

arhivă.zip în folder-ul Atestat. 

6. Vizualizati structura de directoare și fișiere create cu ajutorul aplicatiei Windows 

Explorer. 
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SISTEME DE OPERARE 
 

  SUBIECTUL 2  

1. Lansați comenzile pentru a vizualiza capacitatea discului C: dimensiunea spațiului 

ocupat și a spațiului liber al acestuia, apoi realizați o captură de ecran care să 

cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste date. Salvați imaginea obținută în 

format JPEG, sub numele captura.jpg în folderul Atestat creat de voi pe desktop.  

2. Realizaţi structura arborescentă de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ştergeţi fişierul Monitor.txt şi mutaţi fişierul captura.jpg în folderul Dispozitive de 

ieşire. 

4. Vizualizati structura de directoare și fișiere create cu ajutorul aplicatiei Windows 

Explorer. 

 

Dispozitive 
periferice 

Dispozitive de 
intrare 

Dispozitive de 
iesire 

Dispozitive de  
intrare - iesire 

Tastatura.txt Monitor.txt 
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SISTEME DE OPERARE 
 

  SUBIECTUL 3  

1. În directorul C:/ sortaţi după data modificării descrescător fişierele existente, apoi 

realizați o captură de ecran care să cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste 

date. Salvați imaginea obținută în format JPEG, sub numele captura.jpg în folderul 

Atestat creat de voi pe desktop.  

2. Realizați setările necesare pentru a stabili ca fundal pentru spațiul de lucru imaginea 

aflată în fișierul captura.jpg, extinsă pe toată suprafața ecranului. 

3.  Schimbați drepturile asupra folderului captura.jpg astfel încât alt utilizator să aibă 

doar drepturi de citire. 
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SISTEME DE OPERARE 
 

  SUBIECTUL 4  

 

1. Creaţi în folderul rădăcină C:\ un folder cu numele vostru de familie. 

2. Căutaţi 3 fişiere cu extensia .doc şi copiaţi-le în folderul vostru.  

3. Creaţi un shortcut în folderul vostru către aplicaţia Microsoft Word. 

4. În Paint desenaţi o piramida şi salvaţi ca piramida.bmp în folderul vostru.. 

5. Preluaţi din Help o secvenţă despre tipărirea documentelor şi inseraţi într-un 

document cu numele document.doc în folderul vostru. Numerotaţi paginile şi 

inseraţi numele vostru în antetul primei pagini. 
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SISTEME DE OPERARE 
 

  SUBIECTUL 5  

 

 

1. Creaţi în folderul My Documents un folder cu numele vostru de familie. 

2.  Căutaţi toate fişierele cu extensia .txt Ordonaţi-le descrescător după dimensiune şi 

copiaţi-le pe primele trei în folderul vostru.  

3.  Creaţi un shortcut în folderul vostru către aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

4. Preluaţi din Help o secvenţă despre tabele în Microsoft Word şi inseraţi în documentul 

vostru. Adaugaţi bordură şi fundal unui paragraf. Salvaţi-l cu numele tabele.doc în 

folderul vostru. 

5.  Creaţi folderul tehnoredactare cu subfolderul sisteme de operare în folderul vostru.In 

subfolderul sisteme de operare copiati documentul tabele.doc 
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SISTEME DE OPERARE 
 

  SUBIECTUL 6  

 

1. Să se creeze o scurtătură pentru o aplicaţie des utilizată (de exemplu lansarea 

limbajului C++). Modificaţi numele pictogramei associate şi tipul pictogramei.  

2. Creaţi pe desktop un folder (grup aplicaţii) cu numele vostru, apoi plasaţi în folder-ul 

creat un icon asociat aplicaţiei Borland C. Lansaţi în execuţie mediul C utilizând 

shortcut-ul creat. 

3. Creati structura de directoare: Atestat cu subfolderele: Algoritmi, TIC Baze de date. 

Introduceti in fiecare din ultimele subfoldere un subfolder cu numele vostru 

4. Sa se creeze o structura arborescenta de foldere astfel:  

a. in folderul numit Atestat, sa se gaseasca folderele cu numele Atestat1 si Atestat 

2.  

b. in folderul numit Atestat 2 sa se gaseasca folderul cu numele Atestat 3.  

5. Sa se schimbe Background –ul si sa se introduca un Screen Saver care sa fie 

programat la un minut.  

6. Sa se deschida folderul My Documents, sa se aseze documentele si folderele pe care le 

contine, sub forma de lista. 

 


