
Ministerul Educaţiei Naționale  

Olimpiada de Tehnologia Informaţiei – etapa judeţeană Secţiunea TIC, Clasa a IX-a                                                

  

8 aprilie 2017  

 

1 

 

Barem - 100 puncte 

Notă: Nu se vor acorda punctaje intermediare în afara celor precizate în barem. 

Pentru fiecare mod de rezolvare prezentat se va considera că este doar una dintre posibilități, elevul 

având dreptul să rezolve în oricare alt mod. 

Nr. 

crt. 

Rezolvare Punctaj 

1.1. 

Crearea folderului Configurare spatiu lucru.  0,5 

 

- existența imaginilor în fișierul bara_instrumente_noua.docx care conțin rezolvarea 

corectă pe etape a cerinței. 

2 

- imaginea care dovedește includerea noii bare de instrumente (cu denumirea ID 

concurs) pe bara de activități. Punctajul va fi acordat și în cazul în care elevul nu a 

folosit denumirea cerută în enunț dar a rezolvat cerința utilizând chiar ID-ul primit. 

1 

1.2 

- crearea comenzii rapide 

- alegerea denumirii corecte a comenzii rapide  

- alegerea pictogramei  

- existența imaginilor în fișierul reciclare.docx privind etapele corecte ale rezolvării  2 

- existența imaginii ce dovedește includerea comenzii rapide pe bara 

de activități  

1 

1.3 

- Panoul de control -> opțiunea Personalizare ->Aspect și culoare fereastră 

- deschideți fereastra corespunzătoare opțiunii Setări complexe de aspect. 

Se vor acorda punctaje parțiale astfel:   

- alegerea tipului de font - Calibri; 0,5 

- alegerea dimensiunii fontului - 12; 0,5 
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- alegerea culorii fontului - roșu; 0,5 

- alegerea stilul de font - Aldin 0,5 

1.4 

- selectați folderul Computer  

- din lista de opțiuni alegeți Proprietăți 

- alegeți opțiunea Index experiență Windows din fereastra Sistem 

 

- existența fișierului index.jpg cu rezolvarea corectă a cerinței. 2 

1.5 

- din fereastra Numele arhivei și parametri, din fila Fișiere se va bifa opțiunea  Pune fiecare fișier 

într-o arhivă separată; 

- din fereastra Numele arhivei și parametri, din fila General se va stabili numele arhivei. 

- existența fișierului arhive_separate.rar 1 

- alegerea opțiunii de arhivare separată a fiecărui fișier și 

salvarea capturii de ecran sub denumirea 

arhive_separate.jpg  

 

1 

2.1 

- respectarea dimensiunii siglei 4x3 inch  

1 

- includerea numelui pensiunii Cocorul albastru 0,5 

- utilizarea unei imagini din folderul Resurse 0,5 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 

mesaj 

2 

1 

1 

2.2 

- respectarea formatului A4 0,5 

- utilizarea unei/unor imagini din folderul Resurse eventual și/sau a siglei creată la 

cerința anterioară 
0,5 

- utilizarea informațiilor solicitate în cerință: nume persoană de contact: Ionescu 

Bogdan, nume firmă: Cocorul albastru, adresă web:www.cocorul_albastru.ro, adresă 

email:cocorul_albastru@yahoo.com, adresă poștală: Str. Vasile Alecsandri, nr. 27, 

comuna Vadul Bistriței, județul Bacău, telefon 0243/555555, fax:0234/555556 

1 

- respectarea numărului de cărți de vizită incluse în șablon (10) 1 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 

2 

1 
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2.3 

- deschiderea fișierului date.in cu Notepad și copierea în Clipboard a conținutului 

  

- deschiderea aplicației Calculator în modul Statistică și lipirea conținutului din 

Clipboard 

 

- acționarea butonului de sumă și memorarea 

valorii  

 

- alegerea modului de lucru Programator 

- accesarea momoriei   

- trecerea la Hexazecimal.   

- bifarea opțiunii Grupare cifre în meniul Vizualizare.  

- existența imaginii finale cu mesajul decodificat  

 

4,5 

2.4 - respectarea cerinței privind dimensiunea paginii Word: (10 x 14) cm 1 
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- utilizarea a trei imagini din folderul Resurse eventual și a siglei pensiunii 1 

- menționarea informațiilor de interes pentru clienți (costul - 5 lei /zi, tipul bicicletelor, 

locația etc.). 
1 

- inserarea decupajului din aplicația calculator în care să fie sugerată reducerea de 2 lei 

care se acordă dacă închirierea bicicletei se face pentru două zile. 
1 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 

mesaj 

2 

1 

1 

3.1 

Dacă în fișierul organigrama.docx nu există dovada realizării cerinței dar este inserată imaginea 

din Resurse sau o altă imagine se vor acorda 0 puncte. 

- respectarea structurii organigramei (verificarea în panoul text a nivelurilor). Dacă 

lipsesc blocuri din organigramă, dar cel puțin unul este corect se va acorda 1 punct. 
4 

- modificarea tipului de formă. Dacă nu s-a 

modificat tipul de formă la niciun bloc se 

acordă 0 puncte. Dacă există măcar un bloc 

de forma cerută se acordă 0,5 puncte.  

 1 

- inserarea unei/unor imagini de fundal pe formă/forme sau 

umplerea cu textură. În cazul în care nu au fost umplute 

toate formele cu imagini/textură dar există măcar una care 

conține imagine/textură se va acorda 1 punct. 
3 

creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 

2 

1 

3.2 - inserarea siglei/imaginii în partea stângă a antetului paginii 1 

 - respectarea dimensiunii imaginii 2x2 cm 1 

 - inserarea textului (datele firmei) pe rânduri diferite 1 

 - afișarea cu cifre romane a 

numărului total de caractere din 

document 

 1 

 - stabilirea actualizării automate a numărului total de caractere din document (se va 

acorda punctajul chiar dacă elevul nu a reușit să afișeze cu caractere romane și a afișat 

cu caratere arabe) 
1 

 - salvarea antetului în galerie conform cerinței și existența dovezii (fereastra Creare 

bloc component nou care trebuie să conțină numele, categoria și descrierea conform 

cerinței) în fișierul antet.jpg. 

 

1 
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 - inserarea în tabel a coloanei SEJUR (7 ZILE) 1 

 - calcularea cu ajutorul formulei a valorii cerute. În cazul în care calculul s-a realizat 

fără aplicarea unei formule se vor acorda 0 puncte. 

 

2 

 - completarea valorii cerute pentru toate perioadele ofertei. În cazul în care calculul s-a 

realizat fără aplicarea unei formule se vor acorda 0 puncte. 
1 

 - aplicarea unui stil predefinit Tabel web 1 1 

 - inscripționarea paginii cu numele pensiunii, culoare text albastru, semitransparent, 

diagonal. Se vor acorda: 1p - pentru inscripționarea corectă, 0,25 p - pentru culoarea 

textului albastru, 0,25 p - pentru bifarea opțiunii 

Semitransparent, 0,5 p - pentru aspectul Diagonală. 

 
2 

 - inserarea marcatorilor cu imagini din secțiunea Simboluri pentru fiecare din cele 7 

secțiuni din zona Informații (0,25x7) 

 

1,75 

 - inserarea în dreptul fiecărei secțiuni a imaginii corespunzătoare (0,25x7) 1,75 

 creativitatea și simțul artistic al autorului 

elemente de design și cromatică 
2 

1 

 

 

 

4. 

- se selectează Caseta 

text, se alege opțiunea 

Formatare formă 

automată și o valoare 

mai mică de 90% 

pentru Transparență 

în secțiunea Umplere. 

 

3 

5. 
- inserare siglă sau imagine 0,5 

- inserare forme automate pentru denumirile controalelor 1 
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- inserare controale de tip Casetă text pentru: Nume și prenume, telefon, e-mail și 

observații 

Casetele text: din fila Dezvoltator-> Controale->Instrumente 

moștenite-> Controale ActiveX->Casetă text 

 
1 

- inserare controale Selectoare dată pentru Dată intrare și Dată ieșire. Se va acorda 

cîte 1 punct pentru fiecare din cele două controale inserate. 

Controale selectoare dată: 

 

 

 

2 

- aplicarea stilului de formatare a conținutului Accentuare intensă pentru controale de 

tip Casetă text 
1 

- inserare controale de conținut de tip Casetă combo pentru: Nr. 

persoane (cu valorile 1, 2, 3 sau 4), Nr. camere (cu valorile 1, 2, 

3, 4, sau 5+) și Tipul camerei (cu valorile simplă, dublă sau 

apartament). Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare din cele 

trei casete realizate conform cerinței. 

 
3 

- aplicarea stilului de formatare a conținutului de tip Accentuare intensă pentru 

controale de conținut de tip Casetă combo 
1 

- inserarea celor două butoane pentru alegerea modalității de plată (Cash sau Online). 

Se va acorda câte 1 punct pentru fiecare 

din cele două butoane 

inserate conform cerinței.  

(Proprietăți, în câmpul 

Caption se completează 

valoarea ce trebuie să 

apară în formular)  

 

2 

- inserarea unui buton de 

comandă pentru trimiterea 

datelor 

 1 

- adăugarea de protecție formularului creat prin 

restricționarea editării, permițându-se doar 

completarea formularului 

Din fila Dezvoltator se deschide fereastra 

Restricționare editare. 
1 
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elemente de design și cromatică 2 

6. 

- convertirea textului într-un tabel cu 5 coloane și 8 linii 

 

1 

- calcularea cu ajutorul formulelor de calcul din 

Word a valorilor pentru Nr. locuri cazare  

disponibile într-un an pe fiecare din cei patru ani 

precizați. 

 2 

- calcularea cu ajutorul 

formulelor de calcul din 

Word a valorilor pentru 

TOTAL VENITURI pe 

fiecare din cei patru ani 

precizați. 

 

 

2 

- respectarea formatului de afișare cu 3 zecimale urmate de textul ”locuri/an”, respectiv 

”Lei” (se vor acorda 0,5 p pentru fiecare din cele două formate de afișare) 
1 

- aplicarea etichetei Tabel indicatori prin utilizarea formatului de numerotare A,B,C, ... 

 

1 

- realizarea diagramei de tipul Coloană 3-D,  care să evidențieze veniturile totale 

preconizate a fi obținute la pensiune între anii 2017-2020 

Diagrama: Inserare->Diagrama-> aleg Coloană 3D 

În Excelul asociat introduc pe prima linie anii și pe linia următoare Total venituri  
1 
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- aplicarea stilului Stil7  0,5 

- formatări: suprafața diagramei –

culoare bleumarin (0,5 puncte), 

transparența 25% (0,5 puncte), cu 

rotație 3D de 25% pe X, Y și în 

perspectivă (0,5 puncte), iar scara în 

adâncime de 50% (0,5 puncte), fontul 

de culoare albă (0,5 puncte),  pereții- 

model de tip Turbă (0,5 puncte) 

În fila Proiectare-aleg stil 7.  

Formatări: Suprafața- umplere solidă-

culoarea și transparența  

 

 

 

 

 

 

La Rotație 3-D se completează valorile 

cerute. 

 

Pentru Perspectivă – se dezactivează Axe in unghi 

drept 

Pereți –umplere model 

 

3 

-pentru valorile de pe axa verticală: 

Aspect->Axa verticală->Formatare axă-

>Număr-se alege categoria Monedă 

 
1 

- alegerea tipurilor de formă diferite 

 

0,5 

elemente de design și cromatică 1 

TOTAL 80+20=100p 


