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Subiectul nr. 1 

1. Creați un document MsWord cu numele jocuri.docx într-un folder cu numele JOC pe spațiul de 

lucru (desktop).  

2. În documentul Word creat, folosind WordArt (scrierea artistică) realizați următorul text, căruia îi 

modificați culoarea de umplere - gradient roșu și albastru și aplicați textului efectul - triunghi în 

jos (triangle down): 

 

 

 

 

3. Inserați o imagine ClipArt (miniatură) cu un calculator, în documentul Word și stabiliți 

următoarele dimensiuni:  lățime - 5cm și înălțime - 4 cm. 

4. Stabiliți un fundal (Background) pentru Desktop cu una dintre imaginile predefinite. Realizați o 

captură de ecran (PrintScreen) în care să fie vizibil rezultatul setărilor cerute. Salvați imaginea 

obținută în format JPG, cu numele captura.jpg în directorul (folder-ul) JOC creat pe desktop. 

5. În Excel creați următorul tabel : 

 
- Adăugați un fundal gri deschis primei coloane și alegeți pentru tabel o bordură (border) punctată 

de culoare verde.  

- Realizați un grafic de tip coloană, care să conțină datele din tabel. 

- Salvați registrul de calcul cu numele jocuri.xls. 

6. Realizați o prezentare Microsoft Office Power Point care să conțină 2 diapozitive (slide-uri). 

Primul diapozitiv are aspectul Titlu (Layout): 

- Introduceți titlul Jocuri scris înclinat cu fontul Tahoma și mărimea 50 de puncte; 

- Aplicați un efect de animație de intrare titlului;  

- Desenați sub titlu o linie dublă, de culoare roșie și grosime 5 puncte. 

Al doilea diapozitiv are aspectul Titlu și Conținut (Title and Content): 

- Adăugați titlul Clasificare jocuri și o listă cu marcatori care să conțină următoarele categorii de 

jocuri: Strategie, Acțiune, Cultură, Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subiectul nr. 2 

 

1. Creați un folder cu numele FORME GEOMETRICE pe spațiul de lucru (desktop). În folderul 

FORME GEOMETRICE creați un document MsWord cu numele forme.docx 

2. Creați un shortcut pentu fișierul forme.docx 

3. Aplicați documentului Word următoarele setări de pagină: format A4, marginea de sus 1,5 cm, 

stânga 3 cm, dreapta 2 cm, jos 2 cm, orientare pagină orizontală (Landscape). Introduceți titlul 

Geometrie, aliniat la centru, subliniat cu linie roșie dublă, scris cu majuscule, dimensiunea 14, stil 

font Verdana. 

4. În documentul Word creat, sub titlu realizați următorul tabel : 

Nume  Arie Desen 

Pătrat A=l
2
  

 

 

Cerc A=𝜋r
2
  

Dreptunghi A=L*l  

5. În Excel creați următorul tabel: 

 
- Introduceți simbolul monetar € pentru preț. 

- Aplicaţi formula pentru a calcula: Total vânzări (înmulțind Vânzările cu Prețul unitar), valoarea 

maximă și media aritmetică pentru vânzări. Salvați registrul de calcul cu numele profit.xls. 

6. Realizați o prezentare Power Point cu tema “Forme geometrice”, care să conțină 4 diapozitive 

(slide-uri) și informații referitoare la următoarele forme geometrice: dreptunghi, pătrat și cerc. 

- Utilizând WordArt inserați pe primul diapozitiv textul decorativ  

 

 

 

 

 

Următoarele diapozitive (slide) vor avea aspectul numai Titlu (Title Only). 

- numele unei forme geometrice se va introduce în titlul diapozitivului și se va insera forma 

automată (shapes) corespunzătoare titlului. 

- se va aplica un efect de animație de intrare și un efect de umplere de tip gradient (Gradient fill), 

fiecărei forme automată (shapes). 

- Salvați prezentarea cu numele forme.pptx  



Subiectul nr. 3 

 

1. Creați pe spațiul de lucru (desktop) un folder cu numele Vacanța 

2. Realizați în Paint următorul desen și salvați-l cu numele traseu.bmp în folder-ul Vacanta. 

 

 

 

 

 

 

3. În folder-ul Vacanta, creați un document Word cu numele brosură.doc, care să conțină: 

- un titlu artistic; 

- o imagine sugestivă; 

- o listă cu 5 destinații de vacanță; 

- documentul va avea dimensiunea A4, marginile la 1cm (sus, jos, stânga, dreapta). 

4. În Excel creați următorul tabel: 

 
- Denumiți foaia de calcul curentă Propuneri vacanta. 

- Formatați grupul de celule B2:D5 astfel încât datele conținute să fie de tip Monedă (Currency), 

cu două zecimale, simbolul monetar euro. 

- Adăugați tabelului o bordură exterioară și interioară. Aplicaţi formula pentru a calcula: prețul 

minim, prețul maxim și mediu. 

- Salvați registrul de calcul cu numele cheltuieli.xls. 

5. Realizați o Prezentare Power Point, cu tema “Călător prin România” care să respecte 

următoarele cerințe: 

- Prezentarea cuprinde 4 diapozitive, primul diapozitiv conține numele temei, numele autorului; 

- Diapozitivul 2 conține un cuprins cu două obiective turistice de vizitat din țara noastră și legături 

către următoarele două diapozitive, în care vor fi descrise obiectivele turistice alese; 

- Diapozitivele 3, 4 vor conține o imagine, o scurtă descriere obiectivului turistic și un buton de 

acțiune pentru revenirea la diapozitivul 1; 

- Salvați prezentarea cu numele vacanta.pptx 

  



Subiectul nr. 4 

 

1. Creați pe spațiul de lucru (desktop) un folder cu numele Univers. 

2. Realizați în Paint următorul desen și salvați-l cu numele stea.jpg 

 

 
3. În folderul Univers, realizați un document Microsoft Word cu numele informatii.docx. 

4. În documentul creat la punctul 3, inserați un tabel cu 9 linii și 2 coloane. Aplicați un chenar 

tabelului: linie dublă de culoare roșie pentru exterior, grosime 1 
½
 pct și linie punctată verde 

pentru interior, de grosime 1 pct. Aplicați o culoare de fundal tabelului. 

5. În Microsoft Excel creați tabelul de mai jos.În celula C2 introduceți o formulă care afișează textul 

are sateliți, dacă valoarea din B2 este diferită de 0 și textul nu are sateliți, dacă valoarea din B2 

este 0. Să se copieze formula în grupul de celule C3:C10. 

 
 

Salvați registrul de calcul cu numele sateliti.xls. 

6. Realizați o prezentare Power Point, cu tema “Terra – o planetă privilegiată” alcătuită din 2 

diapozitive: 

- Diapozitivul 1, aspect Titlu cuprinde numele temei, numele autorului; 

- Diapozitivul 2, aspect Titlu și conținut, o imagine Clip Art cu planeta Pământ, căreia îi aplicați 

un efect de animație Creștere/micșorare (Grow/shrink) de tip Accent cu următoarele caracteristici: 

pornire automată, dimensiune 250%, creștere pe verticală. 

Salvați prezentarea cu numele Terra.pptx 

  



Subiectul nr. 5 

 

1. Creați pe spațiul de lucru (desktop) un folder cu numele dumneavoastră. 

2. Folosind aplicația Find căutați toate fișierele imagine existente pe hard, ordonați-le crescător după  

dimensiune și realizați o captură (printscreen) a ecranului, pe care o salvați cu numele captură.jpg 

în folderul creat la punctul 1. 

3. Într-un document Word inserați o formă automată de tip formă ondulată în care inserați o 

miniatură din Clip Art. Salvați documentul cu numele timp.docx. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Într-un registru Excel, redenumiți prima foaie de lucru (Sheet 1) cu numele Sport. 

- Introduceți datele din tabelul de mai jos și reprezentați datele printr-un grafic tip coloană, pe care 

îl poziționați sub tabel. 

- În coloana Sport, introduceți o formulă care afișează textul  baschet, dacă valoarea din B2 este mai 

mare decât 170 cm și textul  gimnastică, dacă valoarea din B2 mai mică decât 170 cm. Să se 

copieze formula în grupul de celule C3:C6. 

- Salvați registrul de calcul cu numele situație.xls 

 
5. Realizați o prezentare Power Point, cu tema “Sportivul preferat” alcătuită din 3 diapozitive: 

- Diapozitivul 1, aspect Numai Titlu cuprinde numele temei, o imagine sugestivă; 

- Diapozitivul 2, aspect Titlu și conținut (date biografice, imagini). Aplicați efecte de intrare 

imaginilor și alegeți o temă la alegere pentru întreagă prezentare; 

- Diapozitivul 3 să conțină următoarea organigramă:

 
 -  Salvați prezentarea cu numele Sport.pptx.  

Compartiment 
sport 

Lupte Box Gimnastică Baschet Tenis 



Subiectul nr. 6 

 

1. Creați pe spațiul de lucru (desktop) un folder cu numele dumneavoastră. 

2. Realizați în directorul creat anterior o comandă rapidă (shortcut) către programul Paint. 

3. Într-un document Word realizați următoarea schemă logică, cu ajutorul formelor automate, după 

care le grupați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Într-un registru Excel, redenumiți prima foaie de lucru (Sheet 1) cu numele Alegeri. 

Introduceți datele din tabelul de mai jos și realizați următoarele cerințe: 

- În celula B8, introduceți o formulă pentru a calcula numărul total de voturi; 

- În celula B9, introduceți o formulă pentru a calcula numărul maxim de voturi; 

- În celula B10, introduceți o formulă pentru a calcula numărul minim de voturi; 

- În celulele C2 introduceți o formulă pentru a calcula procentul numarului de voturi pentru fiecare 

candidat din totalul de voturi. Să se copieze formula în grupul de celule C3:C5. 

 
Salvați registrul de calcul cu numele candidați.xls. 

5. Realizați o prezentare Power Point, cu tema “O carieră de succes” compusă din trei diapozitive. 

În diapozitivul 2 realizați un tabel format cu 3 linii și 3 coloane. Stabiliți pentru tabel un fundal de 

culoare galbenă. 

În diapozitivul 3 - titlul numele unei personalități istorice, o imagine și un text cu date biografice 

despre personalitatea aleasă. Aplicați prezentării o temă și un efect de tranziție la alegere, care să se 

realizeze automat la 5 secunde. Salvați prezentarea cu numele Carieră.pptx  

expresie 
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Subiectul nr. 7 

 

1. Creați pe spațiul de lucru (desktop) un folder cu numele dumneavoastră. 

2. Realizați în folderul (directorul) creat la punctul 1, două subfoldere cu numele Matematică și 

Română. 

3. În folderul cu numele vostru, realizați un document Microsoft Word cu numele atestat.docx. 

4. Inserați în documentul Word un o formă predefinită (autoshape), de tip cub, cu liniile de contur de 

culoare roșie și grosime de 3 pt. Introduceți în interiorul formei textul CUB. Aplicați 

documentului o inscripționare (Watermark) cu textul Succes!, scris cu o culoare roșie, pe 

diagonală. 

5. Într-un registru Excel, redenumiți prima foaie de lucru (Sheet 1) cu numele Examen. 

Introduceți datele din tabelul de mai jos și realizați următoarele cerințe: 

- Calculați cu ajutorul unei formule media artimetică a celor două note; 

- Realizați un grafic tip bară în care reprezentați media artimetică obținută de cei patru elevi și 

afișați valorile pe grafic. 

 

 
Salvați registrul de calcul cu numele situatie scolara.xls. 

 6. Realizați o prezentare Power Point, cu tema “Clasa mea”, compusă din trei diapozitive 

- Diapozitivul 1 cuprinde numele clasei, numele școlii și numele profesorului diriginte; 

- Diapozitivul 2 cuprinde o listă cu marcatori de tipul  (culoare roșu), care să conțină numele 

elevilor din tabelul de la pct. 5; 

- În diapozitivul 3 inserați două imagini de tip Clip Art (miniatură). Imaginile vor avea 

dimensiunea înălțime (height) 4 cm (1,57”) și lățime (width) 5 cm (1,97”) și un chenar linie 

punctată verde de grosime 3 puncte. Salvați prezentarea cu numele liceu.pptx.  



Subiectul nr. 8 

 

1. Creați fișierul info.doc  într-un folder cu numele dumneavoastră. 

2. Scrieți în fișierul info.doc trei operații ce se pot aplica fișierelor. 

3. În fișierul info.doc adăugați o bordură de pagină cu următoarele formatări: linie dublă, culoare 

roșie, mărime 2
 ¼

 pct. 

4. Realizați setările necesare pentru tipărirea documentului, câte două pagini pe foaie (Pages per 

sheet). Realizați o captură de ecran (Print Screen) care să cuprindă fereastra în care sunt vizibile 

aceste setări și adăugați imaginea obținuă la finalul documentului. 

5. Într-un registru Excel, redenumiți prima foaie de lucru (Sheet 1) cu numele profit. 

Introduceți datele din tabelul de mai jos și realizați următoarele cerințe: 

- În celula B9 introduceți o funcție cu ajutorul căreia calculați numărul lunilor în care profitul 

firmei este mai mare de 50 000 lei; 

- Formatați grupul de celule  B3:B7 astfel încât să se afișeze simbolul moneter lei și separatorul 

pentru mii. 

 
Salvați registrul de calcul cu numele profit.xls. 

6. Realizați o prezentare Power Point, compusă din trei diapozitive. Adăugați un fundal de tip 

gradient pentru toate diapozitivele având următoarele formatări: de sus în jos culorile roșu, galben 

și albastru, cu transparența culorilor 50%.  

- Stabiliți orientarea diapozitivelor (slide-urilor) în tip portret.  

- Inserați în colțul din dreapta sus al fiecărui diapozitiv (slide) o formă automată (shapes) - cerc, 

fără a folosi operațiile de copiere și lipire. 

- Salvați prezentarea cu numele steag.pptx.  



Subiectul nr. 9 

 

1. Creați fișierul răspunsuri.doc  într-un folder cu numele dumneavoastră. 

2. Scrieți în fișierul răspunsuri.doc capacitatea discului C: al calculatorului la care lucrați, spațiul 

utilizat și spațiul liber (în bytes) de pe același disc. 

3. Formatați paginile documentului răspunsuri.doc astfel: dimensiune hârtie A5, margini în oglindă, 

marginea exterioară 2 cm, marginea de jos 3 cm, subsol 1,5 cm. 

4. Inserați în document o formă automată de tip față zâmbitoare cu următoarele formatări: contur 

culoare roșu, grosime 3 pt., umplere culoare galbenă.  

5. Într-un registru Excel, redenumiți prima foaie de lucru (Sheet 1) - Numere. 

În coloana C introduceți în prima celulă textul Numere, aliniat centrat și completați celulele 

C2:C51 cu primele 50 de valori naturale din intervalul [10, 500] care au ultima cifră 0. Numerele 

sunt scrise în ordine crescătoare. 

Înclinați textul din celula C1 în sens contrar acelor de ceasornic cu un unghi de 30 de grade. 

Salvați registrul de calcul cu numele test.xls. 

6. Realizați o prezentare Power Point, cu titlul “Scriitori români”, compusă din trei diapozitive.  

- Animați textul din titlul prezentării Scriitori români cu un efect de intrare de tip zbor spre 

interior, să apară din stânga sus și să se repete de două ori. 

- Adăugați primului diapozitiv subtitlul Personalități, rotiți textul cu 90
0
, aliniați textul la mijlocul 

casetei și afișați-l pe un rând fără a modifica dimensiunea textului. 

- Adăugați diapozitivelor 2 și 3 titlul - Citate celebre, poza unui scriitor român și un citat al 

acestuia. 

- Salvați prezentarea cu numele scriitori.pptx.  



Subiectul nr. 10 

1. Creați fișierul răspunsuri.doc într-un folder cu numele dumneavoastră. 

2. Căutați pe discul C: al calculatorului la care lucrați fișierele care au dimensiunea mai mare decât 

30 KO și mai mică decât 100 KO. Realizați o captură de ecran (Print Screen) care să cuprindă 

fereastra în care sunt vizibile aceste setări și adăugați imaginea obținută la finalul documentului 

răspunsuri.doc. 

3. Definiți un stil nou cu numele FontStil cu următoarele caracteristici: font Comic Sans Ms, 

dimensiunea 11, spațierea între caractere 2,5 pct. 

4. Editați la sfârșitul documentului răspunsuri.doc expresia: lim𝑛→∞ (
1

𝑛2
+

2

𝑛2
+⋯ . .

𝑛

𝑛2
) 

5. Într-un registru Excel, redenumiți prima foaie de lucru (Sheet 1) – Curs valutar și introduceți 

datele din tabelul de mai jos: 

 

 
- Formatați grupul de celule D5:D9 din foaia de calcul Curs valutar astfel încât valorile să fie 

afișate cu două zecimale și introduceți în celula D5 formula B5/C5 pe care o copiați în grupul de 

celule D6:D9. 

- În celula B10 introduceți o formulă prin care calculați media aritmetică a grupului de celule 

B5:B9, copiați formula în celula C10. Salvați registrul de calcul cu numele calcule.xls. 

6. Realizați o prezentare Power Point, cu titlul “Felicitare”, compusă din trei diapozitive.  

- Aplicați diapozitivelor un fundal de tip textură de tip picături de apă. 

- Aplicați titlului de pe primul diapozitiv (slide) un efect de animație la nivel de literă. 

- Inserați în primul diapozitiv un buton de acțiune care să facă legătura cu ultimul diapozitiv. 

- Desenați în diapozitivul 2 cu ajutorul formelor o felicitare formată dintr-o floare, un soare și doi 

nori. Aplicați formelor efecte de animație de mișcare. 

- În diapozitivul 3 utilizând WordArt, scrieți textul decorativ: 

 

 

- Salvați prezentarea cu numele felicitare.pptx.  



Subiectul nr. 11 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Cautaţi pe internet imagini cu piramida alimentară şi salvaţi 3 imagini ȋn folderul creat. 

3. Ȋnfolderul ATESTAT2018, realizaţi un document Microsoft Word cu numele atestat.doc. 

Introduceţi ȋn document textul “Piramidă alimentară” scris cu WordArt. Inseraţi ȋn document 2 

imagini salvate la punctul anterior. 

4. Adăugaţi următoarele date ȋntr-o foaie de lucru a unui registru de calcul. 

 
5. a) Creaţi o diagramă folosind doar primele 4 coloane. Adăugaţi graficului titlul “Piramida 

alimentara” 

b) Adăugaţi un rând nou tabelului şi calculaţi totalul pe fiecare coloană folosind o formulă de 

calcul automată.  

c) Redenumiţi foaiea de lucru ȋn Calcul şi salvaţi fișierul cu numele atestat.xls. 

6. Creaţi o prezentare Power Point cu 4 diapozitive ce trebuie să conțină beneficiile unei alimentaţii 

sănătoase. Adăugaţi prezentării tranziții între diapozitive și animații. Salvaţi prezentarea cu 

numele atestat.ppt. 

  



Subiectul nr.12 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Creaţi ȋn folder următoarea structură arborescentă 

 
3. a) Înfolderul ATESTAT2018, realizaţi un document Microsoft Word cu numele atestat.doc. 

Introduceţi ȋn antet numele vostru şi clasa ȋncadrate ȋntr-un chenar desenat cu linie punctată de 

culoare verde. 

b) Inseraţi ȋn document următoarea ecuaţie matematică: 

{

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 − 𝑥4 = −2
𝑥1 + 2𝑥2 − 2𝑥3 − 𝑥4 = −5
2𝑥1 − 𝑥2 − 3𝑥3 + 2𝑥4 = −1

 

 

4. Adăugaţi următoarea listă de preţuri ȋntr-o foaie de lucru a unui registru de calcul.

 
5. Completați coloana F folosind formule. Ȋn celula F10 afișaţi tariful minim pentru pensiunile 

prezentate. Salvaţi registrul cu numele atestat.xls. 

6. Creaţi o prezentare Power Point cu 4 diapozitive ce trebuie să conțină: o destinație posibilă pentru 

excursie, informaţii despre condiţii de cazare, traseu, obiective turistice, 2 imagini sugestive, 

legătură (link) la o pagină web a destinaţiei turistice propuse, tranziții între diapozitive și animații. 

Salvaţi prezentarea cu numele excursie.ppt. 

  

anotimpuri 

iarna primavara vara toamna 



Subiectul nr.13 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Mutaţi pictograma Recycle Bin, de pe Desktop, în partea dreaptă sus. Realizaţi o captură a 

ecranului pe care să o salvaţi cu numele captura.jpg ȋn folderul creat anterior. 

3. În folderul ATESTAT2018, realizaţi un document Microsoft Word cu numele atestat.doc ȋn care 

adăugaţi definiţiile termenilor Hardware şi Software.  

- Realizaţi o ȋntrerupere de pagină după primul paragraf. 

- Să se înlocuiască toate caracterele paragrafului din pagina 2 cu majuscule. 

- Aplicaţi textul DEFINITII ca fundal al paginii cu orientarea pe diagonală. 

4. Creaţi un nou registru de calcul. Salvaţi-l cu numele atestat.xls în directorul ATESTAT2018. 

Completează datele respectand formatările prezentate ȋn 

imaginea alăturată. 

a) Introduceti un grafic de tip disc pentru celulele A3:B7. 

b) Copiaţi graficul ȋn cea de a 2- a foaie de calcul. 

c) Selectaţi domeniul A3:B7 şi folosiți formatarea 

condiționată astfel: 

 - Aplicaţi o culoare albastră datelor cuprinse ȋntre 10% şi 

20%; 

- Aplicaţi un model de culoare verde datelor egale cu 

30%. 

 

5. Deschideţi aplicaţia Microsoft Office PowerPoint. Prezentarea să conţină un singur diapozitiv cu 

fundalul de tip textură. 

6. Creaţi structura de mai jos (circuitul apei în natură). Salvaţi fişierul cu numele atestat.ppt.   

 

 

  



Subiectul nr.14 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Sortaţi crescător conţinutul folderului Documente. Realizaţi o captură a ecranului şi salvaţi-o cu 

numele sortare.jpg ȋn folderul creat anterior. 

3. In folderul creat anterior, realizaţi un document Microsoft Word cu numele atestat.doc. 

a) Inseraţi ȋn document definiția unui sistem de operare.  

b) In pagina 2 inseraţi o listă numerotată cu 3 sisteme de operare cunoscute. 

c) Aplicaţi pentru primul paragraf stilul Heading 2 şi pentru listă stilul Title. 

4. Iniţializaţi prima foaie de lucru a unui registru de calcul cu formatul de pagină A4, orientare tip 

vedere, margini implicite. Creaţi tabelul de mai jos: 

 
 

5. Adăugaţi valori numerice datelor din celulele B3:G6. Calculati Media generală folosind o funcţie 

adecvată. Salvați registrul cu numele atestat.xls. 

6. Creaţi o prezentare Power Point care să conțină într-un singur diapozitiv trei butoane: pentru 

deschidere a fișierelor de la punctele word și excel și pentru închiderea expunerii. Salvaţi 

prezentarea cu numele Publicație.ppt. 

  



Subiectul nr. 15 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Aflaţi câte foldere şi câte fişiere conţine folderul My Documents. Adăugaţi răspunsurile ȋntr-un 

fişier numit cerinte.txt. 

3. In folderul creat anterior, realizaţi un document Microsoft Word cu numele atestat.doc. 

a) Creaţi un stil nou cu numele stil2018  şi aplicaţi-i următoarele formatări: font Arial, dimensiune 

18, culoare violet, prima linie indentată la 1.5 cm. 

b) Inseraţi ȋn document pe a 2-a pagină textul Atestatul profesional al absolvenţilor de liceu. Aplicați 

textului stilul stil2018. 

4. Iniţializaţi prima foaie de lucru a unui registru de calcul cu format Executive, orientare tip portret, 

margini implicite. 

a) Creaţi un tabel cu următoarele 

câmpuri, folosind fontul Arial, cu 

dimensiunea 14; 

b) În celula E3, calculaţi media 

primului concurent, folosind 

formula adecvată, cu trunchierea 

rezultatului la 2 zecimale exacte, şi 

apoi copiaţi formula pentru 

domeniul E4:E8; 

c) În celula F3, afişaţi rezultatul "Admis", dacă media este >= 7.50, şi "Respins", în caz contrar, 

folosind o funcţie logică, iar apoi copiaţi formatul celulei pentru ceilalţi participanţi. Salvaţi 

registrul de calcul cu numele atestat.xls. 

5. Deschideţi aplicaţia Microsoft Office PowerPoint şi salvaţi prezentarea cu numele atestat.ppt. 

Prezentarea să conţină un singur diapozitiv (slide) de tipul Necompletat. 

6. Copiaţi tabelul din fişierul atestat.xls în acest diapozitiv. Adaugaţi data şi ora curentă prezentării 

create. Aplicaţi diapozitivului o tranziţie cu viteză mică, la alegere. 

  



Subiectul nr. 16 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Căutaţi toate fişierele de pe discul C care au extensia .doc. Realizați o captură de ecran și salvaţi-o 

cu numele fisiere.jpg ȋnfolderul creat. 

3. In folderul ATESTAT2018, creaţi un document Microsoft Word cu numele carte.doc ȋn care 

adăugaţi informații despre Cartea preferata. Adăugaţi ȋn document o imagine sugestivă pe care să 

o redemensionaţi astfel încât să aibă 3 cm înălţime şi 3 cm lăţime. Aplicaţi imaginii un chenar 

roșu cu linie întreruptă. 

4. Inseraţi o listă de prețuri pentru cărți (într-un editor de calcul tabelar) cu următorul conținut: 

 
5. Se va completa coloana E, folosind o formulă și adresare absolută la celula F1. Salvaţi fişierul cu 

numele atestat.xls. 

6. O prezentare „Târg”cu 4 diapozitive ce trebuie să conțină informații despre cea mai vândută carte 

a anului şi autorul ei. Prezentarea va cuprinde date despre autor, alte cărți scrise, eventuale premii 

obținute. Aplicaţi prezentarii tranziții între diapozitive și animații.  

 

  



Subiectul nr. 17 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Inseraţi ȋn folder o arhivă cu numele imagini.zip ce conține 5 imagini cu destinații turistice. 

3. Creaţi fişierul turism.docx ȋn folderul creat la punctul 1. 

a) Inseraţi ȋn document pe al 3-lea rând textul Destinatii turistice 2018. 

b) Incadraţi textul între două linii (în partea de sus şi cea de jos), cu linie dublă, continuă, culoare 

verde, grosime 2 pt. 

c) Inseraţi pe a 2-a pagină a documentului un tabel cu 2 linii si 3 coloane ȋn care adăugaţi imagini 

cu destinatii turistice favorite. 

4. Deschideţi aplicaţia Microsoft Office Excel. Redenumeşte prima foaie de lucru Capitale şi 

adăugaţi datele din tabelul de mai jos. Sortează tabelul alfabetic după coloana Ţara.  

Nr. Crt Tara Capitală 

1 Spania Madrid 

2 Franţa Paris 

3 Grecia Atena 

4 Italia Roma 

5. Inseraţi România înainte de ultimul rând. Fixaţi lăţimea ultimei coloane la 20. Aplicaţi grupului de 

celule A1:D1 culoarea de umplere (fond) galben. Aplicaţi o bordură de culoare albastru datelor 

din caseta de mai sus. 

6. Deschideţi aplicaţia Microsoft Office PowerPoint şi adăugaţi 3 diapozitive.  

a) Primul diapozitiv va conţine titlul “Excursii” şi subtitlul 

“Oferta 2018”. 

b) Folosind datele din tabelul alăturat, inseraţi ȋn cel de-al 

doilea diapozitiv un grafic de tip linie. 

c) In cel de-al 3 lea diapozitiv inseraţi un buton de acțiune ce va face legatura cu primul 

diapozitiv și o formă predefinită de tip săgeată, ce va face legătura cu al 2-lea diapozitiv. 

Salvează fişierul cu numele atestat.ppt. 

  

Destinatii  Pret 

Barcelona 550 

Paris 470 

Budapesta 250 



Subiectul nr. 18 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Sortaţi descrescător conţinutul folderului Documente. Realizaţi o captură a ecranului şi salvaţi-o 

cu numele poza.jpg ȋn folderul creat anterior. 

3. Creaţi fişierul SistemulSolar.docx respectând cerinţele: 

a) formatul paginii este A5 margini: 1 cm (sus), 2 cm (jos), 1 cm (stânga), 1 cm (dreapta) 

b) fontul utilizat este Tahoma 12. 

Inseraţi ȋn document 2 imagini și 3 forme predefinite conform temei. Salvaţi documentul ȋn 

folderul ATESTAT2018. 

4. Deschide aplicaţia Microsoft Office Excel. Creează un nou registru de calcul. Salvează-l cu 

numele atestat.xls în directorul creat la punctul 1. Completează datele de mai jos începând cu 

celula A1. Aplică o bordură tuturor celulelor din domeniul A1:E7. Redenumeşte prima foaie de 

calcul cu numele Listă cărţi. 

Nr. crt Titlu manual Nr bucati Pret/Bucata Total produs 

1 Informatica 105 24  

2 Matematica 110 28  

3 Istorie 63 22  

4 Geografie 72 19  

 

5. În celula E2 inserează o formulă de calcul cu produsul Nr.de bucăţi*Preţ/buc. Aplică formula de 

calcul grupului de celule E3:E7. Inseraţi un comentariu sugestiv pentru celulele din coloana Total 

produs. 

6. Deschide aplicaţia Microsoft Office PowerPoint. Prezentarea să conţină un diapozitiv (slide) de 

tipul Title and text (Title and content). Salvează fişierul cu numele atestat.ppt. Adăugă în 

diapozitiv titlul Bilete de teatru, scris artistic. Introduceţi un grafic tip coloane, bazat pe 

următoarele date. 

Bilet Pret  

Sala 1 100 

Sala 2 50 

Sala 3 70 

Sala 4 85 

 

  



Subiectul nr. 19 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Creaţi fișierul text document.txt. Setaţi atributul read-only pentru fişierul creat. 

3. Realizati ȋn Microsoft Word următorul tabel: 

a) Formataţi tabelul astfel: chenar cu stil linie dublă, culoare 

roşie, textul din tabel culoare roşie mărime 14, culoare de 

umbrire galbenă.  

b) Creaţi o diagramă de tip coloană care să conţină datele din 

tabelul de mai sus. Adăugaţi diagramei titlul Teza 

Informatica 

c) Sortaţi crescător datele din tabel în funcţie de prima coloană. 

 

4. Deschideţi aplicaţia Microsoft Office Excel. Creaţi un nou registru de calcul. Salvaţi cu 

numele atestat.xls. Redenumiţi prima foaie de calcul cu numele Situaţie testare şi completaţi 

datele din tabelul de mai jos. In celula C9 introduceţi o formulă care să calculeze media aritmetică 

a testului inițial, iar ȋn celula D9 introduceţi o formulă pentru media aritmetică a testului final. 

 
5. Inseraţi o formulă în celula E3 care să aibă ca rezultat PROGRES dacă valoarea din celula C3 

este mai mică decât valoarea din celula D3 şi REGRES dacă valoarea din celula C3 este mai mare 

sau egală decât valoarea din celula D3. Aplicaţi formula grupului de celule E4:E7. 

6. O prezentare „Masini”, cu 4 diapozitive ce trebuie să conțină: 3 imagini cu modele de mașini, un 

text corespunzător, tranziții între diapozitive și animații. 

  

Nume Nota teza 

Informatica Ioan E 10 

Nicolae M 8 

Vasile T 9 

Stan R 5 



Subiectul nr. 20 

1. Creaţi pe Desktop un folder cu numele ATESTAT2018. 

2. Arhivați documentele din folderul My Documents. Salvaţi arhiva cu numele Documente.rar ȋn 

folderul creat la punctul 1. 

3. Inseraţi ȋntr-un document word 3 paragrafe din Help-ul din Windows despre termenul multimedia.  

a) Formataţi ultimul paragraf din document astfel încât acesta să apară pe două coloane, cu o 

linie verticalã si spatiu de 1 cm între ele.  

b) Adăugaţi următorul comentariu dupa primul cuvant din primul paragraf :”material preluat din 

Help”. 

4. Deschideţi aplicaţia Microsoft Office Excel.  

a) Creaţi un nou registru de calcul. Scrieți tabelul de mai jos, respectând structura. 

b) Completaţi celulele F3:F7 folosind o formulă de calcul.  

c) Creaţi o diagramă, la 

alegere, pe baza tabelului, 

folosind doar coloanele 

Nume şi prenume şi 

Punctaj total. 

d) Salvaţi fişierul cu 

numele olimpiada.xls în 

directorul creat la punctul 

1. 

5. Deschideţi aplicaţia Microsoft Office PowerPoint. Prezentarea să conţină un singur diapozitiv 

(slide) de tipul Titlu şi Conţinut (Title and Content). 

6. În diapozitivul creat scrieţi titlul OLIMPIADA clasa a V-a şi la conţinut scrieţi o listă numerotată 

cu cei trei participanţi, din celulele B3, B4, B5 ale foii de calcul din registrul olimpiada.xls. 

Aplicaţi animaţii diferite, pentru fiecare dintre cele trei nume. 

Salvează fişierul cu numele olimpiada.ppt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subiectul nr 21 

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în continuare se va 

salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele MS Office vor fi scrise cu 

diacritice. 

2. Să se creeze structura de foldere de mai jos: 

 
3. Să se creeze o scurtătură a folderului A3 în folderul A5. 

4. Folosind aplicația MS Excel creează un fișier cu numele ”valută.xlsx” în care realizezi tabelul 

următor cu cerințele de mai jos: 

 

a) Se completează cu 5 înregistrări în câmpurile Nr. crt., Nume și prenume și Valoare lei; 

b) Se calculează sumele în leu, euro, liră folosind referințe absolute la cursul valutar al fiecărei 

valute; 

c) Aplică o bordură tabelului cu sume. 

5. Să se creeze o prezentare cu ajutorul aplicației MS PowerPoint cu numele ”Vacanța.pptx” cu 

următoarele cerințe: 

a) În primul diapozitiv se introduc numele temei, numele autorului; 

b) Se aplică un șablon la alegere prezentării; 

c) În următoarele două diapozitive se introduc patru imagini descărcate de pe Internet cu 

activități de vacanță. 

6. Să se creeze utilizând aplicația MS Word un fișier cu numele ”ecuație.docx”, unde scrieți expresia 

de mai jos 

𝑓(𝑥) = {

𝑥 + 3 𝑥 ≤ −15
𝑥2 − 𝑥 −15 < 𝑥 ≤ 0
1

𝑥
𝑥 > 0

 

 

  

A0 

A1 A4 
A5 

A6 
A2 

A3 A7 
A8 

A9 



Subiectul nr.22 

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în continuare se va 

salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text în fișierele MS Office vor fi scrise cu 

diacritice. 

2. Să se creeze folosind aplicația Paint următorul desen într-un fișier cu numele ”forme.jpg”: 

 
3. Să se creeze utilizând aplicația MS Word un document cu numele ”Microprocesor”. Cerințe 

a) Scrie textul "Microprocesor" la centru cu font Book Antiqua și dimensiune 18, iar 

paragraful de mai jos cu dimensiunea 12 căruia i se aplică indentul special pentru prima linie de 2 cm. 

”Microprocesorul a aparut pentru prima data in jurul anului 1970 si a fost folosit pentru 

prima data la calculatoarele de buzunar. În prezent el, microprocesorul, este folosit din ce in ce mai des 

si reprezinta elementul de baza a unui computer. Microprocesorul reprezinta unitatea centrala de 

prelucrare a informatiei dintr-un sistem de calcul. El este realizat din unul sau mai multe circuite 

integrate.” 

b) Formatează dimensiunea paginii documentului la A5 și marginile paginilor de câte 2 cm. 

c) Aplică o bordură paginii, model Arta. 

4. Să se creeze o prezentare cu aplicația MS PowerPoint cu numele "sporturi". Cerinte: 

a) în primul diapozitiv scrie ca titlu textul "Sporturi de apa", culoare font verde; 

b) în diapozitivul al doilea se introduce scris cu font Bauhaus 93 textul:  

"Sporturile nautice sau sporturile acvatice sunt sporturi individuale sau pe echipe care sunt practicate pe 

apă, în apă, sau sub apă. În funcție de locul de practicare, sporturile acvatice se pot desfășura în piscină, 

ape curgătoare naturale sau artificiale, lacuri naturale sau artificiale, mări și oceane." 

c) aplică o tranziție la alegere cu viteză medie. 

 

5. Să se creeze un tabel în MS Excel ca mai jos: 

Nr. Crt. Nume și prenume Medie 

   

Să se realizeze graficul model coloană după coloanele Nume și prenume și Medie. 

6. Să se creeze un fișier text în care se scrie textul: 

”Primul microprocesor a fost integrat intr-un calculator de buzunar in jurul anului 1970 si se baza pe o 

structura de 4 biti. Bitul este unitatea de masura pentru cantitatea de informatie. De atunci si pana in 

prezent microprocesoarele au evoluat semnificativ ele ajungand chiar la existenta de multi-

microprocesoare care au o putere de calcul sporita.” 

 

 

 

 

 



 

Subiectul nr. 23 

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în continuare se va 

salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele MS Office vor fi scrise cu 

diacritice. 

2. Să se creeze un fișier cu aplicația MS Office Word cu numele ”dispozitive periferice” în care să se 

scrie lista de mai jos: 

Dispozitive periferice 

1) De intrare 

 Tastatută 

 Mouse 

 Scanner 

 touchpad 

2) De ieșire 

 Monitor 

 Imprimantă 

 boxe 

3) De intrare-ieșire 

 Modem 

 Touchscreen 

 Placă multimedia 

Cerințe: 

a) Se scrie titlul ”Dispozitive 

periferice” cu font Verdana și 

dimensiune 16. 

b) Se lasă un rând liber și se scrie 

lista ca alături de dimensiune 

12 folosind model de listă 

numerotată și listă cu marcatori 

la alegere 

 

3. Să secreeze o prezentare cu aplicația MS Office PowerPoint cu numele ”Atestat” după 

următoarele cerințe: 

a) Primul diapozitiv conține titlul ”Atestat 2018” scris cu dimensiunea 25 și 

subtitlul fiind numele elevului. 

b) Al doilea diapozitiv va fi de tip Comparare și va arăta astfel: 

 
4. Să se creeze o organigramă în MS Office Excel cu următoarea structură: 

 
5. Să se creeze o imagine cu aplicația Paint astfel: în fiecare sfert de spațiu pentru 

imagine să se deseneze câte o formă geometrică diferită. Fișierul va avea numele 

”forme geometrice”. 

6. Să se facă setările necesare pentru a aplica un ecran de salvare. Să se facă o captură de 

ecran care va fi lipită pe rând nou la sfârșitul documentului ”dispozitive 

periferice.docx”. 

 

 

Președinte 

CFO 

Finanțe Contabilitate 

COO 

Marketing Distribuție 

CIO 

Securitate Servicii 

CTO 

Tehnologie 



 

Subiectul nr.24 

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în 

continuare se va salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele 

MS Office vor fi scrise cu diacritice. 

2. Să se creeze un document cu aplicația MS Office Word cu numele ”Rețele” în care să 

se scrie la centru cu font Book Antiqua dimensiune 20 textul ”Rețele de calculatoare”, 

apoi să se scrie începând cu rândul următor o listă numerotată cu modelul (i) 

conținând termenii: magistrală, stea, arbore, completă, inel, neregulată. 

3. Să se creeze o prezentare în aplicația MS Office PowerPoint cu numele 

”Bacalaureat.ppsx” îndeplinind următoarele cerințe: 

a) Primul diapozitiv conține titlul ”BACALAUREAT” scris cu majuscule, font 

Algerian. 

b) Al doilea diapozitiv este de tip Titlu și conținut. Să se creeze în zona de 

conținut organugrama următoare: 

 
c) Să se schimbe culorile organigramei astfel încât foecare formă să aibă altă 

culoare. 

4. Să se creeze un registru de calcul cu numele ”Capitale” în care este scris tabelul 

următor: 

Țara Localitate 

România București 

Germania Berlin 

Bulgaria Sofia 

 

Să se formateze tabelul astfel: cu borduri 

exterioare de linie dublă și grosime ½, iar 

bordurile interioare de linie punctată (la 

alegere) cu grosime ¼, verde. 

5. Să se facă setările necesare pentru aplicarea unui ecran de salvare cu timp de 5 

minute. Să se facă o captură de ecran care se salvează cu numele ”captura”. 

 

  

Competențe 

• Limba Română 

• Limba Străină 

• Digitale 

probe scrise 

• Limba Română 

• Matematică 

• Materia la 
alegere 

Probe 
BAC 



Subiectul nr. 25 

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în 

continuare se va salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele 

MS Office vor fi scrise cu diacritice. 

2. Să se creeze un fișier în aplicația MS Office Word cu numele ”Atestat” cu 

următoarele cerințe: 

a) Să se deseneze 3 forme geometrice după următoarele specificații:  

Forma Grosime linie Culoare contur Culoare umplere 

Triunghi 2 galben Roz 

Pătrat 3 albastru Verde 

cerc 5 Roșu portocaliu 

b) Să se insereze cu WordArt cu un stil la alegere textul ”Voi reuși!” sub formele 

desenate mai devreme; să se modifice culorile standard. 

3. Să se realizeze un registru de calcul cu numele ”fg1” în care se va crea tabelul de mai 

jos precedat de titlul ”Funcția de gradul I”: 

a b x 

   

Să se introducă 3 seturi de valori. 

Pentru calcularea lui x se va folosi 

funcția IF pentru a verifica dacă se 

poate afla soluția 

 

4. Să se creeze o prezentare cu aplicația MS Office PowerPoint cu titlul ”Robo.ppsx” 

îndeplinind cerințele următoare: 

a) Primul diapozitiv va conține titlul ”Robo” scris cu fontul Bookman Old Style, 

dimensiune 35, culoare mov. 

b) Al doilea diapozitiv va fi tip Necompletat și  va conține o captură de ecran cu 

setările pentru aplicarea altei imagini pe spațiul de lucru la centru. 

c) Al treilea diapozitiv va conține 5 forme de aspecte și forme diferite. Să se 

aplice pe aceste forme efecte de oglindă și efecte de animație de intrare 

diferite setate astfel încât să apară singure una după cealaltă. 

d) Diapozitivul al patrulea va conține o diagramă cu următoarele date: 

x f(x) 

-8 -2 

-1 -1 

0 0 

1 1 

8 2 

 

  



Subiectul nr. 26 

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în 

continuare se va salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele 

MS Office vor fi scrise cu diacritice. 

2. Să se creeze un registru de calcul cu numele ”fg2.xlsx” în care vor calcula delta după 

formula matematică și soluția x1,2 folosind funcția IF pentru a verifica dacă se 

folosește delta sau nu. Tabelul arată astfel: 

a b c delta x1 x2 

      

 

3. Să se creeze un document cu aplicația MS Office Word cu numele ”medicamente”. 

Cerințe: 

a) Să se scrie titlul ”Medicamente” aliniat la centru, scris cu font Vivaldi, 

dimensiune 75, culoare albastru; 

b) Să se introducă după un rând liber tabelul de mai jos așa cum este scris. 

Medicamentul Tipul medicamentului 

aspirina Antibiotic 

PC Sedatif antistres 

Sirop din muguri de pin homeopat 

 

4. Să se creeze o prezentare cu aplicația MS Offce PowerPoint cu numele ”Medicament” 

în care se va scrie în primul diapozitiv ca titlu numele fișierului, iar ca subtitlu numele 

elevului și unitatea de învățământ din care face parte. În al doilea diapozitiv setat cu 

aspect Titlu și două conținuturi se va introduce în stânga o miniatură în ton cu tema, 

iar în dreapta se va introduce textul următor scris cu diacritice: ”Medicamentul este o 

substanță simplă, o asociere de substanțe sau un produs complex capabil să producă 

un efect terapeutic, fiind prezentat intr-o formă care să poată fi folosită de bolnav 

urmând un anumit mod de utilizare.”. Al treilea diapozitiv va avea aspectul Secțiune 

antet unde se va introduce ca titlu numele elevului și cealaltă casetă textul 

”Prospecte”. 

5. Să se creeze cu aplicația MS Office Excel un registru de calcul cu numele ”Lista 

cumparaturi” în care se va scrie următorul tabel: 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

produse 
Preț Cantitate Total 

     

 

 

a) Se completează cu 5 înregistrări. 

b) Se calculează totalul prin formulă 

pentru fiecare produs. 

c) Se încadrează tabelul cu borduri cu 

linie dublă de culoare albastră, iar 

umplerea cu un gradient. 

d) Se modifică textul din capul de 

tabel înclinându-l la 35°. 

 

6. Să se creeze un fișier text în care se scriu pe câte un rând numele fișierelor existente 

în folderul creat anterior. 

 

 

 



Subiectul nr. 27  

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în 

continuare se va salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele 

MS Office vor fi scrise cu diacritice. 

2. Să se creeze un document cu aplicația MS Office Word cu numele ”Date personale”. 

Să se insereze tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. Nume Prenume 
Date personale 

Observații 
CNP Adresă Localitate 

       

 Cerințe 

a) Să se introducă 5 înregistrări cu date fictive. 

b) Să se alinieze toate informațiile din tabel la centru vertical și orizontal. 

c) Să se îngroașe textul din capul de tabel 

d) Să se introducă sub tabel textul ”Date Personale” scris cu un stil WordArt. 

3. Să se creeze o prezentare cu aplicația MS Office PowerPoint cu numele ”Localitati 

din tari” în care introduceți în primul diapozitiv organigrama, aplicând un șablon de 

culori 

 
4. Să se creeze un registru de calcul cu aplicația MS Office Excel nu numele ”examen” 

unde se va introduce în antet în stânga numele școlii de care aparțineți, iar in partea 

dreaptă se va scrie numele elevului. În subsol se va scrie pe centru data în care se 

creează acest fișier. 

5. Să se deseneze în aplicația Paint un calculator cu ajutorul pensulei în principal. Să se 

salveze desenul cu numele ”PC.bmp”. 

6. Să se creeze următoarea structură de foldere: 
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Subiectul nr. 28 

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în 

continuare se va salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele 

MS Office vor fi scrise cu diacritice. 

2. Să se creeze un document cu aplicația MS Office Word un fișier cu numele 

”aplicatie”. Să se scrie central textul ”Aceasta este o aplicație” cu font Calibri, 

dimensiune 17. Să se introducă pe rândul următor cu aliniere stânga-dreapta, alineat 

agățat de 2 cm, spațiu înaintea paragrafului de 15 pct și dimensiune 13 textul: 

”ANALIZA PROBLEMEI: În această fază se stabilesc următoarele: datele de 

intrare, datele de ieşire, formularea cerinţelor utilizatorului în detaliu. În final, 

trebuie să rezulte înţelegerea completă a cerinţelor - specificaţiile sau domeniul 

problemei – şi eliminarea oricăror ambiguităţi ale formulării generale.” 

3. Să se creeze un registru de calcul cu aplicația MS Office Excel cu numele ”forme” în 

care se introduce în prima foaie de calcul organigrama următoare: 

 

 Să se introducă în a doua foaie de 

calcul 7 forme de diverse forme și 

fiecare de altă culoare sau gradienți 

aplicați. 

 Să se introducă în a doua foaie de 

calcul un text scris cu WordArt 

căruia i se aplică efectele de umbră, 

de reflexie și de strălucire. 

4. Să se creeze o prezentare cu aplicația MS Office PowerPoint cu numele ”alimentatie”. 

Să se introducă în primul diapozitiv care va avea aspectul Titlu și conținut 

organigrama următoare 

 

Cerințe: 

 Să se modifice culorile organigramei 

astfel încât piramida să fie colorată 

iar dreptunghiurile să aibă fiecare 

culori de linii diferite 

 Să se aplice un efect 3D 

organigramei. 

 Să se introducă în al doilea 

diapozitiv un tabel cu conținutul din 

organigramă. 

5. Să se deschidă aplicația Calculator a sistemului de operare Windows și să se schimbe 

vizualizarea în calculator Științific și să se calculeze 𝑠𝑖𝑛30°. Să se facă o captură de 

ecran din care să reiasă rezultatul calculului și să se lipească în fișierul aplicatie.docx 

 

  

Cadranul 
4 

Cadranul 
1 

Cadranul 
3 

Cadranul 
2 

Grupa grăsimi, uleiuri, dulciuri 

Grupa lapte, iaurt, brânzeturi 
și carne, pește, fasole uscată 

Grupa legume și fructe 

Grupa pâine, cereale, orez și 
paste făinoase 



Subiectul nr. 29  

1. Să se creezeun folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în 

continuare se va salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele 

MS Office vor fi scrise cu diacritice. 

2. Să se creeze un document cu aplicația MS Office Word cu numele ”exercițiu”. Să se 

introducă paragrafele următoare scrise cu font ”Vivaldi”, dimensiune 15, culoare 

albastru închis: 

De regulă, stabilirea datelor de intrare şi ieşire necesare şi modul de prelucrare a 

intrărilor pentru a obţine ieşirile dorite se face foarte exact. 

Transpunerea algoritmului folosind un limbaj de programare: Se va acorda o 

atenţie specială declarării variabilelor. Este de preferat să nu se folosească variabile globale 

decât pentru elementele de intrare/ieşire. 

 Să se încadreze primul paragraf în chenar colorat. 

 Să se încadreze cuvintele ”modul de prelucrare” în chenar negru. 

 Să se alinieze la dreapta al doilea paragraf. 

 Aplicați textului ”Transpunerea algoritmului folosind un limbaj de 

programare” modificare în majuscule, subliniate cu două linii. 

3. Să se creeze o prezentare cu aplicația MS Office PowerPoint cu numele ”prezentare”. 

Să se aplice numărul diapozitivului pentru toată prezentarea. În primul diapozitiv se va aplica 

un sunet dintr-un fișier audio care se va reda pe tot parcursul prezentării și să se scie ca titlu 

numele și prenumele elevului iar ca subtitlu numele școlii. În diapozitivul al doilea se va 

introduce ca notă de subsol textul ”Vine Bacalaureatul!”, iar în zona de conținut se va 

introduce textul  

”Ca programatori ne găsim de multe ori în situația de a efectua o secvență de 

instrucțiuni de mai multe ori (de exemplu un calcul) pentru date diferite sau pentru aceleași 

date. În aceste situații este de dorit ca respectiva secvență de instrucțiuni să fie scrisă separat 

sub forma unui subprogram care va fi identificat prin nume.” 

4. Să se creeze un registru de calcul cu aplicația MS Office Excel cu numele ”sistem de 

operare”. În prima foaie de calcul se vor îmbina celule A1:D1 și se va introduce textul 

”apariția sistemelor de operare”, iar începând cu celula B3 se va introduce tabelul de mai jos: 

Sistemul de 

operare 

Anul primei 

apariții 

Windows 1985 

Mac OS 1984 

Android 2007 

 Coloanele se lărgesc astfel încât să 

se vadă tot textul în celule pe linie 

 Să se aplice borduri exterioare și 

interioare tabelului 

 Să se creeze o diagramă pe tabelul 

scris anterior. 

 

5. Să se deschidă fereastra de personalizare a spațiului de lucru și să se facă setările 

pentru modificarea ecranului de salvare care va apare după 15 min. Să se deschidă și aplicația 

calculator în care se selectează ”Hexazecimal”. Să se facă o captură de ecran în care se vor 

vedea cele două ferestre și va fi lipită în documentul exercițiu.docx. 



Subiectul nr. 30 

1. Să se creeze un folder Atestat2018 pe spațiul de lucru. Tot ceea ce se va lucra în continuare 

se va salva în acest folder. Toate informațiile sub formă de text in fișierele MS Office vor fi 

scrise cu diacritice. 

2. Să se creeze un document cu aplicația MS Office Word cu numele ”Masini”. Cerințe: 

a) Să se scrie un textul ”Mașini” central cu font GOUDY STOUT, dimensiune 35, 

b) Să se aplice o bordură de pagină cu un stil (linie sau artă) la alegere, cu grosime de 4 

pct, de culoare roșie, 

c) Să se introducă următoarele forme: 

 O săgeată bloc cu vârful spre dreapta, modificată astfel încât vârful să fie mai 

ascuțit și corpul săgeții mai subțire, să se aplice efecte 3D și un efect de 

umbră 

 O stea în 16 colțuri cu o umplere gradient 

 Un banner pe care se va scrie ”Mașini de curse”. 

3. Să se creeze cu aplicația MS Office PowerPoint o prezentare cu numele ”Piloti”. Cerințe: 

a) Diapozitivul 1 va avea titlul ”Piloți” pe care se va aplica un efectul de animație de 

intrare ”Fir” la nivel de literă 

b) Diapozitivul 2 va cuprinde următoarea organigramă 

 
c) Să se aplice în subsol data cu actualizare automată pe toate diapozitivele 

d) Să se aplice un șablon la alegere. 

4. Să se creeze un registru de calcul cu aplicația MS Office Excel cu numele ”Note”. Se cere să 

se îndeplinească următoarele cerințe: 

a) Să se introducă în prima foaie de calcul tabelul următor pentru care se va crea o 

diagramă radială 3-D. 

b) Să se redenumească prima foaie de calcul cu numele ”Note”. 

c) Să se redenumească a doua foaie de calcul cu numele ”medie”. 

d) În celula B2 din foaia de calcul medie să se scrie textul ”medie” iar în celula C2 să se 

calculeze media notelor scrise în tabelul din foaia de calcul Note. 

5. În aplicația Paint să se creeze o formă cu 7 laturi ce va avea o culoare de umplere albastru. 

Se salvează imaginea cu numele ”formă.jpg”. 
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