
1. Testarea conectivităţii unui calculator în reţea se poate face cu comanda/utilitarul:
a) FORMAT b) REGEDIT c) PING d) ROUTE

2. Calculatoarele din laborator sunt conectate între ele astfel încât puteţi să utilizaţi fişierele de pe alte
calculatoare si imprimanta. Cum se numeşte această conexiune?
a) FTP b) LAN c) WWW d) HTTP

3. Master Slide este:
a) Primul diapozitiv al unei prezentări Power Point
b) Un diapozitiv care nu poate fi modificat
c) Un diapozitiv special cu ajutorul căruia puteţi realiza diferite modificări asupra

tuturor diapozitivelor unei prezentări
d) Nu există această noţiune

4. Dacă în celula A1 a unei aplicaţii Excel există valoarea 100, în celula A2 există valoarea
200, iar în celula A3 utilizatorul a editat următorul conţinut: =A1+A2+A3, atunci:
a) sistemul afişează un mesaj de eroare privind referinţa circulară
b) sistemul afişează A1+A2+A3
c) sistemul afişează #####
d) sistemul afişează valoarea 300

5. O adresă de E-mail se prezintă sub următoarea formă:
a) www.nume_utilizator.nume_calculator_gazdă.domeniu.ţară
b) www.nume_utilizator@nume_calculator_gazdă.domeniu.ţară
c) nume_utilizator@nume_calculator_gazdă.domeniu.ţară
d) nume_calculator_gazdă.nume_subdomeniu.nume_domeniu

6. Domeniile reprezintă:
a) Un şir de caractere având rolul de a identifica un calculator gazdă în Internet
b) Un şir de caractere care prezintă caracterul sau serviciile oferite de o firmă
c) Un cod ISO format din două caractere, avân rolul de a identifica ţara de origine a calculatorului
d) Un şir de caractere având rolul de a identifica organizaţia şi activitatea specifică acesteia

7. (EXCEL 2003) Opţiunea VALIDARE DATE se găseşte în meniul:
a) Inserare; b) Format; c) Instrumente; d) Date.

8. (EXCEL 2003) Formula =SUM(A1:A6)/5 are ca efect:
a) Însumarea (adunarea) numerelor din celulele A1, A2, … , A6;
b) Împărţirea la 5 a fiecărui număr din celulele de la A1 la A6;
c) Calcularea mediei aritmetice a numerelor din celulele A1, până la A6;
d) Nici o varianta de mai sus.

9. (EXCEL 2003) Funcţia =IF(B121000, 75%, 50%) se traduce prin:
a) Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci afişează 75%, dacă nu, afişează

50%;
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b) Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci afişează 50%, dacă nu, afişează
75%;

c) Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci calculează 75% din el;
d) Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci calculează 50% din el;

10. Lăţimea de bandă în internet se exprimă de obicei în:
a) centimetri
b) biti pe secundă
c) megabiţi pe milisecundă
d) kilobiţi pe minut

11. Având următorul tabel:
Coloana 1 Coloana 2 Coloana 2 Coloana 2 Total

Articol 1 25 32 26
Articol 2 30 28 27
Articol 3 18 20 17
Articol 4 27 29 30

Ce formulă se foloseşte pentru a completa coloana Total ?
a) = () b) Sum(LEFT) c) SUM(ABOVE) d) SUM(RIGHT)

12. Având următorul tabel:
Coloana 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3
Articol 1 25 32 26
Articol 2 30 28 27
Articol 3 18 20 17
Articol 4 27 29 30

Total
Ce formulă se foloseşte pentru a completa linia Total ?

b) = () b) Sum(LEFT) c) SUM(ABOVE) d) SUM(RIGHT)

13. Pentru crearea unei liste formatate şi numerotate cu i), ii) … se foloseşte funcţia:
a) din funcţiunea Font opţiunea Character Spacing
b) Bullet and Numbering cu simbolurile corespunzătoare alese din Numbering Library
c) Line Numbers
d) din funcţiunea Paragraph opţiunea Line and Page Break

14. Pentru a cronometra o prezentare (fiecare slide) în Power Point se execută următorii paşi:
a) Slide Show, Record Naration
b) Slide Show, Rehearse Timings
c) Slide Show, Custome Shows
d) Slide Show, Slide Transition

15. Pentru a realiza subtotaluri într-o tabelă, parcurgem urmǎtorii paşi:
a) Date, Subtotals
b) Date, Filters, Subtotals
c) Date, Group
d) Inserare, Subtotals

16. Ce tip de document, definit prin extensia numelui fişierului nu se poate crea folosind
MS Word?

a) doc b) ppt c) rtf d) txt

17. Unul din următoarele tipuri de fişiere desemnează o categorie care nu se poate afişa direct
într-un browser web :

a) html b) zip c) php d) htm



18. Ce este Bluetooth ?
a) o tehnologie care permite comunicarea între mai multe dispozitive conectate prin cablu de
reţea
b) o tehnologie care permite legături wireless pe distanţe scurte între dispozitive IT şi
echipamente de comunicaţii
c) un anumit tip de laptop
d) o reţea

19. Fisierele ce contin baze de date Access (2003) au extensia:
a) xls
b) mdb
c) dbf
d) doc

20. Care din următoarele reprezintă obiecte ale unei baze de date access:
a) tabele, formulare, interogari, pagini
b) tabele, formulare, interogari, paragrafe
c) tabele, formulare, interogari, pagini, macrocomenzi, paragrafe
d) formulare, interogari, pagini, macrocomenzi, paragrafe

21. Care din următoarele reprezintă tipuri de date Access (2003):
a) text, boolean, curency, number, memo, hyperlink
b) text, Yes/ No, curency, number, memo, hyperlink
c) text, Yes/ No, curency, integer, memo, hyperlink
d) text, Yes/ No, curency, boolean, memo, hyperlink

22. Care din următoarele rerezintă meniul, în MS WORD 2003, pentru activarea/ dezactivarea obiectului
de interfaţă grafică task pane?

a) table
b) tools
c) view
d) help

23) Semnele de carte (bookmark) în MS Word 2003 se stabilesc din meniul:
a) table
b) insert
c) tools
d) help

24. Ordonarea datelor dintr-un tabel în MS Word 2003 se realizează din meniul:
a) table
b) insert
c) tools
d) help

25. Obiectul pagini (pages) în MS Access 2003 se salvează în fisiere cu extensia:
a) html
b) mdb
c) xls
c) dbf

Notă: Itemi au o singură variantă corectă. Timp de lucru 30 minute.


