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Barem de evaluare și de notare 

 Se punctează oricare modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă 
fracțiuni de punct. Nu se acordă puncte din oficiu.  

Nr. 
Crt. 

Cerință Punctaj 

1.  Rezolvarea cerinței 14 puncte 

- logo.bmp conține titlul Cărticel desenează biblioteca 2p 
- logo.bmp conține 3 imagini din resurse 2p 

- logo.bmp are dimensiunea 450 X 250 pixeli 2p 
- logo.bmp exprimă creativitate 2p 

- logo.bmp exprimă simț artistic 2p 
- logo.bmp utilizează elemente de design 2p 

- logo.bmp utilizează elemente de cromatică 2p 
2.  Rezolvarea cerinței 8 puncte 

- carte_colorata.docx conține tot textul din ziceri.txt 1p 
- Textul din carte_colorata.docx acoperă în mod uniform foaia 1p 

- Textul din carte_colorata.docx este aliniat la stânga 1p 
- Textul din carte_colorata.docx are exact 10 rânduri 1p 

- carte_colorata.docx conține 3 rânduri de câte 20 de cercuri bicolore 2p 
- Textul din carte_colorata.docx se află în fața cercurilor 2p 

3.  3.1 Rezolvarea cerinței 4 puncte 

- Înlocuire a caracterului @ conform cerinței 1p 

- Carti.xlsx are foaia Raport 1p 
- Denumirea foii Raport este colorată cu roșu 1p 

- În foaia Raport există un tabel pivot cu totalurile pe localități: 781, 1542, 937 1p 
3.2 Rezolvarea cerinței 10 puncte 

- Inserare a unei diagrame 1p 
- Diagramă de tipul cerut (3-D grupată) 1p 

- Coloane ale diagramei având ca fundal imaginile cerute 1p 
- Suprafață a diagramei având ca fundal imaginea  carti.jpg 1p 

- Cel puțin o coloană cu etichetă la capătul exterior 1p 
- Culoare etichetă (scris galben pe fond roșu) 1p 

- Conținut etichete (pe primul rând orașul şi librăria, iar pe al doilea rând numărul de 
cărți comandate) 

2p 

- Posibilitate a alegerii localității şi librăriei, filtrare corespunzătoare 2p 
4.  4.1. Rezolvarea cerinței 

(Răspuns corect: S-a modificat placa de rețea de la IP static la IP dinamic) 
1 punct 

4.2. Rezolvarea cerinței 
(Răspuns corect Rețeaua wireless) 
Obs. Bluetooth este inactivă, iar rețeaua celulară nu a reușit să acceseze DHCP. 

1 punct 

4.3. Rezolvarea cerinței 6 puncte 

- Your name: El (sau orice  utilizator) 1p 
- Email Address: el@casamea.ro (obligatoriu) 1p 

- Incoming Mail server: server (obligatoriu) 1p 
- Outgoing Mail server: server (obligatoriu) 1p 

- User Name: el (obligatoriu) 1p 
- Password: orice răspuns, inclusiv cel vid 1p 

5.  Rezolvarea cerinței 21 de 
puncte 

- Prezentarea conține trei diapozitive 1p 

- Prezentarea nu răspunde decât la click pe butoane 1p 
- Primul diapozitiv conține  titlul cerut 1p 

- Primul diapozitiv conține subtitlul cerut 1p 
- Primul diapozitiv conține  butonul săgeată în dreapta sus şi acesta este funcțional 1p 
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- Al doilea diapozitiv conține titlul şi subtitlul cerute 1p 

- Al doilea diapozitiv conține o schemă asemănătoare celei cerute 1p 
- Al doilea diapozitiv conține toate imaginile corespunzătoare în cercuri 1p 

- Imaginile din cercuri alternează 1p 
- Al doilea diapozitiv conține butonul săgeată în dreapta sus, care este funcțional 1p 

- Al treilea diapozitiv conține titlul şi subtitlul cerute 1p 
- Al treilea diapozitiv conține animația cerută 1p 

- Al treilea diapozitiv conține butonul săgeată în dreapta sus, care este funcțional 1p 
- Prezentarea exprimă creativitate 2p 

- Prezentarea exprimă simț artistic 2p 
- Prezentarea utilizează elemente de design 2p 

- Prezentarea utilizează elemente de cromatică 2p 
6.  6.1. Rezolvarea cerinței 1 punct 

6.2 Rezolvarea cerinței 3 puncte 

- În Foaia1 a registrului 101_carti.xlsx pe coloana Autor se găsesc numai nume de 
autori 

1p 

- În Foaia1 a registrului 101_carti.xlsx pe coloana Ţara se găsesc numai nume de țări 1p 

- Fișierul 62.docx prezintă Text în coloane sau în Foaia1 se găsesc formule de 
separare a autorului de țară. 

1p 

6.3 Rezolvarea cerinței 
(în Foaia1 a registrului 101_carti.xlsx la selectarea pe rând a primilor 5 autori 
(coloana Autor) se afișează corect mesajul cerut) 

2 puncte 

6.4 Rezolvarea cerinței 4 puncte 

- În Foaia1 coloana G conține o listă cu valori: 1,2,3,4,5 1p 

- În Foaia1 coloana H conține steluțe active sau inactive 1p 
- În Foaia1 coloana H se activează un număr de steluțe corespunzător numărului 
ales în coloana G.  

2p 

6.5 Rezolvarea cerinței 6 puncte 

- Foaia Grafic conține un tabel de selectare țări 2p 
- În foaia Grafic la selectarea țării se afișează numărul de cărți pentru fiecare 
perioadă 

2p 

- În foaia Grafic la selectarea țării se afișează numărul de cărți pentru fiecare 
perioadă exemplificat cu imaginea carte.jpg 

2p 

7.  7.1 Rezolvarea cerinței 6 puncte 

- Există un fişier cartea_care_se_scrie_singura.html 1p 

- Există titlul cerut 1p 
- Există zona header cerută 1p 

- Există zona nav cerută 1p 
- Există zona articol cerută 1p 

- Există zona subsol cerută 1p 
7.2 Rezolvarea cerinței 11 puncte 

- În Zona 1 există textul Cărticel scris cu header 2 1p 
- În Zona 1 există cele două paragrafe cerute 1p 

- În Zona header există textul Capitolele scris cu header 2 1p 
- În Zona nav există cele 3 legături cerute 1p 

- Cele 3 legături sunt  funcționale (cele trei pagini se deschid în  Zona Articol) 1p 
- Pagina Date biografice conține textul cerut 1p 

- Paginile Copilăria și Adolescența conțin imagini 1p 
- Paginile au un design plăcut 1p 

- Cromatica este adecvată 1p 
- Împreună toate cele patru pagini transmit un mesaj corespunzător temei 
olimpiadei 

2p 

7.3 Rezolvarea cerinței 
În Zona subsol există textul Cărticel, urmat de câmpul cu alegere din lista cu 5 
termeni 

2 puncte 

 


