
EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI PROFESIONAL 

anul scolar 2009- 2010  
JUDEŢUL GALAŢI 

  
SPECIALIZAREA: MATEMATICA- INFORMATICA 

SUBIECTELE DE OPERARE 
 

Au fost propuse un număr de 40 de probleme de operare care trebuie rezolvate la clasă 
împreună cu elevii în timpul anului scolar 2008-2009. Toate problemele propuse se vor regăsi în 
biletele de examen pentru obţinerea atestatului profesional. 

Subiectele de operare propuse pentru examenul de atestat profesional doresc să 
evalueze elevii în 
următoarele direcţii : 
1) Utilizarea sistemului de operare WINDOWS pentru stocarea, prelucrarea şi prezentarea 
informaţiei 
2) Formarea şi dezvoltarea abilităţii de tastare corectă şi rapidă 
3) Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte 
4) Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – 
reţeaua Internet 
5) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru calculul tabelar – Excel 
6) Operarea corectă la nivel elementar 
7) Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere 
8) Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 
9) Realizarea unor aplicaţii practice 
10) Aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 
11) Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 
12) Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 
13) Utilizarea avansată a editorului de texte 
14) Formatarea finală a unui a unui document 
15) Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor utilizând serviciile INTERNET 
16) Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 
17) Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 
18) Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 
 

Subiectul 1 
 
Redactaţi orarul clasei voastre folosind tabele din Word. Însemnaţi zilele în care aveţi 
informatică folosind un altfel de chenar pentru celule. Salvaţi în fişierul orar.doc. 

Subiectul 2 

Desenaţi un cerc, o elipsă, un dreptunghi, un pătrat. Coloraţi-le folosind diferite culori. 
Transformaţi-le apoi în figuri geometrice 3D.  Etichetaţi-le pe fiecare folosind casete 
text. Ex. :  

 

 

Salvaţi în fişierul geometrie.doc. 
Pătrat 



 

Subiectul 3 

Să se redacteze o adeverinţă de elev în vederea obţinerii unui abonament pentru 
transportul în comun. Textul trebuie să aibă următoarele caracteristici: font Times New 
Roman cu dimensiunea de 14 puncte, titlul de 16 puncte, scris la 1.3 rânduri; aliniere 
stânga – dreapta pentru corpul textului, şi centrat pentru titlu; să se insereze un antet cu 
denumirea liceului şi cu adresa. În subsol introduceţi data şi ora. Adeverinţa să fie 
duplicată pe aceeaşi pagină de document. 

Subiectul 4 
 

Realizaţi un afiş pentru festivitatea de aboslvire a clasei a XII-a, de maximum jumătate 
de pagină. Cerinţe : 

a. folosiţi diferite fonturi, mărimi şi culori ale literelor 
b. folosiţi toate tipurile de aliniere învăţate 
c. încadraţi textul într-un chenar 
d. folosiţi WordArt, desenaţi folosind bara Drawing. 
e. Salvaţi afişul într-un fişier cu numele afiş.doc. 

 
Subiectul 5 
 

Creaţi un formular ca în exemplul de mai jos: 
 

CNP                     

Nume şi prenume                     

Data naşterii Zi   Luna   An           

 
 
Subiectul 6 
 

Editaţi următorul text: 
 

n

xxx
xxxk

n

n

n
⋅⋅⋅

≤⋅⋅⋅=









ℜ∈+±=

...
...

kπk2
2

3
arccosS

21

21

        

             
    
Subiectul 7 



Căutați pe discul de lucru toate fișierele cu extensia .xls care conțin în nume pe a treia poziție 

caracterul ‘a’. 
 
Subiectul 8 
 
Creaţi agenda de lucru Angajati.xls. Tabelul va conţine date despre angajaţii unei firme 
şi va avea următoarea structură: Nr.crt, Nume, Prenume, Data naşterii, Data 
angajării, Vârsta, Vechime şi Pensionare. Introduceti date pentru 5 angajati. 
. 
 
Subiectul 9 
 

Introduceți progresia aritmetică 100, 101, 102, 103 în domeniul B17:B20, folosind metoda 

autofill grafic. Generați în continuare o progresie geometrica (de exemplu: 3, 15, 45, 255,….) 

și o progresie având ca termeni date calendaristice. 

 
Subiectul 10 
 

Realizați 3 diapozitive care să conțină miniaturi și filme din Clip Organizer. Să se aplice animații 

diferite fiecărui diapozitiv , iar avansarea să se seteze la 5 secunde. 
 
Subiectul 11 
 



Să se insereze în documentul test.doc trei hyperlink-uri: către o adresă de poștă electronică, 

către un fișier și către o altă pagină web. 

 
Subiectul 12 
 
Creaţi agenda de lucru Angajati.xls. Tabelul va conţine date despre angajaţii unei firme şi va 
avea următoarea structură: Nr.crt, Nume, Prenume, Data naşterii, Data angajării, Vârsta, 
Vechime şi Pensionare. Introduceti date pentru 5 angajati. În coloana Pensionări, să se scrie 
automat „Se va pensiona”, dacă angajatul are vârsta de cel puţin 60 de ani şi vechimea în 
muncă de cel puţin 30 ani. 
 
Subiectul 13 
 
 Sa se execute urmatorii pasi: 

�  În directorul Net Uses sa se creeze directoarele Test si Rez 
�  În directorul Test creati subdirectorul Testul1 
�  Folosind un editor de text simplu realizati fisierul ziua.txt cu trei rânduri de text, în 

directorul Testul1. 
 

Subiectul 14 
 
Sa se execute urmatorii pasi: 

�  În directorul Net Uses sa se creeze directoarele Testare si Rezolvare 
�  Folosind un editor de text simplu realizati fisierul ziua.txt cu trei rânduri de text, în 

directorul Testare si copiati-l si în rezolvare 
�  Redenumiti fisierul ziua.txt din directorul Testare cu ziua1.rez 

 
Subiectul 15 
 
Sa se execute urmatorii pasi: 

�  În directorul Net Uses sa se creeze directoarele Verificare si Rezultate 
�  În directorul Verificare creati subdirectoarele Verificare1 si Verificare2 
�  Folosind un editor de text simplu realizati fisierul lucrare.txt cu trei rânduri de text, în 

directorul Verificare2 si sa se copieze în Verificare1 
�  Intrati în fisierul lucrare.txt din Verificare2 si schimbaţi-i extensia din txt  în pop. 

 

Subiectul 16 
 
Sa se execute urmatorii pasi: 
 

� Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru 
� În acest folder creaţi un fişier cu numele Materii.doc 



� Redenumiţi fişierul Materii.doc în Obiect.doc 
 

Subiectul 17 
 
Sa se execute urmatorii pasi: 
 

� Creati urmatoarea structura de dosare 
 Clase -Manuale 
  -Culegeri 

-TIC 
   -Biologie 
  -Planse 
   -Ed plastica 
   -Geografie 

� Creati fisierul Teste.doc in folderul TIC 
� Mutati Planse in Manuale  
� Stergeti Teste.doc  si apoi restaurati-l din Recycle Bin. 

 
Subiectul 18 
 
Pozitionati bara de task-uri in partea stanga a ecranului si redimensionati-o, astfel incat numele 
aplicatiilor lansate in executie sa fie vizibil complet 
 
Subiectul 19 
 
Configurati bara de task-uri astfel incat sa fie vizibila doar cand pozitionati cursorul grafic in josul 
ecranului. 
 
Subiectul 20 
 
Configurati tastatura ca tastatură greceasca! Lansati in executie aplicatia WordPad si testati 
efectul. 
 
Subiectul 21 
 
Realizati un desen in Paint si copiati-l intr-un document WordPad. 
 
Subiectul 22 
 
Să se realizeze o copertă a manualului de informatică al clasei a XII-a, utilizând un format 
predefinit. 
 
Subiectul 23 
 
Sa se creeze o caseta de text formatata astfel: interiorul sa fie în doua culori asezate pe 
diagonala, fara chenar, cu efect 3D. Caseta va contine data curenta cu caractere de 18 dpi, 
îngrosate, spatiate extended. 
 
Subiectul 24 
 



Sa se scrie un text cu doua paragrafe formatate astfel: sa aiba culori distincte, între linii spatiul 
sa fie 2, alinierea sa fie la ambele margini. Documentul va fi formatat dupa cum urmeaza: 
stînga-2,5cm, dreapta, sus si jos câte 1,5cm. 
 
Subiectul 25 
 
Sa se scrie un text formatat astfel: 15dpi, Courier New, albastru, cu umbra. În dreapta textului 
sa se insereze o imagine. 
 
Subiectul 26 
 
Sa se scrie un titlu folosind Word Art.Sa se formateze titlul schimbându-i culoarea predefinita. 
Literele din titlu sa se aranjeze în forma de cerc. În interiorul acestuia sa se insereze o forma 
(cilindru, cub, etc.) Sa se grupeze cele doua obiecte. 
 
Subiectul 27 
 

Să se redacteze o adeverinţă de elev în vederea obţinerii unui abonament pentru transportul în 
comun. Textul trebuie să aibă următoarele caracteristici: font Times New Roman cu 
dimensiunea de 14 puncte, titlul de 16 puncte, scris la 1.3 rânduri; aliniere stânga – dreapta 
pentru corpul textului, şi centrat pentru titlu; să se insereze un antet cu denumirea liceului şi cu 
adresa. În subsol introduceţi data şi ora. Adeverinţa să fie duplicată pe aceeaşi pagină de 
document. 

Subiectul 28 
 

Realizaţi următoarea listă numerotată automat: 

1. Capitolul 1 

1.1. Capitolul 1.1. 

1.1.1. Capitolul 1.1.1. 

1.1.2. Capitolul 1.1.2. 

1.1.3. Capitolul 1.1.3. 

1.2. Capitolul 1.2. 

1.3. Capitolul 1.3. 

1.3.1. Capitolul 1.3.1. 

1.3.1.1. Capitolul 1.3.1.1. 

2. Capitolul 2. 

 

Subiectul 29 
 

Să se realizeze un document care să conţină pe o pagină format A4 10 cărţi de vizită identice 
(cu date despre voi). Marginile cărţii de vizită să fie verzi şi duble, iar fundalul galben. Fişierul se 
va salva cu numele Carte_vizita.doc 
 



Subiectul 30 
 
Folosind programul de calcul tabelar Excel, construiti un tabel care sa reflecte trimestrial situatia 
facturilor la gaze, apa, energie electrica si caldura. Veti folosi formulele de calcul pentru totalul 
pe rânduri si coloane: 

       

Subiectul 31 
 
Creaţi agenda de lucru Întreţinere.xls 
Tabelul va conţine date despre cheltuielile de întreţinere, din primul semestru al anului şi va 
avea structura: Luna, Utilitatea, Valoarea. Să se introducă înregistrări pentru primele 6 luni ale 
anului şi următoarele utilităţi: gaze, apă şi lumină. Să se determine totalul cheltuielilor pe 
fiecare lună, totalul cheltuielilor pe fiecare utilitate la sfârşitul primului semestru şi totalul 
general. 
 

Subiectul 32 
 
Creaţi agenda de lucru Întreţinere.xls 
Tabelul va conţine date despre cheltuielile de întreţinere, din primul semestru al anului şi va 
avea structura: Luna, Utilitatea, Valoarea. Să se introducă înregistrări pentru primele 6 luni ale 
anului şi următoarele utilităţi: gaze, apă şi lumină. Să se reprezinte grafic cheltuielile cu 
utilităţile, punând în evidenţă cheltuielile totale pe lună şi pe utilitate. 
 
Subiectul 33 
 
Creaţi o agenda de lucru Triunghi.xls. 
Realizaţi un tabel în care informaţiile primare sunt 8 seturi de câte 3 numere reale, cu câte două 
zecimale care pot reprezenta laturile unui triunghi. Pentru acele seturi de valori care formează 
un triunghi se vor determina:  

4.1.1. aria 
4.1.2. medianele 
4.1.3. tipul triunghiului 

iar pentru seturile care nu formează triunghi se va înregistra textul “Nu e triunghi” foprmatat 
condiţional în galben. 
 
Subiectul 34 
 
Realizati o prezentare  care sa contina 2 diapozitive cu textul urmator:  

Diapozitiv 1 
“Modalitati de formatare a unei prezentari 
Conceptul de formatare se refera la schimbarile care se fac in aspectul unei prezentari. 



Pentru a formata un text ce urmeaza a fi introdus, se muta cursorul in locul in care se doreste 
introducerea textului si apoi se da comanda de formatare. Pentru a formata un text deja 
introdus, acesta se selecteaza si apoi i se da comanda de formatare.” 
Formatarea caracterelor 
-pentru titlul: fontul utilizat Arial, dimensiune font 16, italic, culoare font verde, aliniere la centru 
-pentru  text: fontul utilizat Times New Roman, dimensiune font 12, italic, culoare font rosu, 
culoare fond galben, aliniere la stanga 

Diapozitiv 2 
“Formatarea caracterelor 
Caracterele sunt reprezentate de litere, numere, simboluri D(&,*,$), semen de punctuatie si 
spatii. Termenul de formatare al caracterelor se refera la atributele pe care le au caracterele 
individuale intr-o prezentare.In cadrul unui text, caracterele utilizate sunt bine definte de anumite 
marimi cum ar fi: tipul fontului, stilul si dimensiune acestuia.” 
Formatarea caracterelor 
-pentru titlul: fontul utilizat Arial, dimensiune font 14, ingrosat, culoare font rosu, aliniere la 
centru 
-pentru text: fontul utilizat Arial, dimensiune font 14, ingrosat, culoare font verde, culoare fond 
albastru, aliniere la stanga 
Aplicati efecte de animatie textului si vizualizati prezentarea. 
 
Subiectul 35 
 
Realizati o prezentare  care sa contina 2 diapozitive care sa contina urmatoarele elemente:  

Diapozitiv 1: 
-inserati diferite forme geometrice si aplicati-le efectul 3-D  

Diapozitiv 2: 
-inserati un tabel care sa contina orarul clasei. 
Adaugati fiecarui diapozitiv un design, efecte de tranzitie intre diapozitive si de animatie. 
 
Subiectul 36 
 
Realizati o prezentare  care sa contina 2 diapozitive care sa contina urmatoarele elemente  

Diapozitiv 1:  
- urmatoarea diagrama relationala 

 

Diapozitiv 2: 
- un link catre o alta prezentare. 
Adaugati fiecarui diapozitiv un design, efecte de tranzitie intre diapozitive si de animatie. 
 
Subiectul 37 
 
Realizaţi o prezentare cu numele „Calculatorul meu” care să conţină: 
-Pe primul diapozitiv să fie titlul lucrării şi numele vostru. 
-Apoi in al doilea diapozitv să specificaţi componentele unităţii centrale a unui calculator cât şi 
dispozitivele periferice. 
-În al treilea diapozitiv să scrieţi ce aplicaţii (programe) folosiţi acasă pe calculator. 



-În al patrulea diapozitiv, vă rog să specificaţi ce importanţă are pentru voi calculatorul. 
Adaugati fiecarui diapozitiv un design, efecte de tranzitie, de animatie si butoane de actiune de 
trecere de la un diapozitiv la altul. 
 
Subiectul 38 
 
Realizaţi o prezentare astfel: 

Diapozitiv 1:                                    
-editati cuvantul urmator:  
-culoare fond : albastru 

Diapozitiv 2:  
-Construiti urmatorul tabel : 
Elemente de design Mod de realizare 
Inserare diapozitiv nou meniul Inserare-Diapozitiv nou… 
Sabloane de aspect meniul Format-Aspect diapozitiv… 
Sabloane  forma meniul Format-Forma diapozitiv… 
Inserare text meniul Inserare-Caseta text 
-Inserati un buton de actiune catre prima pagina a prezentarii. 
Adaugati efecte de tranzitie iar trecerea de la un diapozitiv la altul sa se faca automat dupa 3 
secunde. 
 
Subiectul 39 
 
Realizati o prezentare intitulata “Vacanta de vara”. Inserati imagini din locurile pe care le-ati 
vizitat, insotite de comentarii.Adaugati efecte de animatie si tranzitie pentru diapozitive. 
Modificati viteza de tranzitie a diapozitive si introduceti efecte sonore in tranzitia dintre 
diapozitive. 
Salvaţi prezentarea ca pagină web. 
 

Subiectul 40 
 

Realizaţi un afiş pentru festivitatea de aboslvire a clasei a XII-a, de maximum jumătate de 
pagină. Cerinţe : 

� folosiţi diferite fonturi, mărimi şi culori ale literelor 
� folosiţi toate tipurile de aliniere învăţate 
� încadraţi textul într-un chenar 
� folosiţi WordArt, desenaţi folosind bara Drawing. 
� Salvaţi afişul într-un fişier cu numele afiş.doc. 

 
 


