
1. Care este diferența dintre versiunile pe 32 de biți și pe 64 de biți ale sistemului de operare Windows?
a) Termenii 32 de biți și 64 de biți se referă la modul în care procesorul unui computer (numit și CPU), tratează
informațiile. b) Versiunea
Windows pe 64 de biți gestionează volume de memorie cu acces aleator (RAM) mai eficient decât un sistem pe 32
de biţi. c) Avantajele importante in
favoarea Windows 64 biti o reprezintă suportul de memorie pentru mai mult de 4Gb cât poate maxim gestiona
versiunea Windows pe 32 biţi.
d) Toate variantele corecte.

2.Ce este tehnologia Hyper-Threading ?
a) Tehnologia care asigura utilizatorilor de PC-uri performante sporite, în doua moduri: utilizarea unui software
multithreaded sau folosirea software-ului într-un mediu ce poate rula mai multe aplicatii.
b)Tehnologia care utilizeaza memorii cache diferite pentru cele doua procesoare virtuale.
c) Tehnologia care utilizeză în proporţie de 95% resursele procesorului.
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate.

3.Un sistem de operare este multitasking dacă:
a) există o politică de gestiune a utilizatorilor
b) rulează pe o maşină cu mai multe procesoare
c) pot fi in executare simultan mai multe aplicaţii
d) există un sistem de gestiune a perifericelor

4. Ce este Bluetooth?
a) Este un set de specificaţii bazate pe undele radio,pentru schimbul de date pe distanţe scurte într-o pentru o reţea
wireless personală (PAN - personal area network).
b) Este un set de specificaţii folosit doar in telefonia mobilă.
c) Tehnologia Bluetooth implică transfer redus de date.
d) Nici o variantă corectă.

5. Care din afirmaţii privind un SSL (Secure Sockets Layer)este correcta?
a) Este un acronim care reprezintă un protocol Web dezvoltat de Netscape pentru a transmite documente private prin
Internet.
b) Pentru a putea folosi SSL este necesară instalarea pe calculator a unor browser-e speciale.
c) Informaţiile transmise prin acest protocol sunt criptate folosind o singură cheie de criptare.
d) Nici o variantă corectă.

6. Ce scriem în câmpul CC al unei adrese de e-mail?
a) adresele persoanelor care vor primi o copie a mesajului
b) un răspuns la un mesaj primit anterior
c) ataşăm fişierele pe care dorim să le expediem
d) nu se scrie niciodată nimic

7. Ce este o semnatura digitala?
a) O semnatura electronica ce iti permite sa faci cumparaturi pe Internet
b) O semnatura electronica care apare in toate fisierele atasate
c) O semnatura electronica care contine adresa unui e-mail
d)O semnatura ce permite autentificarea mesajelor digitale, asigurand destinatarul de identitatea expeditorului si de

integritatea mesajului.

8. În raport cu memoria externă reprezentată de hard-disk, memoria internă este:
a) lentă şi de capacitate redusă
b) rapidă şi de capacitate redusă
c) lentă şi de capacitate mare
d) rapidă şi de capacitate mare
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9.Care dintre aceste acțiuni NU poate fi creată ca o comandă de meniu sau ca un buton de bară de instrumente
în Word?
a)Aplicarea unui font
b)Inserarea de AutoText
c)Ștergerea unei bare de instrumente
d)Execuția unei macrocomenzi

10. .Ce este accesibilitatea?
a) Deținerea unui computer cu dispozitive tehnologice de asistență
b) Un expert în Microsoft Windows
c) Să fii bun în utilizarea programului Microsoft Office
d) A face ceva utilizabil de către toată lumea - inclusiv persoanele cu dizabilități

11. Eroarea #VALUE apare atunci cand:
a) Această eroare apare atunci când este utilizat tipul greşit de argument sau operand.
b) intr-o formula folositi tipuri de date diferite
c) introduceti date gresite intr-o foaie de calcul
d) nici o variantă corectă

12. Excel afișează #NUM! în una sau mai multe celule din foaia de lucru.
a)Este posibil să fi utilizat un argument neacceptat într-o funcție care necesită un argument numeric.
b) Este posibil să fi utilizat o funcție a foaie de lucru care itereaza cum ar fi IRR sau RATE și funcția nu găsește
un rezultat.
c) Este posibil să fi introdus o formulă care produce un număr prea mare sau prea mic pentru a fi reprezentat
în Excel.
d) Toate variantele de mai sus sunt corecte

13. Care din următoarele funcţii nu este funcţie matematică?
a)SUMIF b) ROUND c) SUBTOTAL d) AVERAGE

14. Dacă celula A1 conţine o informaţie de tip dată calendaristică, care este formula de calcul a numărului de zile
care au trecut de la aceasta şi până la data curentă?

a) TODAY()-A1
b) DATEVALUE(D2;TODAY())
c) DATE(TODAY()-A1)
d) DAYS(TODAY()-A1)

15. Dacă celula A1 conţine o informaţie de tip numeric ,50 ,ce se va afişa dacă se va aplica
=IF(AND(1<A1; A1<100);A1)

a) FALSE
b)TRUE
c) 50
d) nici o varianta corecta

16. Ce funcție trebuie utilizată pentru a compara conținutul celulelor?
a) TRIM
b)LEN
c)EXACT
d) PROPER

17. Ce se va afişa în coloana B a tabelului dacă asupra celulelor coloanei A se aplică formula
=LEFT(A6;FIND(" ";A6)-1)

A B

Nume Angajat

Nadia Marcu

Daniela Petre

Ion Radulescu

a) Nadia, Daniela, Ion
b) Marcu, Petre, Radulescu
c) NadiaMarcu, DanielaPetre, IonRadulescu
d) Nici un raspuns correct



18. De ce se utilizează bara de instrumente Meniuri de comenzi rapide?
a) Pentru a adăuga un nou buton în bara de instrumente.
b) Pentru a modifica un meniu de comenzi rapide.
c) Pentru a adăuga un nou meniu la bara de meniuri.
d) Nici o variantă corectă.

19. Utilizând animația particularizată, cea mai rapidă metodă de a anima rând cu rând o listă cu marcatori
sau numerotată este:
a) Selectați primul rând (care este, din punct de vedere tehnic, un paragraf), aplicați un efect, apoi selectați
următorul rând și aplicați un efect, și repetați acțiunea pentru întreaga listă.
b)Glisați pentru a selecta tot textul din listă și apoi aplicați efectul
c)Faceți clic pe listă și adăugați un efect din panoul de activitate Animație particularizată
d)Nici una din variantele de mai sus

20. Ce opțiune alegeți dacă doriți ca primul efect de animație din diapozitiv să fie redat automat la afișarea
diapozitivului?
a) Pornire cu precedentul
b)Pornire după precedentul
c) Pornire la clic
d) Nici o variantă corectă

21 Cum creaţi următoarea diagramă în PowerPoint?
a)Utilizaţi AutoShapes şi bara de instrumente Desen pentru a crea diagrama.

b) Deschideţi Galeria Diagrama din bara de instrumente de desen şi alegeti acest tip de diagramă.
c) Utilizaţi comanda Chart din meniul Insert pentru a importa diagrama.
d) Creaţi diagrama in Paint şi apoi o copiaţi in diapozitivul dorit.

22. Tastați text în cadrul unui substituent pentru text și deodată vedeți acest mic buton . Ce este el şi la
ce foloseşte?
a) Butonul Așezare automată în pagină. Înseamnă că PowerPoint a adaptat aspectul diapozitivului pentru ca
noile elemente să încapă în el.
b) Butonul Opțiuni Potrivire automată. El indică faptul că textul este redus pentru a încăpea în interiorul
substituentului.
c) Butonul Opțiuni AutoCorecție. Acesta se utilizează pentru a anula o corectare automată a ortografiei pe care
a efectuat-o PowerPoint.
d) toate variantele corecte

23. Cum să redenumesc o bară de instrumente particularizată?
a) Prin dublu--clic pe bara de titlu a unei bare de instrumente flotante.
b) Prin clic cu butonul drept pe Opțiuni bară de instrumente
c)În caseta de dialog Particularizare, fila Bare de instrumente, prin clic pe butonul Redenumire.
d) Nu se poate redenumi

24. Pentru o prezentare care conţine text şi imagini care este modul de vizualizare în care nu se văd
imaginile:

a ) Expunere diapozitive
b ) Sortare diapozitive
c) Schita

d ) Normal

25. . Un hyperlink poate fi creat :
a) spre următorul diapozitiv
b) către primul diapozitiv
c) catre ultimul diapozitiv
d) toate răspunsurile de mai sus

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru fiecare item
există o singură variantă corectă de răspuns. Nu se admit
răspunsuri cu mai multe variante. În cazul în care un elev va
avea mai multe variante lăsate ca fiind corecte pentru un item,
atunci pentru acest item nu va fi luat în considerare niciuna din
variantele de răspuns. Fiecare item va fi notat cu 4p, totalul
pentru toate răspunsurile corecte fiind de 100p.






