
Atestat 2013. Subiecte -Sisteme de Operare şi abilităţi de 

tehnoredactare 
 

Subiectul 1. 

 Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010.  

 În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva următoarele cerinţe cu 

următoarele setări: format A4, orientare Landscape, încadrat în următoarele margini:  

 Sus – 2,5 cm 

 Jos – 1,5 cm 

 Stânga – 3,5 cm 

 Dreapta – 1 cm 

Salvaţi fişierul cu numele TEST2010.doc în directorul vostru. 

b. Scrieţi în documentul vostru următorul text: 

 

I N F O R M A R E 

Consiliul elevilor 
 

Primul rând va fi scris cu litere mari, font Tahoma, bold, subliniat, cu un spaţiu între fiecare literă. 

Următoarea linie de mai sus este scrisă cu font Curier New, dimensiune 16, bold. 

- Schimbaţi culoarea fontului primului paragraf în verde. 

- Cuvântul elevilor scrieţi-l ca indice. 

- Inseraţi în document în partea stângă o imagine preluată din clipart.  

 

Subiectul 2.  

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

 În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva următoarele cerinţe: 

a. Plasaţi în folderul creat un icon de tip shortcut către aplicaţia Paint.  

Realizaţi o captură de ecran cu extensia .jpg.  

b. Creaţi un document Word cu numele vostru care să conţină următoarele două paragrafe de text, 

scrise cu fontul Arial şi mărimea caracterelor 10. 

 

Internet 

Internetul este o reţea publică care a ajuns la scară planetară. Este alcătuit dintr-un conglomerat de reţele de diverse 

complexităţi, de la cele multinaţionale la cele regionale, numeroase servicii, multe de tip BBS, o pleiadă de configuraţii extrem 

de variate ce cuprind chiar două – trei generaţii de calculatoare.  

Un calculator din Internet se poate afla practic in orice colt al lumii, aşa încât comunicarea prin Internet nu depinde 

de poziţionarea geografică. 

Se vor aplica următoarele elemente de formatare: 

 Setaţi următorul format de pagină: marginile de sus şi jos de 2 cm, cele din stânga şi dreapta de 3,5 

cm, iar formatul hârtiei Letter cu înălţimea de 25 cm şi lăţimea de 20 cm; 

 Setaţi pentru titlu alinierea „centrat”, fontul Calibri, de dimensiune 15, bold-italic; 

 Primului  paragraf  aplicaţi-i efect de umbră; 

 Pentru al doilea paragraf setaţi modul de spaţiere între caractere „extinsă la 2 pt” 

 



Subiectul 3. 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010.  

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva următoarele cerinţe: 

a. Copiaţi în acest folder  o imagine din My Pictures. 

b. Creaţi un document Word cu numele dumneavoastră, pentru care: 

 Setaţi pagina: Format A5, margini: sus - 1,2 cm, jos - 1,3 cm, stânga - 2 cm, dreapta – 1,42 

cm, tip portret. 

 Inseraţi în antet numele şi prenumele dumneavoastră, aliniat la centru, de font  Arial Black, 

dimensiune font – 14, culoare verde; 

 Editaţi cu Microsoft Ecuation: 
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Subiectul 4.  

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010.  

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva următoarele cerinţe: 

a) Creaţi pe Desktop  următoarea structură: 

 
Deschideţi My Documents. Copiaţi două foldere şi două fişiere pe care le conţine în folderul “S.O. 

si Microsoft Office” 

b) Creaţi un document Word cu numele test.doc.  

 Aplicaţi documentului bordură de pagină de culoare albastră-  lăţimea liniei folosite pentru 

bordură va fi de 3 pt. 

 Editaţi expresia de mai jos: 

  Expresia matematică va fi într-o casetă text cu bordura de culoare verde,  tipul linie dublă 

(îngroşată spre exterior). 

 Fundalul casetei va avea culoarea verde deschis (light green). 

 

 

 

 

 

Subiectul 5.  

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010.  

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva următoarele cerinţe: 

a) Creaţi o scurtătură către aplicaţia  “Calculator “. 

Realizaţi o captură a ecranului şi salvaţi-o în dosarul cu numele dumneavoastră. 

b) Creaţi un document Word cu numele Test.doc  în care : 

 Stabiliţi dimensiunea paginii la 75% 

 Setaţi pentru  strofa de mai jos: 

 

„Ani de liceu, 
Cu prietenii pe viaţă, 
Scumpii ani de liceu 
Ţi-i vei aminti mereu... “ 

- Fontul Monotype Corsiva, stilul îngroşat şi înclinat, dimensiunea 17 

- Spaţierea între rânduri la exact 16 pt 

- Aplicaţi paragrafului bordură cu linie întreruptă de 2 
1
/4 pct (pt). 

E = 
2

cos
43










 ctgtg  



Subiectul 6.  

a) Creaţi în  folderul cu numele dumneavoastră, un document Word cu numele Test.doc care să aibă 

conţinutul şi formatarea următoare: 

 

ÎNCHIDEREA APLICAŢIEI POWER POINT 2000 

 

Metode: 

 clic pe butonul Close (  ) al aplicaţiei; 

 dublu clic pe meniul sistem din bara de titlu (  ); 

 Exit din meniul File; 

 combinaţia Alt+F4. 

 

Subiectul 7.  

a) Creaţi un fişier Test.doc, cu următorul conţinut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Textul din celule va fi potrivit automat la conţinut.  

Datele din tabel vor fi scrise cu font Times New Roman ,10. 

Aplicaţi tabelului o bordură exterioară de trei puncte, de culoare roşie. 

 

Subiectul 8.  

a) Realizaţi un document care conţine tabelul : 

 

 

Situaţia la învăţătură 

                                                                                              Elev : .....................profil ……………. 

clasa 
Materii 

Romană Engleză Istorie Matematică Fizică Chimie Biologie Geografie Informatică Medie 

a IX-a 7 8 5 6 7 6 8 7 10 7,11 

a X- a           

a XI-a           

a XII-a           

Medie generală       

 

           Secretar Sef,        Director,  

Se vor aplica următoarele elemente de formatare: 

 Denumirile coloanelor se vor scrie îngroşat, centrat, font Times New Roman, dimensiunea 8; 

 Coloana Medie se va colora cu galben. 

 Salvaţi fişierul cu numele Test.doc. 

 

Subiectul 9.  

a) Creaţi un fişier Test.doc, pentru care realizaţi următoarele: 

 Aplicaţi: Format „scrisoare”, margini: sus - 1,5 cm, jos - 1,5 cm, stânga – 2,5 cm, dreapta – 1,5 cm, 

tip vedere. 

 Realizaţi conţinutul de mai jos: 

 

NUME PRENUME MATEMATICA ROMANA 
INFO/FIZICA/ 

BIOLOGIE/CHIMIE 
MEDIA 

Ion Petre 8.55 9.45 9.00  
Petru Ionut 7.45 8.00 8.75  
Pascu ana 9.20 7.30 9.50  

 



 

                      Să se calculeze determinanţii: 
94

85
d1   şi 

963

852

741

d2  . 

                      Să se rezolve sistemul liniar:














0zyx

2zyx

6zyx

. 

 

Subiectul 10.  

a) Continuaţi cu următorul conţinut : 

 

 

         În bărcuţe stau culcaţi 

                              (Nuca)                                               Laolaltă patru fraţi. 

Mie, cel mai mult îmi plac 

Când îi simt în cozonac. 

 

Subiectul 11.  

a) Realizaţi un document cu numele Test.doc cu următorul conţinut: 

 

Inserarea unui tabel  

 

Comanda Insert Table din meniul Table iniţiază 

dialogul Insert Table în care se precizează  

1. numărul de coloane (în zona Number of 

columns), 

2.  numărul de linii (în zona Number of rows) şi 

lăţimea unei coloane (în Column width. 

3. Butonul AutoFormat iniţiază un dialog pentru 

alegerea unui format de tabel predefinit. 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul 12.  

a) Realizaţi în Microsoft Word următorul obiect: 

  

 

 

 

 

 

- grupaţi elementele din desen 

- schimbaţi orientarea textului din caseta1 pe verticală 

 

 

 

 

STUDENT 

#id 

*nume 

*prenume 

*adresa 

CURS 

#id 

*denumire 

*durata 

*nr_credite 



Subiectul 13.  

a) Realizaţi în Microsoft Word un document cu următorul conţinut: 

 

Mainframe-urile (cuvânt englezesc care se citeşte aproximativ ‘mein-freim’) sunt computere mari şi 

scumpe folosite de instituţii guvernamentale şi companii mari pentru procesarea de date importante pe 

domeniile: statistică, recensăminte, cercetare şi dezvoltare, proiectare, prognoză, planificarea producţiei, 

tranzacţii financiare ş.a. Încă nu există un cuvânt românesc corespunzător.  

- transformaţi cuvântul statistică din text în scriere cu majuscule 

- subliniaţi cu linie dublă de culoare albastră cuvântul mein-freim din text 

 

Subiectul 15.  

b) Într-o casetă text ca în figură, introduceţi următorul conţinut: 

Textul va fi scris cu font Verdana, culoare verde, aliniat centrat, dimensiunea 

12,5 pentru MEC şi 2009, iar 14 pentru restul textului. 

Caseta va avea chenar cu linie dublă de culoare roşie 

 

 

Subiectul 16.  

a) Creaţi un document Word în care să reproduceţi primele trei strofe din poezia 

„Luceafărul” de Mihai Eminescu. 

Luceafărul 
 

A fost odată ca-n poveşti, 
A fost ca niciodată. 

Din rude mari împărăteşti, 
O prea frumoasă fată. 

 

Şi era una la părinţi 

Şi mândră-n toate cele, 

Cum e Fecioara între 

sfinţi 

Şi luna între stele. 

Din umbra falnicelor bolţi 

Ea pasul şi-l îndreaptă 

Lângă fereastră, unde-n colţ 

Luceafărul aşteaptă 

 

 

 

 

Se vor aplica următoarele elemente de formatare: 

 Titlul poeziei va fi centrat, fontul Times New Roman, culoare roşie, grosime 13, îngroşat, 

înclinat, subliniat cu linie dublă şerpuită; 

 Fiecare strofă va fi scrisă pe câte o coloană,  spaţierea dintre rânduri 1,5. Prima coloana va 

avea fontul Monotype Corsiva, dimensiune 12,  a doua coloană fontul Arial, dimensiune 11 

şi a treia coloană, fontul Broadway , dimensiune 9. 

Subiectul 17.  

a) Creaţi următorul tabel în Word: 

Nume elev 

Medii 

Observaţii 

R
o
m

â
n

ă
 

M
a

te
m

a
ti

că
 

T
IC

 

F
iz

ic
ă

 

L
o
g
ic

ă
  

M
ed

ia
 

g
en

er
a
lă

 

Amariţei Cosmin        

Popa Maria        

Radu Cosmina        

Popescu Ion        

MEC 

Manual pentru 

clasa a X-a 

2009 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Computer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
http://ro.wikipedia.org/wiki/Firm%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesare_de_date&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statistic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cercetare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dezvoltare
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Proiectare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prognoz%C4%83
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Se vor aplica următoarele elemente de formatare: 

      Antetul tabelului va fi scris: îngroşat, centrat, font Times New Roman, dimensiunea 12; 

      Completaţi tabelul şi introduceţi o formulă pentru a calcula Media generală a fiecărui 

elev. 

       Fundalul coloanei Observaţii să se coloreze în portocaliu şi să se completeze cu 

observaţii adecvate (promovat, premiant….) 

Salvaţi fişierul cu numele Test.doc. 

 

Subiectul 18.  

   Creaţi un document Word cu numele Test.doc  în care să reproduceţi următoarele obiecte 

grafice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul 19.  

b) Creaţi un document Word cu numele test.doc care să reproducă următorul tabel: 

 

Clasa Absenţe motivate Absenţe nemotivate Total absenţe  

a XII-a  A 35 135 170 

a XII-a  B 23 80 103 

a XII-a  C 12 10 22 

a XII-a  D 40 234 274 

 

Se vor aplica următoarele elemente de formatare: 

Titlul se va scrie artistic (WordArt); 

Adăugaţi un antet documentului în care să se introducă numele şcolii, data examinării şi 

ora; 

Să se introducă numere de pagină începând de la 6, in partea de jos a paginii, centrat 

 

 

 

 

 

ATESTAT ATESTAT ATESTAT 

ATESTAT 
ATESTAT 

ATESTAT 
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Subiectul 20.  

 

b) Realizaţi în Word un document cu numele Test.doc care să reproducă textul de mai jos.              

 

 

 

Problema 1 :  

Calculaţi raportul dintre volumul unei piramide cu baza hexagon regulat înscris într-un con şi 

volumul conului .      

Soluţie : Se ştie că  Rl 6 . Atunci , 
 2

33

3

1
2

60sin
3

1

2

02

6



hR

h
l

V

V

con

piramidă
(u.c.)                       

                                                                                                                                     

                                                                                                   Răspuns: 
con

piramidă

V

V
  

2

33
(u.c.)     

 

Stabiliţi dimensiunea foii A4, marginile sus/jos la 2cm, marginea din stânga la 2,5 cm iar 

marginea din dreapta 1,5cm. 

 

 

Subiectul 21.  

 

a) Realizaţi un document Word  care să conţină tabelul de mai jos.  

      Completaţi tabelul cu 5 înregistrări şi calculaţi media aritmetică folosind o formulă de 

calcul.  

       Sortaţi tabelul  descrescător după medie. 

Nr. 

Crt. 
Numele si prenumele elevului 

Nota 

corector1 

Nota 

corector2 
Media 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

      Salvaţi documentul cu numele test.doc. 

 

Subiectul 22.  

 

b) Realizaţi un document test.doc care să reproducă textul de mai jos.  

 
Ecuaţii exponenţiale cu parametru 

Exemplu: Să se determine Rm  a.î. 4 2 3 0x xm m     are o singură soluţie. Soluţie(ex): 

Notând 2 0x y  , ecuaţia devine 2 3 0y my m    . Ecuaţia dată are o singură soluţie 

dacă şi numai dacă ecuaţia în y are o singură rădăcină pozitivă.  

Condiţiile care se impun sunt: ( 0  şi 1 2 3 0P y y m     ) sau ( 0   şi 

1 2 0S y y m    ). 

     Inseraţi un antet de pagină care să conţină data şi ora sistemului. 
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     Inseraţi în subsolul paginii numărul acesteia apoi salvaţi. 

 

Subiectul 23.  

b)   Realizaţi un document Word  ce va păstra formatarea de mai jos(titlul are font Australian 

Sunrise şi dimensiune 20, subliniat iar tabelul font Arial). Inseraţi în antet, aliniat la dreapta, 

denumirea clasei voastre apoi salvaţi documentul în folderul creat pe desktop. 

ORAR 
Disciplina 

 
Ora 

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

800      

900      

1000      

1100      

1200      

Subiectul 24.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Creaţi un icon de tip shortcut către aplicaţia Excel. 

b) Lansaţi în execuţie Excel din shortcut-ul creat şi realizaţi urmatorul tabel: 

 

Nr crt Nume Media generala Denumire clasa Data nasterii 

1 Ionescu Dan 5.23 9a 02/08/1994 

2 Adam Elena 6.57 9a 21/02/1994 

3 Vasilescu Liviu 8.35 9a 28/07/1994 

Copiaţi tabelul într-un fişier Word pe care îl salvaţi cu numele test.doc folderul creat 

anterior.  

Inseraţi în antetul paginii în partea stângă denumirea şcolii iar în partea dreaptă numărul 

paginii. 

   

 

Subiectul 25.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Creaţi un icon de tip shortcut către aplicaţia Paint. 

    Lansaţi în execuţie aplicaţia folosind shortcut-ul creat şi realizaţi figura din textul de mai 

jos.  

b) Creaţi un document Word, scrieţi textul de mai jos păstrând formatarea.  

     Salvaţi documentul cu numele test.doc. 

  

Mediatoarea unui triunghi 
 Mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente. 

 Punctul de intersectie al mediatorelor laturilor triunghi este 

centrul cercului circumscris triunghiului. 
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Subiectul 26.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Ştergeţi din folderul My Documents toate documentele Word care încep cu litera c. 

b) Realizaţi un document Word, Test.doc  în care inseraţi ecuaţia de mai jos.  

       Inseraţi un subsol de pagină care să conţină ziua şi ora curentă. 

0
1log

log2

2
2

2 












x

x
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Subiectul 27.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Setaţi rezoluţia monitorului la maxim admis.  

    Realizaţi o captură de ecran şi salvaţi cu extensia .bmp. 

b) Creaţi în Word un document cu numele vostru care să reproducă textul de mai jos păstrând 

caracteristicile observate. Salvaţi documentul cu numele Test.doc. 

Unitatea__________________________ 

Adresa___________________________ 
Factura nr____ din _______________ 

Nr. 

crt. 
Produs um Cantitate Pret unitar 

Valoare 

marfa 

1.       

2.       

3.       

 
   

Subiectul 28.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Să se adauge setările tastaturii pentru limba franceză şi limba română.  

b) Creaţi în Word un document cu numele Test.doc care să reproducă textul şi figura de mai 

jos, păstrând caracteristicile observate.  

 

Se poate construi geometric imaginea obiectului AB, adica segmentul 

A'B', daca se tine cont de comportamentul razelor luminoase ce traverseaza 

lentilele: 

 raza luminoasă AO trece prin centrul optic şi deci traversează lentila 

nedeviată; 
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Subiectul 29.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Ordonaţi iconurile de pe desktop în funcţie de tip. 

    Salvaţi o captură de ecran cu extensia .gif 

b) Creaţi în Word un document cu numele Test.doc care să reproducă tabelul de mai jos.  

    În rândul de antet textul va fi aliniat centrat şi va fi îngroşat.  

    Se vor păstra formatările observate pentru text şi tipuri de linie 

  

NR. 

CRT 
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CATEGORIA I CATEGORIA II 

  P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 

1. Andrei A.        

2. Constantin C.        

3. Dragoş D.        

 

 

Subiectul 30.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Creaţi în Word un document cu numele Test.doc  

    Realizaţi o legătură către desktop din acest document. 

b) Continuaţi documentul cu următorul text: 

 

CCC   OOO   NNN   CCC   UUU   RRR   SSS   
editoare de  texte 

Microsoft Word 

Primul rând va fi scris cu litere mari, font Tahoma, umbrit, îngroşat, cu un spaţiu între 

fiecare literă.  

Următoarele două linii conţin textul de mai sus scris cu font Curier New, dimensiune 16, 

normal, distanţa dintre rânduri fiind 1,5. 

Creaţi cu ajutorul barei de desen o steluţă albastră. Scrieţi în interiorul ei numele 

dumneavoastră. 

 

Subiectul 31.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Vizualizaţi numărul de culori şi rezoluţia setării curente a monitorului.  

      Realizaţi o captură de ecran cu extensia .bmp. 

b) Creaţi în Word un document cu numele Test.doc care să reproducă textul de mai jos: 

file:///C:/Desktop
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Performanţa sistemelor de calcul este caracterizată de cele mai multe ori, fie în 

termenii timpului de răspuns pentru o aplicaţie dată, fie ca număr de aplicaţii terminate într-

un interval de timp dat. Se ştie că un sistem paralel este construit din calculatoare de tip 

RAM.  

Adăugaţi un chenar întregii pagini 

Schimbaţi culoarea cuvântului RAM în roşu 

Introduceţi în antetul documentului locul unde este localizat fişierul. 

 

Subiectul 32.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

c) Vizualizaţi numărul de culori şi rezoluţia setării curente a monitorului.  

      Realizaţi o captură de ecran cu extensia .bmp. 

d) Creaţi în Word un document cu numele Test.doc în care: 

Setaţi formatul paginii la 20X20 cm. 

Copiaţi din Help un text care să conţină trei paragrafe.  

Pentru textul scris în primul paragraf modificaţi dimensiunea literelor la 14. 

Selectaţi textul celui de-al doilea paragraf şi aliniaţi-l justify . 

Selectaţi textul celui de-al doilea paragraf şi stabiliţi distanţa dintre rânduri la 2 puncte 

Introduceţi cuvintele Telefon +00 401 876 54321 în subsolul documentului 

   

Subiectul 33.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

e) Creaţi în Word un document cu numele Test.doc în care descrieţi modul în care 

ascundeţi extensia fişierelor cunoscute de către sistem şi modul de a reface un fişier şters. 

b)  Inseraţi în document în partea stângă o imagine preluată din clipart iar în dreapta ei 

trebuie să apară scris textul: 

 

E X A M E N 
editoare de  texte 

Microsoft Word 

Primul rând va fi scris cu litere mari, font Tahoma, bold, cu un spaţiu între fiecare literă.  

Următoarele două linii conţin textul de mai sus scris cu font Curier New, dimensiune 16, 

normal, distanţa dintre rânduri fiind 1,5. 

 

Subiectul 34.  

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Căutaţi ultimul fişier modificat. Arhivaţi fişierul sub format rar cu numele examen.rar. 

Arhiva nu trebuie să permită modificarea acesteia. 
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b)  Realizaţi un document Word care să reproducă textul de mai jos. Textul utilizează fontul 

Times-Roman şi dimensiunea 14; titlu bold şi centrat de dimensiune 16. 

 

Contract de 

SPONSORIZARE 

 

 Cu ocazia desfăşurării Concursului de soft educaţional, organizat de liceul nostru în 

data de 25 iunie 2009, am fost sponsorizaţi pentru premierea elevilor şi asigurarea bunei 

desfăşurări a acţiunii de firma _______________ cu suma _______ lei şi următoarele 

obiecte in valoare de _____ lei: 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

Director,       Organizator, 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Subiectul 35.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a) Determinaţi care este cel mai mic fişier din My Documents. 

Realizaţi o captură a acestui fişier şi salvaţi-o cu numele imagine.jpg. 

b)  Realizaţi un document Word care să reproducă tabelul de mai jos păstrând formatările 

obsevate: 

 

O(n) 

(liniar) 

O(log(n)) 

(logaritmic) 

O(nlog(n)) 

(log-liniar) 

O(n²) 

(patratic) 

O(2ⁿ) 

(exponential) 

O(n!) 

(factorial) 

1 

2 

4 

8 

 

0 

1 

2 

3 

 

0 

2 

8 

24 

 

1 

4 

16 

64 

 

2 

4 

16 

256 

 

1 

2 

24 

40326 

 

 

Subiectul 36.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a. Arhivați 3 fișiere de tip .doc existente în My Documents și plasați arhiva în folderul cu 

numele vostru 

b. Realizați o captură de ecran cu următoarea imagine și completați în dreptul săgeților rolul 

fiecărui buton de pe bară. 
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Subiectul 37.  

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a. În folderul cu numele dumneavoastră, copiaţi toate fişierele cu extensia .doc care au 

fost create în ultima săptămână.  

      Creaţi un folder cu numele m_fişiere, în care mutaţi fişierele care au dimensiunea mai 

mică decât 100KB. 

b. Folosind Microsoft Word scrieți următoarea scrisoare: 

 

Stimate Domn, 

Mii de oameni au nevoie de rafturile produse de noi. 

Dar dumneavoastră? Aveți dificultăți cu depozitarea și etalarea mărfurilor? De ce nu le-ati 

lăsa în grija noastră? 

Reprezentantul nostru va trece prin zona dumneavoastră și vă va telefona pentru a stabili o 

întrevedere.  

 

 

-copiați formula de introducere în Clipboard 

-inserați înaintea titlului un simbol 

-încadrați textul scrisorii într-un dreptunghi cu colțurile rotunjite 

-salvați fișierul cu numele test.doc 

Subiectul 38.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a)  Creaţi  următoarea structura de directoare şi fişiere: 

 

  Dir2 

   Dir 21 

    Dir.xls  

    Dir.txt 

   Dir22 

  Dir3 

 

 

b)  Creaţi un document Word cu numele Test.doc care să conţină următoarele două 

paragrafe de text, scrise cu fontul Arial şi mărimea caracterelor 10. 

 

Internet 

Internetul este o reţea publică care a ajuns la scară planetară. Este alcătuit dintr-un 

conglomerat de reţele de diverse complexităţi, de la cele multinaţionale la cele regionale, numeroase 

servicii, multe de tip BBS, o pleiadă de configuraţii extrem de variate ce cuprind chiar două – trei 

generaţii de calculatoare.  

Un calculator din Internet se poate afla practic in orice colt al lumii, aşa încât comunicarea 

prin Internet nu depinde de poziţionarea geografică. 



 16 

Se vor aplica următoarele elemente de formatare: 

 Setaţi următorul format de pagină: marginile de sus şi jos de 2 cm, cele din stânga şi 

dreapta de 3,5 cm, iar formatul hârtiei Letter cu înălţimea de 25 cm şi lăţimea de 20 cm; 

 Setaţi pentru titlu alinierea „centrat”, fontul Calibri, de dimensiune 15, bold-italic; 

 Primului  paragraf  aplicaţi-i efect de umbră; 

 Pentru al doilea paragraf setaţi modul de spaţiere între caractere „extinsă la 2 pt” 

 

Subiectul 39.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a.  Plasaţi în folderul creat un icon de tip shortcut către aplicaţia Paint.  

Realizaţi o captură de ecran cu extensia .jpg.  

 

b. Creaţi un document Word cu numele test.doc.  

 Aplicaţi documentului bordură de pagină de culoare albastră-  lăţimea liniei 

folosite pentru bordură va fi de 3 pt. 

 Editaţi expresia de mai jos: 

  Expresia matematică va fi într-o casetă text cu bordura de culoare verde,  

tipul linie dublă (îngroşată spre exterior). 

 Fundalul casetei va avea culoarea gri deschis . 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul 40.  

 

Creaţi pe desktop un folder cu numele Atestat2010. 

În folderul Atestat2010 creaţi un folder cu numele dumneavoastră în care veţi salva 

următoarele cerinţe: 

a.  Deschideţi trei aplicaţii Office şi aranjaţi ferestrele în cascadă.  

      Realizaţi o captură a ecranului şi salvaţi în fişierul Test.doc. 

 

b. Creaţi un fişier Test.doc, pentru care realizaţi următoarele: 

 Aplicaţi: Format „scrisoare”, margini: sus - 1,5 cm, jos - 1,5 cm, stânga – 2,5 cm, 

dreapta – 1,5 cm, tip vedere. 

 Realizaţi conţinutul de mai jos: 

              Să se calculeze determinanţii: 
94

85
d1   şi 

963

852

741

d2  . 

             Să se rezolve sistemul liniar:














0zyx

2zyx

6zyx

. 

Subiectul 41  

E = 2
cos

43










 ctgtg
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Deschideţi aplicaţia pentru prezentări şi pe primul diapozitiv treceţi titlul Schimbări 

climatice. Schimbaţi dimensiunea caracterelor din titlu la 20. Aplicaţi acestuia efectul în 

relief. 

Aplicaţi diapozitivului un efect de umplere prestabilit – Zorii zile – stilul de umbrire fiind 

orizontal, varianta 4. 

 

Subiectul 42 

 

 Deschideţi aplicaţia pentru prezentări şi pe primul diapozitiv treceţi numele d-stră, iar pe al 

doilea diapozitiv adăugaţi titlul CARACTERISTICILE LIMBAJULUI. Modificaţi titlul 

astfel încât doar primul caracter din titlu să fie majuscul. Aplicaţi titlului un chenar format 

din puncte pătrate de culoare verde marin, de grosime 3 pct. 

 

Subiectul 43 

 

 Deschideţi aplicaţia pentru prezentări şi pe primul diapozitiv treceţi ca text următoarele 

informaţii: 

 - are spini mari; 

 - are miros; 

 - culoare frumoasă; 

 - are gingăşie. 

 

Schimbaţi primul marcator sub formă de săgeată () de culoare verde-gălbui. Stabiliţi 

distanţa între rânduri la 1,5 linii. 

 

Subiectul 44  

  

Deschideţi aplicaţia pentru prezentări şi primul diapozitiv să fie de tip titlu şi diagramă. 

Creaţi o diagramă folosind datele din table:  

 

crini 12 21 14 

lalele 13 12 12 

trandafiri 2 32 13 

garoafe 16 12 10 

 

 Modificaţi culoare din fundalul diagramei în roşu. Adăugaţi diagramei titlul Preţul florilor. 

Plasaţi legenda sub titlu. Schimbaţi culoare pentru trandafiri, astfel încât acesta să aibă un 

efect de umplere de tip gradient, format din două culori: galben şi alb. 

 

Subiectul 45  

 

Deschideţi aplicaţia pentru prezentări şi în prima folie scrieţi textul Plante medicinale apoi 

aplicaţi-i un efect de umbră. În folia a două introduceţi textul sub formă de listă ordonată (cu 

numere): 

1. muşeţel 

2. tei 

3. cimbrişor 

 

Subiectul 46  
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 Aplicaţia de calcul tabelar şi redenumiţi foaia de calcul foaie1 în Stat de plată. Introduceţi 

începând cu celule A1 următoarele date: 

 

234 265 1123 

123 345 34 

345 45 235 

În celula A4 calculaţi suma celulelor A1:A3 şi apoi copiaţi formula şi in celulele B4, C4 

 

Subiectul 47 

.  

Deschideţi aplicaţia de calcul tabelar şi redenumiţi foaia de calcul foaie1 în Valori. 

Introduceţi începând cu celule A1 următoarele date: 

 

23 2655 123 

123 3444 34 

345 45 235 

În celula A4 calculaţi minimul celulelor A1:A3 şi apoi copiaţi formula şi in celulele B4, C4 

 

 

 

Subiectul 48  

 

 Introduceţi tabelul de mai jos într-o foaie de calcul Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

Completaţi tabela. 

Calculaţi media aritmetică în coloana medie pentru fiecare elev.  

Media să aibă două zecimale şi să fie aliniată la dreapta în celulă.  

Să se creeze o diagramă de tip coloană cu tilul diagramei: Note. Schimbaţi fondul diagramei 

în roşu deschis.  

 

 

 Subiectul 49  

  

Creaţi în Excel un tabel în domeniul B4: B7 şi completaţi cu numere cu două zecimale. 

Introduceţi în celula B10 o formulă care să calculeze media celulelor B4: B7. Copiaţi 

formula din celula B10 şi în celulele C10:E10.  

 

Subiectul 50 

 

Creaţi în Excel un tabel în domeniul A1:B6 cu două coloane: vânzări şi achiziţii  şi 

completaţi-le cu numere. Redenumiţi foaia de lucru în profit şi introduceţi în coloana C o 

formulă prin care să calculaţi profitul – diferenţa dintre vânzări şi achiziţii – şi în cazul în 

care există profit să apară DA, iar în caz contrar NU. 

      A        B       C       D    E     F 

1 Nume Prenume Matematică Română Chimie Media 

2       

3       

4       

5       
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