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Secțiunea TIC, clasa a X-a 
 

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.  

Subiectul 1 9 puncte 

Inserarea celor două controale de tip text şi completarea lor cu textele solicitate  1 p. 

Formatarea conținutului controalelor de tip text conform cerinței 1 p. 

Inserarea controlului de tip imagine dimensiune 200*300  1 p. 
Adăugarea în conținutul controlului de tip imagine a imaginii solicitate în cerință şi aceasta este 
vizibilă în totalitate 

1 p. 

Existenţa formei iar aceasta are culoare de umplere şi cel puţin un efect 1 p. 
Formatarea numai a capitolului Cariera literară pe pagini cu orientare de tip Vedere. 1 p. 

Inserarea notei de subsol corespunzătoare anului 1909 conform cerinței 1 p. 

Inserarea notei de subsol corespunzătoare anului 1994 conform cerinței 1 p. 

Existența comentariului solicitat, adăugat textului precizat în cerință 1 p. 

2.  

Subiectul 2 7 puncte 

Existenţa celor cinci controale ActiveX de tip casetă text şi completarea cu valorile solicitate în 
cerinţă 

1 p. 

Existenţa controlului de tip listă şi completarea cu valorile solicitate în cerinţă 1 p. 

Existenţa controlului de tip calendar completat cu data curentă 1 p. 

Existenţa butonului de comandă completat cu textul solicitat în cerinţă 1 p. 

Completarea codului butonului de comandă şi funcţionarea acestuia (existenţa fişierului 
test.txt) 

1 p. 

Orientarea paginii tip Vedere şi inscripționarea documentului pe fundal cu imaginea solicitată în 
cerință aceasta nefiind estompată 

1 p. 

Completarea antetului conform cerinţei 1 p. 

3.  

Subiectul 3 6 puncte 

Documentul pliant.docx conţine toate informaţiile de tip text solicitate conform modelelor 1 p. 
Documentul pliant.docx conţine toate imaginile solicitate conform modelelor 1 p. 
Documentul pliant.docx exprimă creativitate 1 p. 
Documentul pliant.docx exprimă simț artistic 1 p. 
Documentul pliant.docx utilizează elemente de design 1 p. 
Documentul pliant.docx utilizează elemente de cromatică 1 p. 

4.  

Subiectul 4 3 puncte 

La selectarea totală a textului din documentul plata.docx şi apăsarea tastei F9 se afișează 
caseta de dialog cu întrebarea Câte zile? şi la introducerea numărului de zile în caseta de 
dialog, în document se modifică numărul de zile din dreptul textului Număr zile lucrate 

1 p. 

Calcularea conform cerinței a valorii reprezentând Total ore şi aceasta se modifică automat 
fiind recalculată la deschiderea documentului şi apăsarea tastei F9 

1 p. 

Calcularea conform cerinței a valorii: Suma netă datorată şi aceasta se modifică automat fiind 
recalculată la deschiderea documentului şi apăsarea tastei F9 

1 p. 

5.  

Subiectul 5 15 puncte 

Existența tabelului Registrul în baza de date Reteaua.accdb cu toate datele importate 2 p. 
Modificarea conform cerinţei a tipului de date şi a proprietăţilor pentru câmpurile Cod, Sala, IP, 
DNS, Masca_lunga, GW 

2 p. 

Existenţa formularului Registrul creat conform cerinţei 2 p. 
Formularul Registrul are cele patru butoane create conform cerinţei şi acestea sunt funcţionale 1 p. 
Existenţa interogării  Interogare_1 creată conform cerinţei şi este funcţională 1 p. 
Existenţa raportului  Raport_1 creat conform cerinţei 1 p. 
Existenţa interogării Interogare_2 creată conform cerinţei şi este funcţională 1 p. 
Existenţa formularului Formular creat conform cerinţei şi a casetei combo cu legătura la 
Interogare_2 care afişează datele solicitate în cerinţă 

2 p. 
1+1=2 p. 

Există Interogare_3 creată conform cerinţei şi este funcţională 1 p. 

Există Raport_3 creat conform cerinţei şi este funcţional 1 p. 
În Formular există cele două butoane create conform cerinţei şi funcţionale 1 p. 
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6.  

Subiectul 6 8 puncte 

Coloana Prieteni este completată conform cerinţei 1 p. 
Coloana Data de returnare este completată conform cerinţei 1 p. 
Coloana Număr de zile întârziere este completată conform cerinţei 1 p. 
Coloana Adresa de e-mail este completată conform cerinţei 1 p. 
Media zilelor de întârziere este calculată conform cerinţei 1 p. 

Calcularea numerelor de apariții ale textelor conform cerinţei 1 p. 

Modificarea înălțimii rândurilor, inserarea şi redimensionarea celor 8 imagini conform cerinței 1 p. 

Fiecare imagine este hyperlink conform cerinţei 1 p. 

7.  

Subiectul 7 7 puncte 

Respectarea valorilor 40 pentru axa OY şi 800 pentru axa OX 1 p. 

Tipul diagramei este prin puncte cu linii netezite şi marcaje şi este realizată pentru textul 
solocitat în cerinţă 

3 p. 

Poziţionarea în diagamă a caracterelor din text respectă cerinţa 2 p. 

Numele de serie şi etichetele de date sunt create conform cerinţei 1 p. 

8.  

Subiectul 8 23 puncte 

Subsolul este creat conform cerinţei şi este vizibil pe toate diapozitivele 1 p. 

Primul diapozitiv conţine cele patru forme create conform cerinţei 1 p. 

Cele patru forme ale primului diapozitiv sunt animate conform cerinţei 1 p. 

Primul cerc din cel de-al doilea diapozitiv este creat conform cerinţei şi are aplicată animaţia 
conform cerinţei 

1 p. 

Al doilea cerc conţine imaginea şi animaţia conform cerinţei 2 p. 

Al treilea cerc conţine imaginea şi animaţia conform cerinţei 2 p. 

Toate cele trei cercuri se rotesc simultan 1 p. 

Cele trei cercuri din partea dreaptă a celui de al doilea diapozitiv sunt create conform cerinţei 
(culoare+animaţie) 

1 p. 

Cele trei texte din al doilea diapozitiv apar succesiv în ordinea solicitată 1 p. 

Organigrama din cel de al treilea diapozitiv este realizată conform cerinţei 1 p. 

Al patrulea diapozitiv conţine harta solicitată 1 p. 

Traseul solicitat este realizat conform cerinţei 1 p. 

Oprirea într-o localitate determină apariţia denumirii respectivei localităţi 1 p. 

Prezentarea exprimă creativitate 2 p. 

Prezentarea exprimă simț artistic 2 p. 

Prezentarea utilizează elemente de design 2 p. 

Prezentarea utilizează elemente de cromatică 2 p. 

9.  

Subiectul 9 22 puncte 

Pagina unu.html conţine:   

- titlul realizat conform cerinţei (text, nivel titlu, mişcare alternantă) 1 p. 

- cele patru legături solicitate în cerinţă 1 p. 

- un cadru în care iniţial este afişată imaginea solicitată în cerinţă 1 p. 

- conţinutul celorlalte patru pagini este afişat în cadru la accesarea acestora 1 p. 
Pagina Acasa.html conţine:  

- şase cadre fiecare având ca şi conţinut una dintre cele 8 imagini 1 p. 

- două cadre fiecare având ca şi conţinut una dintre cele două pagini ale pliantului 1 p. 
Pagina Despre_noi.html conţine:  

- un cadru având ca şi conţinut fişierul Povestea.pdf 1 p. 
- un cadru având ca şi conţinut fişierul Lista de carti.pdf 1 p. 

Pagina Evenimente.html conţine:  

- textul solicitat în cerinţă aşezat în partea de sus a paginii 1 p. 

- patru coloane fiecare conţinând textul şi imaginea solicitată în cerinţă 1 p. 
Pagina Contact.html conţine:  

- cinci câmpuri de tip text realizate conform cerinţei 1 p. 

- un câmp de tip meniu dropdown cu valori introduse conform cerinţei 1 p. 

- un buton ce trimite datele la adresa de e-mail precizată în cerinţă 1 p. 
Fişierul unu.html este creat în folderul de lucru iar toate celelalte fişiere ale site-ului sunt create 
în folderul web, creat şi el în folderul de lucru. 

1 p. 

Paginile exprimă creativitate 2 p. 

Paginile exprimă simț artistic 2 p. 

Paginile utilizează elemente de design 2 p. 

Paginile utilizează elemente de cromatică 2 p. 

 


