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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

‘’TEHNOMATH’’ 

EDIŢIA  a II a, 19 MAI 2018 

SUBIECTE CLASA a IX– a 

Subiectul I (7p) 
1. Creați pe desktop un folder cu numele Tehnomath09_nr_statie 

2. În acest folder, creați alte 3 foldere numite: elev1, elev2, elev3 si salvati cu print screen 

imaginea lor in fisierul date.png în folderul creat la Subiectul I.1 

3. În folderul elev1, creați un fișier numit patrat.bmp, care să conțină  trei patrate de culori 

diferite si cu contururi de grosimi diferite, create  cu Paint. 

4. În folderul elev2, creați un fișier numit strofa.doc care să contină o strofa dintr-o poezie 

aleasă de voi din cele invatate la limba romana. 

5. Faceți o copie a folderului elev1 și copiati-l în folderul elev3 

6. Mutați folderul elev2 în folderul elev3 și redenumiți-l Tehnomath. 

7. Ștergeți folderul elev1 aflat în folderul cu numele vostru. 

Subiectul II (7p) 
1. Creaţi un fişier în Word care să se numească Editare şi îl salvaţi pe desktop, în folderul 

creat la Subiectul  I.1. 

2. Introduceţi  in fisierul creat titlul următor “Concursul TehnoMath”, scris artistic cu 

WordArt (înălțime 0,6 , lățime 6 , effect umbră 3, formă-triunghi cu vârful în sus) 

3. Primul paragraf va conține următoarele expresii: 

              
 

 
        

 

 
      

   
 

    
 

   
 

   
     

 

   

-Fontul Cambria Math, dimensiune 12, distanţa dintre randuri 1,5 pct.  

Al doilea paragraf trebuie să conţină minim 20 cuvinte cu informaţii generale despre 

sisteme de operare , folosind fontul Verdana, dimensiune 11, culoare albastră, aliniat la 

centru, prima literă- majusculă încorporată (DropCap). 

4. Încadrați al doilea paragraph într-un chenar, culoare bordură-albastru, grosime linie-3pt, 

style-linie dublă. După primul paragraf, inseraţi o imagine creată în Paint cu un trapez 

dreptunghic si un paralelogram. După al doilea paragraph, inseraţi o imagine cu un 

plotter, luată de pe internet.   

5. Inserați în subsolul (footerul) documentului un text generat automat (Autotext) care să 

cuprindă data curentă. 

6. Inserați la finalul documentului o forma predefinită (autoshape), de tip PENTAGON, cu 

liniile de contur de culoare roșie și grosime 4 pt. Introduceți în interiorul formei textul 

TEHNOMATH. 

7. Înlocuiți automat fiecare simbol punct ”.” din document cu textul punct. 
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Subiectul III(7p) 
1. Realizați, utilizând aplicația Paint, o siglă (500 x 300 pixeli) pentru Concursul 

Tehnomat  și salvați fișierul cu numele sigla.jpg, în folderul creat la Subiectul  I.1. Sigla 

trebuie să conțină numele concursului si minim 2 simboluri create in Paint. (Se acordă 3 

puncte pentru elementele obligatorii și 4 puncte pentru creativitatea și simțul artistic al 

autorului, elementele de design și cromatică) . 

Notă: 

 Toate subiectele sunt obligatorii, fiecare subiect valorează 7 puncte. Cele 4 puncte, pentru 

creativitatea și simțul artistic al autorului, elementele de design și cromatică, nu se 

contesta. 

 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

 Rezultatele vor fi afişate la avizierul Colegiului Tehnic “Edmond Nicolau”, pe site-ul 

http://www.edmondnicolaubr.webs.com şi pe site-ul isjbraila.ro, secţiunea Discipline / 

domenii, Matematică, Olimpiade şi concursuri. 
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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

‘’TEHNOMATH’’ 

EDIŢIA  a II a, 19 MAI 2018 

SUBIECTE CLASA a IX– a 

 

Barem de notare 

SUBIECTUL I  Maxim 7 puncte 

1.  realizare folder cu numele specificat 1 punct 

2.  creare 3 foldere numite: elev1, elev2, elev3. 

si realizare fisier date.png 
0,6 puncte (0,2 pt fiecare) 

0,5 puncte 

3.  creare un fișier numit patrat.bmp, 

realizare 3 dreptunghiuri de culori diferite 

realizare 3 dreptunghiuri cu contururi de grosimi 

diferite 

0.5 puncte 

0.6 puncte (0,2 fiecare) 

 

0,6 puncte (0,2 fiecare) 

4.  creare un fișier numit strofa.doc  

tastare o stofa cu diacritice 
0.5 puncte 

0,7 puncte 

5.  copiere folder elev1  în folder elev3. 0,5 puncte 

6.  mutare folder elev2 in folder elev3 

redenumire Tehnomath 
0.5 puncte 

0.5 puncte 

7.  stergere folderul elev1 0,5 puncte 

SUBIECTUL II  Maxim 7 puncte 

1.  creare  fişier în Word Editare şi salvare pe desktop, 

în folderul creat la Subiectul  I.1. 
0,5 puncte 

2.  realizare  titlul  scris artistic cu WordArt, conform 

cerinței 
1 punct(0,25p/cerință) 

3.  -scriere primul paragraph 0,6puncte(0,2puncte/expresie) 

-cerințe formatare primul paragraph 0,3 puncte (0,1 p/cerință) 

-cerințe formatare al doilea paragraf 0,5 puncte(0,1p/cerință) 

4.  -încadrare chenar 0.25 p 

-ceințe pentru chenar 0,25p 

-inserare imagine creată în Paint 0,5p 

-inserare imagine plotter 0,1p 

5.  inserare în subsolul documentului a unui text 

generat automat (Autotext) cu data curentă. 
1 punct 

6.  inserare la finalul documentului forma predefinită 

(autoshape), de tip pentagon,  
0.25 p 

 

cu liniile de contur de culoare roșie  

si grosime 4 pt. 
0,25p 

0,25p 

scriere în interiorul formei textul TEHNOMATH. 0.25p 

7.  
inlocuire simbolului punct „.” din document cu 

textul punct. 

1 punct 

SUBIECTUL III  Maxim 7 puncte 

 -realizare siglă (500x300 pixeli)  

-salvare fisier cu numele sigla.jpg.  

-sigla conține numele concursului si 2 simboluri 

create in Paint 

-creativitatea și simțul artistic al autorului, 

elementele de design și cromatică 

1punct 

0,5 puncte 

1,5 puncte (3 x 0,5puncte ) 

 

4 puncte ( 4 x 1punct ) 
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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ ‘’TEHNOMATH’’ 

EDIŢIA a II a, 19 MAI 2018 

SUBIECTE CLASA a X– a 

 

Creează pe desktop un folder de lucru cu numele: Tehnomath10_nr_statie 

 

Subiectul I (7p) – EXCEL 

 

Creați un registru nou în Microsoft Excel cu denumirea Concurs.xlsx. Fontul utilizat va fi Arial, 12 p. 

Realizați următoarele cerințe: 

1. Introduceți în Foaie1, următorul tabel in celulele specificate si 

 

 
 

 

adăugați date pentru 10 produse începând cu celula C5, fără să completați câmpurile Total și 

Media vânzărilor. Zona C5:G14 va avea text cursiv, centrat, fundal verde deschis, iar zona 

C15:H15  va avea fundal albastru deschis.       1p 

2. Bordura de contur a tabelului să fie punctată și de culoare portocaliu.   1p 

3. În celula H5, adăugați o formulă prin care să calculați suma vânzărilor, pe cele 3 luni pentru 

fiecare produs în parte. Copiați formula din H5 și pentru zona H6:H14. Datele vor fi formatate 

cu 2 zecimale.           1p 

4. În celula E15, introduceți o formulă prin care calculați media vănzărilor pentru fiecare lună in 

parte.             1p 

5. In celula J5  introduceti o formula care sã conțină totalul cel mai mare, iar in celula J5 

introduceți o formulã care sã afișeze totalul cel mai mic.     1p 

6. Realizați o diagramã de tip Column (Coloană), din care sã reiasã vânzările produselor pentru 

fiecare lună în parte.          1p 

7. Filtrați datele astfel încât sã fie afișați doar primele 5 produse.    1p 

 

 



Subiectul II (7p) – PowerPoint 

 

Fişierul realizat va avea numele Centenar.ppt 

1. Alegeţi primul diapozitiv de tip titlu. Ca  titlu introduceţi numele concursului “100 ani de la 

Marea Unire“. Ca subtitlu introduceţi textul : “1918-2018 “ . 1p 

2. Aplicaţi subtitlului un efect de animaţie la nivel de cuvânt.     1p  

3. Introduceţi un nou diapozitiv de tip titlu şi conţinut.  Ca titlu introduceţi un WordArt cu textul  

“Procesul formării statului național unitar român:” iar ca text următoarea listă : 

Revoluția de la 1848 

Unirea Principatelor Române 

Războiul de Independență 

si aplicaţi listei un tip de marcatori ales de dumneavoastra de culoare roşie.  1p 

4. Introduceţi un nou diapozitiv de tip titlu şi conţinut. Ca titlu introduceţi textul “Drapelul 

Romaniei“. Inseraţi o imagine realizată de voi în Paint cu drapelul țării noastre sub acest titlu. 

Aplicaţi titlului un efect de animaţie de intrare care să se repete de 3 ori.    

  1p 

5. Inseraţi un nou diapozitiv de tip titlu si tabel. Ca titlu folosiţi textul ‘Ce înseamnă Centenarul 

Marii Uniri’. Conţinutul tabelului să fie următorul :       

   1p 

eveniment dată 

unirea Basarabiei cu 

România 
martie 1918 

unirea Bucovinei cu 

România 
noiembrie 1918 

unirea Transilvaniei, 

Banatului, Crișanei 

și Maramureșului cu 

România. 

decembrie 1918 

6. Formataţi tabelul astfel : aplicaţi chenare cu linie dublă  şi culoare verde chenarelor; aplicaţi un 

efect de umplere tabelului de tip textură ;        1p 

7. Aplicați un efect de tranziție doar la diapozitivul care conține tabelul de mai sus.  1p 

 

Subiectul III (7p) – ACCESS 

 

1) Să se creeze o bază de date Access care să conţină  tabelul ORAŞE, cu următoarele coloane 

(câmpuri): cod_oras, denumire,populaţie, cod_judeţ.  

Coloana cod_oraş este  cheie primară. Alegeţi tipul de date corespunzător.    1p 

2) Introduceţi următoarele înregistrări  

       1p 

cod_oras denumire populatie cod_judet suprafata 

1 Sinaia 16000 PH 89.27 

2 Braşov 350000 BV 74 

3 Constanţa 450000 CT 124.9 

4 Urziceni 12000 IL 5.78 

5 Azuga 10000 PH 83.04 

6 Mizil 10500 PH 19.32 

7 Mangalia 120000 CT 62.26 

8 Predeal 56000 BV 57.1 

9 Buşteni 14000 PH 75.28 

10 Târgovişte 234000 DB 50.4 

 



3) Să se afişeze toate oraşele, sortate alfabetic,  din judeţul care are codul BV şi au peste 50000 de 

locuitori. Salvaţi interogarea cu numele Interogare1      1p 

4) Să se realizeze un raport cu numele Raport1 din care să rezulte toate oraşele care au între 10000 şi 

100000 de locuitori, din judeţul care are codul PH        1p 

5) Creaţi o interogare cu numele Integare2 care să afişeze oraşele din judeţe cu codul IL, DB sau CT, 

care au suprafaţa cel puţin 50, sortate ascendent după suprafaţă.      1p 

6) Creaţi o interogare numită Interogare3 din care să rezulte densitatea populaţiei 

(nr.locuitori/suprafaţă) în fiecare oraş        1p 

7) Să se realizeze un raport numit Raport2 care să afişeze oraşele cu coduri pare.   1p 

 

 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează 7 puncte.  

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

Rezultatele vor fi afişate la avizierul Colegiului Tehnic “Edmond Nicolau”, pe site-ul 

http://www.edmondnicolaubr.webs.com şi pe site-ul isjbraila.ro, secţiunea Discipline/domenii, 

Matematică, Olimpiade şi concursuri. 
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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ ‘’TEHNOMATH’’ 

EDIŢIA  a II,a 19 MAI 2018 

Barem de notare – CLASA a X-a 

Subiectul I 

1.  Rezolvarea corectă a cerinţei: 

-introducere date 

-aplicarea fundalului 

-ingrosare text 

1p 

0,25 p 

0,5 p 

0,25 p 

2.  Rezolvarea corectă a cerinţei: 

Bordura groasa 

Bordura mov 

1p 

0,5 p 

0,5 p 

3.  Rezolvarea corectă a cerinţei: 

Formula corecta 

Scriere cu 2 zecimale 

1 p 

0,75p 

0,25p 

4.  Rezolvarea corectă a cerinţei: 1 p 

5.  Realizarea corectă a cerinţei 1p 

6.  Rezolvarea corectă a cerinţei: 1 p 

7.  Realizarea corectă a cerinţei: 

Filtrare corecta 

Inserare captura de ecran 

1p 

0.25p 

0.75 p 

 

Subiectul II 

1.  Rezolvarea corectă a cerinţei 1p 

2.  Rezolvarea corectă a cerinţei 

-aplicarea altui efect 

1p 

0,5 p 

3.  Introducerea textului 

Stabilirea corectă a marcatorilor 

0,5p 

0,5p 

4.  Introducerea textului şi a imaginii 

Stabilirea corectă a efectului de animaţie 

0,5p 

0,5p 

5.  Realizarea corectă a cerinţei 1p 

6.  Formatarea chenarelor 

Aplicarea texturii 

2x 0,3p 

0,4p 

7.  Realizarea corectă a cerinţei 1p 

 

Subiectul III 

1.  Alegerea corectă a tipurilor de date 

Stabilirea cheii primare 

0,5p 

0,5p 

2.  Popularea bazei de date cu înregistrări 1p 

3.  Rezolvarea corectă a cerinţei 1p 

4.  Rezolvarea corectă a cerinţei 1p 

5.  Rezolvarea corectă a cerinţei 1p 

6.  Rezolvarea corectă a cerinţei 1p 

7.  Rezolvarea corectă a cerinţei 1p 
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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

‘’TEHNOMATH’’ 

EDIŢIA  II, 19 MAI 2018 

SUBIECTE CLASA a XI– a 

 

 

Creează pe desktop un folder de lucru cu numele: Tehnomath_11_nr_statie 

 

Subiectul I (7p) 

 

La un concurs de matematică, elevii participanți au obținut rezultate cuprinse în următoarea bază de 

date: 

 

Nr.crt. Nume și prenume elev Școala de proveniență Clasa Nota obținută 

1.  Popescu Maria Școala Gimnazială Galați IX 9,45 

2.  Ionescu Carmen Școala Gimnazială Buzău IX 8,75 

3.  Bertescu Gina Școala Gimnazială Iași X 9,25 

4.  Georgescu Ion Școala Gimnazială Focșani XI 7,25 

5.  Tomescu Victor Școala Gimnazială Deva IX 8,75 

6.  Stănescu Denisa Școala Gimnazială Cluj XI 9,50 

7.  Rădulescu Elena Școala Gimnazială Dej XI 8,15 

8.  Dobrescu Raluca Școala Gimnazială Blaj XII 10,00 

 

Realizează următoarele operații în Microsoft Excel: 

a) Completează datele din  tabelul de mai sus și bordurează tabelul cu linie dublă la exterior și 

interior de culoare verde; 

b) Formatează celulele astfel : fontul albastru, fundal galben; 

c) Formatează celulele din coloana Nota obținută cu numere cu 2 zecimale; 

d) Filtrați informațiile după câmpul ”Clasa” și copiați în Foaia 2 doar elevii clasei a XI-a; 

e) Redenumește Foaia de calcul 1, cu numele concurs. 

f) Salvează registrul cu numele Matematica.xls in folder-ul de lucru  aflat pe desktop. 

 

Subiectul II (7p) 

La finalul concursului, organizatorii doresc să le elibereze elevilor participanți o adeverință după 

următorul format: 

 

Adeverință, 

Se eliberează elevului, <Nume și prenume elev>, din <Școala de proveniență> clasa < Clasa 

> pentru participarea la concursul ”Tehnomath” unde a obținut nota <Nota obținută>.  

                                                                                    Prof. __________ 
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a) Tehnoredactează, textul adeverinței respectând următoarele cerinţe:  

b) Titlul centrat, aliniere la centru, aliniere stânga-dreapta pentru restul textului adeverinței; 

c) Fontul Times New Roman, 12, negru; 

d) Spaţiul între randuri  de 2 pt. Între paragrafe se lasă spaţiu dublu faţă de spaţiul dintre 

rânduri. 

e) Folosind Îmbinarea prin corespondentă, finalizează într-un document, corespondenţa 

pentru toate înregistrările tabelului din registrul de calcul Matematica.xls 

f) Salvează documentul într-un fişier cu numele  Adeverință.doc în folder-ul de lucru  aflat pe 

desktop. 

 

 

Subiectul III (7p) 

La sfârșitul concursului, elevii sunt rugați să facă o prezentare Power Point cu maxim 4 

diapozitive, în care să vorbească despre experința concursului. 

Realizează o prezentare în Microsoft Power Point cu maxim 4 diapozitive, în care să exprimi 

experiența concursului. 

a) Primul diapozitiv să fie de aspect Necompletat, să conțină sloganul “Concurs 

Tehnomath“, editat cu stil Word Art. 

b) Al-doilea diapozitiv prezintă:   

CONCURS TEHNOMATH 

 Concurs de matematică și informatică  

 Adresat elevilor din clasele XI-XII, filiera tehnologică (profil servicii,  profil resurse, profil 

tehnic) 

Aplică  marcatori ca cei din fișă, fontul roșu, aspect diapozitiv - Două tipuri de conținut,  la 

dreapta textul, iar la stânga inserează imagine specifică informației prezentate. 

c) Al-treilea diapozitiv prezintă:  

 AVANTAJELE PARTICIPĂRII LA CONCURS 

 Verificarea cunoștințelor dobândite în clasă 

 Întâlnirea cu elevi din alte județe 

 

Aplică  marcatori ca cei din fișă, fontul verde, aspect diapozitiv-Titlu și conținut 

d) În cel de-al patrulea diapozitiv prezintă informații de contact ale școlii organizatoare, 

respectiv, Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”, inserează o imagine  sugestivă.  

e) Diapozitivele vor avea fundal atractiv, tranziții și animație particularizată ; 

f) Salvează această prezentare cu numele Competiție.ppt în  folder-ul de lucru aflat pe 

desktop 

 

Notă: 

Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează 7 puncte.  

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

Rezultatele vor fi afişate la avizierul Colegiului Tehnic “Edmond Nicolau”, pe site-ul 

http://www.edmondnicolaubr.webs.com şi pe site-ul isjbraila.ro, secţiunea Discipline/domenii, 

Matematică, Olimpiade şi concursuri. 
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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ ‘’TEHNOMATH’’ 

EDIŢIA  II, 19 MAI 2018 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE-TIC,CLASA a XI– a 

Subiectul  I                  (7 puncte) 

 

a) Completare date tabel 

Bordurare tabel 

Pentru rezolvare corectă 

1p 

0,5px2 

 

 

2p 

b Formatarea  fonturi  

Formatarea  fundal 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p 

0,5p 

 

 

1p 

c) Formatare celule  -Numar cu 2 zecimale 

Pentru rezolvare corectă 

1p  

1p 

d) Filtrare informații 

Copiere în foaia 2 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p 

0,5p 

 

 

 

1p 

e) Redenumire foaie calcul 

Pentru rezolvare corectă 

1p  

1p 

f) Creare folder 

Salvare fișier 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p 

0,5p 

 

 

1p 

 

Subiectul II                                                                                                         (7  puncte) 

 

a) Tehnoredactare text 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p                               

0,5p  

b) Alinierea textului 

Pentru rezolvare corectă 

1p  

1p 

c) Formatare text  

Pentru rezolvare corectă 

1p  

1p 

d) Spațierea  paragrafelor 

Pentru rezolvare corectă 

1p  

1p 

e) Îmbinare prin corespondență 

Pentru rezolvare corectă 

5x0,5p  

2,5p 

f) Salvare fișier 

Pentru rezolvare corectă 

1p  

1p 

 

Subiectul III                (7  puncte) 

 

a) Alegerea aspectului diapozitivului 

Inserare Word ART 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p                               

0,5p 

 

 

1p  

b) Alegerea aspectului diapozitivului 

Aplicare marcatori 

Formatare text 

Inserare imagine 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

 

 

 

 

2p 
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c) Alegerea aspectului diapozitivului 

Aplicare marcatori 

Formatare text 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

 

 

 

 

1,5p 

d) Inserare imagine 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p  

0,5p 

e) Proiectare diapozitiv 

Animație particularizată 

Tranziții 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p 

0,5p 

0,5p 

 

 

 

 

1,5p 

f) Salvare fișier 

Pentru rezolvare corectă 

0,5p  

0,5p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota finală se calculează prin totalizarea punctajului acordat 
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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

‘’TEHNOMATH’’ 

EDIŢIA  a II a, 19 MAI 2018 

SUBIECTE CLASA a XII– a 

 
Creează pe desktop un folder de lucru cu numele: Tehnomath_12_nr_statie 

 

Subiectul I   (7 puncte) 

 

1.Căutaţi pe web informaţii despre Marea Unire şi scrieţi într-un document Word, anul în care s-a 

înfăptuit. Salvaţi documentul cu numele “mareaunire.docx” în folder-ul de lucru.               (1p) 

2. Efectuați captura paginii web accesată anterior și  salvați captura cu numele “mareaunire.jpg”, în 

folderul de lucru                                                               (1p)                                                                                                               

3.Salvaţi în folder-ul de lucru, ca pagină web numai HTML, cu numele implicit, pagina web de pe 

care aţi preluat informaţia de la punctul 1.                                                   (1p)                                         

4.Copiaţi în documentul “mareaunire.docx” informații despre Marea Unire.                               (1p)                                                                                                                                                       

5.Folosind un motor de căutare, căutați 3 imagini corespunzătoare cu: logo-ul (sigla) marii uniri, 

steagul  României şi sigla oraşului Sălaj. Aceste imagini le salvați  în format jpeg, în folderul de 

lucru                             (1p)                                                                                                                                         

6. Adăugați un semn de carte (marcați) pentru pagina ”Centenarul în Sălaj – Centenarul Marii Uniri 

1918-2018”,  în bara de marcaje .                                                                                                    (1p)                                                                                                                             

7.Efectuați captura realizării marcajului de mai sus și salvați în folderul de lucru cu numele 

marcaj.jpg.                                                                                                                                       (1p) 

                                                                                                  

 Subiectul II  (7 puncte) 

 

1.Deschideți un browser de Internet și realizați setările necesare astfel încăt să vizualizați ultimile 

descărcări                                                                                                                                        (1p) 

2.Realizați o captură de ecran cu setările realizate și salvați în folderul de lucru  cu numele 

descarcari.jpg.               (1p) 

3.Setați ca pagină de pornire www.edu.com.                                                                                  (1p)  

4. Realizați o captură de ecran cu setările realizate și salvați în folderul  cu numele edu.jpg.       (1p) 

5. Setați zoom pagină browser, 75%.                                                                                              (1p) 

6. Realizați o captură de ecran cu setările realizate și salvați în folderul  cu numele zoom.jpg.     (1p) 

7. Folosind un browser de Internet căutați editorul HTML Frontpage. Copiați informațiile găsite 

într-un document pe care îl salvați cu numele – frontpage.docx.                                                    (1p)                                                     

 

Subiectul III ( 7 puncte) 

 

Realizaţi pagina web alăturată, cu ajutorul aplicaţiei Notepad pe care o salvaţi în folder-ul de lucru 

cu numele “Mareaunire.html”.  

1.Setati ca pe bara de titlul a paginii nou create să apară scris “Centenarul   Marii Uniri”   (1p) 

2.Scrieţi titlul cu fontul Times New Roman, centrat, utilizand marimea caracterului 5(size 5), 

culoarea roșu; font îngroșat.                                                                                                             (1p) 

Pentru text folosiţi fontul Arial, aliniat la stânga-dreapta şi având dimensiunea de afişare a fontului 

cu 2 unitati mai mică decât cea implicită, culoare albastru.                                               (1p)      

3.Stabiliţi culoarea de fundal a paginii - galben.                          (1p)                                                     

              

http://www.edu.com/


 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 

 

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Brăila 

 

 

 

4.Realizaţi tabelul din imagine, cu  grosimea chenarului de 3 și culoare bordură  verde.              (1p)     

5.Inserați în tabel cele 3 imagini descărcate la Subiectul I(5).                                  (1p)     

6.Textul din pagina web să fie ca în tabel, centrat.                                                                         (1p)               

7.Realizați legături(link-uri) pe fiecare imagine pentru a deschide: portalul Marii Uniri, informații 

despre steagul cusut cu fir de aur dedicat Marii Uniri şi site-ul web al orașului Sălaj             (1p)

                                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează 7 puncte.  

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.  

Rezultatele vor fi afişate la avizierul Colegiului Tehnic “Edmond Nicolau”, pe site-ul 

http://www.edmondnicolaubr.webs.com şi pe site-ul isjbraila.ro, secţiunea Discipline/domenii, 

Matematică, Olimpiade şi concursuri. 

Centenarul   Marii Uniri 
În anul 2018, comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major 

al anului 1918: desăvârșirea statului național român realizată prin unirea 
provinciilor românești cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu 
România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 
noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri 
formează împreună Marea Unire de la 1918,iar în 2018, la 100 de ani de la 
acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI. 

 
 

Adresă Legătură 

Portal-ul 
Marii uniri 

 

 
 

Steagul 
Marii uniri 

 

 

Sălajul și 
Marea Unire 

 

 
 

 

http://centenarulromaniei.ro/unirea-basarabiei-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/unirea-basarabiei-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/unirea-bucovinei-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
http://centenarulromaniei.ro/ce-inseamna-marea-unire-de-la-1918/
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CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 

‘’TEHNOMATH’’ 

EDIŢIA  a II a, 19 MAI 2018 

SUBIECTE CLASA a XII– a 

 

Barem de notare 

 

Subiectul I -  7 puncte 

 

1. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
1918 

                                                                                            

2. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
Tasta -Pri Sc 

                                                               

3. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 

 

4. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
 

 

5. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 

 
 

6. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
 

 

7. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 

 

Subiectul II  - 7 puncte 

 
1. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p)  

2. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 

 

3. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
 

 

4. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 

 
5. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p)  
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6. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 

 

7. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
 

 

 

Subiectul III - 7 puncte 

 

1. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
 

 

2. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
 

 

3. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
 

 

4. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 

<table border=”3” color=blue: 

<tr> 

           <td> ADRESA </td>   

               <td>LEGATURA </td> 

             </tr> 

 </table> 

5. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
<img src=”nume poza.extensie”>      

                

6. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
<hr color=”nume culoare”>              

 

7. Rezolvarea corectă a cerinţei                               (1p) 
<a href =”http://numepaginaweb”>…….</a>       

                    

 


	Subiect_9
	Barem_9
	Subiect_10
	Barem_10
	Subiect_11
	Barem_11
	Subiect_12
	Barem_12

