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PROBĂ PRACTICĂ
Creaţi pe spaţiul de lucru un folder cu numele dumneavoastră. În acest folder veţi salva toate
rezolvările. În cadrul subiectelor referirea la folderul de lucru reprezintă referirea la acest folder.
Subiectul 1 (3 p).
1. Creaţi un folder numit Practic în folderul de lucru. Inspectaţi configuraţia hardware a calculatorului pe
care lucraţi şi realizaţi un fişier fishard.txt care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor,
capacitate memorie RAM, tip monitor, tip tastatură.
1p
2. Notaţi în fişierul creat mai sus care este diferenţa între comenzile Delete şi Empty Recycle Bin
1p
3. Căutaţi pe partiția D: a hard-disk-ului toate fişierele care au extensia .txt și realizați o captura a ecranului
cu rezultatul căutării pe care o salvați în folderul Practic cu numele 3_3.jpg;
1p
Subiectul 2 (3 p).
1. Mutaţi folderul Resurse de pe Desktop în folderul de lucru .Deschideţi documentul tari.docx din folderul
Resurse. Aplicaţi fiecărei imagini, deasupra ei, o legendă cu numele ţării respective. Pe baza acestor
imagini inseraţi tabelul de figuri corespunzător la sfârşitul documentului.
1p
2. Deschideţi registrul de calcul firma.xlsx din folderul Resurse. În celula B10 calculaţi totalul salariilor
brute. Completaţi coloana Procent cu procentul reţinerilor raportat la totalul salariilor.
1p
3. Deschideţi prezentarea tari.pptx din folderul resurse. Inseraţi imaginea steag.jpg în toate diapozitivele
mai puţin cele de tip titlu si inseraţi un hyperlink pe cuvantul Europa catre steagul corespunzător.
1p
Subiectul 3 (3 p)
1. Deschideti o aplicatie de navigare pe Internet. Accesati adresa http://www.olympic.org/london-2012summer-olympics. Dati cautare pe acest site dupa cuvintul cheie Romania. Accesati primul link gasit,
realizaţi o captură a ecranului şi salvati imaginea cu numele 5_1.jpg in folderul de lucru.
1p
2. Folosind un motor de cautare la alegere cautaţi informaţii pe Internet despre participarea României la
Jocurile Olimpice. Creati in folderul de lucru un fisier internet.txt in care salvati una din adresele gasite.
1p
3. Folosind acelasi motor de cautare cautati o imagine reprezentativa pentru participarea Romaniei la
Jocurile Olimpice si salvati-o in folderul de lucru cu numele gasit.jpg.
1p

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 60 min. Se acordă un punct din oficiu.

