
         

 

Test inițial la Tehnologia informației și a comunicațiilor 

An școlar 2021-2022 – barem de evaluare și de notare 

 

Test inițial la Tehnologia Informației și  Comunicațiilor - clasa a XII-a 

Varianta 1 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

♦ Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. 

♦ Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în 

limitele punctajului indicat în barem. 

♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. 

 

Partea I(15 puncte) 

1. c. 3p 

2. b. 3p 

3. c. 3p 

4. d. 3p 

5. c. 3p 

 

Partea a II-a (75 puncte) 

1 CTRL+X – 3p și CTRL+V – 2p sau altă variantă corectă  5p 

2 

Pornire (Home) - grup Font – opțiunea Complex (Advanced) – secțiunea Spațiere 

caractere (Character Spacing) 

Pentru precizare grup 1p, pentru alegere opțiune 1p, pentru finalizare 3p 

5p 

3 Câte 1p pentru fiecare funcție cu explicație 5p 

4 Lipsă ghilimele și eventual un comentariu asupra separatorilor 5p 

5 = Concatenate() 5p 

6 Oricare 5 funcții (inclusiv trigonometrice)  5p 

7 
Fila Inserare (Insert) – grupul Ilustrații (Illustrations) – butonul Diagramă (Chart) 

Precizare filă 1p, precizare grup 2p, precizare buton/tip 2 

5p 

8 

Un album foto PowerPoint este o prezentare ce se poate crea pentru a afişa o 

succesiune de imagini. Pașii pentru realizarea lui sunt: Fila Inserare (Insert) – 

grupul Imagini (Images) – butonul Album foto (Photo Album) – se selectează 

fotografiile, se formatează și se dă click pe Creare (Create).  

Definiția 1p, 4 etape câte 1p 

5p 

9 

Butoanele de acțiune sunt un tip special de forme. Le găsim la Forme automate 

(Shapes), ultima secțiune. Pot stabili legături. 

Definire 1p, rol 1p, locație 3p 

5p 

10 Un index 5p 

11 Pentru extragerea și analiza datelor 5p 

12 Număr 5p 

13 

<ol> 

 <li>Ion</li> 

 <li>Vasile</li> 

 <li>Gheorghe</li> 

 </ol> 

5p 

14 SMTP – 2p și POP3 – 3p (sau poate fi prezentat și ICMP -3p)  5p 

15 1-c;  2-a;  3-b;  4-e; 5-d 5p 

 


