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Elemente de bază 

1. Ce combinaţie de taste trebuie să acţionăm pentru a naviga dintr-o aplicaţie în alta, dacă 
avem mai multe aplicaţii deschise? 

a. ALT+TAB 
b. CTRL+ALT 
c. CTRL+X 

d. ALT + TAB +  
 

2. Cum puteţi seta ora locală a calculatorului? 
a. Start - Panoul de control - Data și ora - Modificare dată și oră 
b. Start - Panoul de control - Ceas, limbă și regiune - Opţiuni regionale și lingvistice 
c. Start - Toate programele - Accesorii - Ceas/Calendar 
d. Start - Toate programele - Accesorii - Unelte sistem - Informaţii system 

 
3. Software-ul de aplicaţie : 

a. Permite utilizatorului să efectueze diferite operaţii, cum ar fi editarea de texte. 
b. Gestionează resursele logice ale sistemului. 
c. Rezolvă integral o problem 
d. Permite comunicarea în reţea 

 
4.  Alegeţi un exemplu de program de aplicaţie. 

a. Windows XP 
b. Linux 
c. Windows Vista 
d. Microsoft Power Point 

 
5. Memoria RAM este folosită pentru: 

a. Citire 
b. Scriere 
c. Citire-Scriere 
d. Arhivare 
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Internet 

1. Care dintre următoarele variante de răspuns reprezintă translatarea din numele hostului în 
adresa IP? 

a. DNS 
b. DHCP 
c. FTP 
d. HTTP 

 
2. Din ce este format un URI? 

a. URN+FTP 
b. HTTP+FTP 
c. URL+HTTP 
d. URL+URN 

 
3. Un nod dintr-o reţea reprezintă: 

a. Conexiune realizată între membrii reţelei 
b. Regulă utilizată pentru realizarea comunicării 
c. Modalitate de stocare a datelor 
d. Calculator din reţea care are asociată o adresă 

 
4. Localizat în proximitatea utilizatorului şi are rol atât de server cât și de client : 

a. Gateway 
b. Proxy 
c. Tunel 
d. DNS 

 
5. Ce reprezintă hosting-ul? 

a. Trimiterea unui e-mail utilizatorului cu parola uitată 
b. Programarea unui site cu ajutorul unui  limbaj de scripting 
c. Proiectarea modului cum va arata situl și stabilirea tehnologiilor care vor fi folosite 
d. Afișarea unui site pe un server astfel încât să poată fi accesat de utilizatorii WWW 
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HTML 

1. Scrieţi linia de cod html care creează o legătură către pagina http://www.pronatura.ro/" 
astfel încât pagina să fie deschisă într-o nouă fereastră a navigatorului, iar numele ancorei 
să fie "natura". 
 

2. Completaţi enunţul de mai jos, astfel încât acesta să fie adevărat: Dacă un tabel este aliniat 
stânga (<table align="left">), atunci textul care urmează după punctul de inserare al 
tabelului va fi dispus în partea …....……..……a tabelului iar dacă tabelul este aliniat la dreapta 
( <table align="right"> ), atunci textul care urmeaza după punctul de inserare al tabelului va 
fi dispus in partea …………....…….a tabelului. 

 
3. Care sunt marcajele obligatorii într-un document HTML? 

a. HTML, TITLE, BODY 
b. HTML, BGCOLOR, BODY 
c. HTML, HEAD, BODY 
d. HTML, FONT, BODY 

 
4. Alege secvenţa corectă de cod ce permite realizarea unei legături către o adresă de e-mail, 

adresă ce va apărea în browser. 
a. <a href: "mailto=informatizare@gmail.com">informatizare@gmail.com</a> 
b. <a href= "mailto:informatizare@gmail.com">informatizare@gmail.com</a> 
c. <a href= "mail:informatizare@gmail.com">informatizare@gmail.com</a> 
d. <a href= "mailto:informatizare@gmail.com"></a> 

 
5. Care dintre următoarele variante reprezintă, în limbajul HTML, tag-ul prin care expresia 

"Limbajul HTML" va fi scrisă cu fonturi Arial, mărimea 4, culoare albastru? 
a. <FONT size="4" face="Arial" color="blue">Limbajul HTML</FONT> 
b. <FONT dimension="4" style="Arial" color="blue">Limbajul HTML</FONT> 
c. <FONT height="4" font="Arial" color="blue">Limbajul HTML</FONT> 
d. <FONT size="4" font-face="Arial" color="blue">Limbajul HTML</FONT> 
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Programare 

1. Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod. S-a notat cu x%y restul împărţirii 

numărului întreg x la numărul întreg nenul y şi cu *a+ partea întreagă a numărului real a. 

a) Scrieţi numărul care va fi afişat dacă pentru n se citeştevaloarea 3, iar pentru x se citesc în 

ordine următoarele valori: 90, 965, 727.  

b) Ştiind că valoarea citită pentru n este 4, scrieţi un set devalori care pot fi citite pentru variabila x 

astfel încât la finalul executării algoritmului să se afişeze numărul 9.  

citeşte n (număr natural nenul) 

k 0 

pentru i1,n execută 

|  citeşte x (număr natural) 

|  c [x/10]%10 

| dacă c<k 

| | atunci 

| |   kc 

| |–■ 

|– ■ 

scrie k 

 

2. Variabila întreagă n memorează un număr natural de exact 5 cifre. Instrucţiunea care 

determină eliminarea din numărul n a primei şi ultimei cifre este: 

a. n=n%100/10;  b. n=n/10%1000; c. n=n/10%10000;  d. n=n%10/1000; 

3. Se citesc de la tastatură două numere naturale s1 şi s2 (0<s1<=18, 0<=s2<=18) şi se cere 

scrierea pe o linie cu spaţiu între ele, în ordine strict crescătoare, a tuturor numerelor 

naturale cu exact 5 cifre, pentru care suma primelor două cifre este egală cu s1, iar suma 

ultimelor două cifre este egală cu s2. Scrieţi programul C/C++ sau algoritmul pseudocod 

corespunzător algoritmului de determinare a numerelor indicate. 

Exemplu: dacă s1=8, iar s2=7, atunci 35725 este unul dintre numerele care respectă 

proprietatea cerută (3+5=8 şi2+5=7). 

 

SUCCES !!! 


