
Clasa a XII-a Probă teoretică

1. Ce este o hiperlegătura?

a) o imagine;

b) codul sursă;

c) o legătură pentru deplasarea la o locaţie dată

d) o legătura pentru mai multe locaţii simultan

2. Ce reprezintă HTTP?

a) Hyperlink Transfer Protocol

b) Hyperlink Transmission Procedure

c) Hypertext Transfer Protocol

d) Hypertext Transmission Procedure

3. . Alegeti atributele pentru eticheta <P>:

a) ALIGN

b) CENTER

c) </P>

d) BGCOLOR

4. Intrarea intr-o lista este precedata de eticheta :

a) <UL>

b) <LI>

c) <TR>

d) <OL>

5. Cel mai mare format de titlu este:

a) H6

b) H3

c) H1

d) H2

6. Atributele pentru eticheta <A> sunt:

a) LI

b) DIR

c) NAME

d) LINK

7. Pentru redirectionarea unui mesaj primit catre alt destinatar se actioneaza butonul:

a) Move

b) Forward

c) Spam

d) Reply
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8. Ce este ftp?

a) Protocolul de comunicatie a paginilor web

b) Protocolul de transmitere a fisierelor

c) Protocolul de posta electronica

d) Protocolul de conectare la distanta ca terminal la un server.

9. Ce reprezintă termenul de semnătură digitală?

a) O semnătură electronică folosită pentru a cumpăra bunuri pe Internet

b) O semnătură electronică care apare în toate fisierele atasate

c) O semnătură electronică care conţine toate adresele de mail din lista de

distribuţie

d) O semnătură electronică care identifică expeditorul mesajului

10. ISDN reprezintă:

a) Integrated Standard Digital Network

b) Integrated Services Digital Network

c) Interactive Standard Dynamic Network

d) Internet Services Data Network

11. Care sunt marcajele obligatorii într-un document HTML?

a) <HTML>, <TITLE>, <HEAD>, <BODY>;

b) <HTML>, <A HREF>, <B>, <BODY>;

c) <HTML>, <I>, <IMC SRC>, <TITLE>;

d) nici un raspuns nu este correct

12. Care este marcajul corect pentru realizarea unei hiperlegături?

a) <IMG SRC>

b) <BODY COLOR>

c) <A HREF = “ŢINTĂ”> text </A>

d) <A HREF = ŢINTĂ> text </A>

13. Ce reprezintă <OL>?

a) un tabel ordonat

b) un tabel neordonat

c) o listă ordonată

d) o listă neordonată

14. Ce reprezintă <TD>?

a) linie nouă, într-un table

b) coloană nouă, într-un table

c) celulă nouă, într-o linie

d) linie nouă, într-un cap de tabel

15. Alegeţi varianta corectă:

a) FONT FACE = arial

b) FONT FACE = 2

c) FONT SIZE = #22FFAA

d) FONT COLOR= +2



16. Ce este un hiper-link?

a) O legătură cu alte pagini de WEB

b) O imagine dinamică

c) O imagine legată de altă imagine

d) Un text legat de alt text

17. Ce reprezintă <TITLE>?

a) Eticheta cu care se defineşte un font de tip titlu

b) Eticheta cu care se defineşte un font de tip subtitlu

c) Eticheta cu care se defineşte titlul documentului sau eticheta cu care se

defineşte titlul paginii WEB

d) Nu există

18. Ce reprezintă <BODY>?

a) Eticheta de sfârşit a corpului unui document WEB

b) Eticheta de început a unui document WEB

c) Eticheta de sfârşit a unui document WEB

d) Eticheta de început a corpului unui document WEB

19. Care este sintaxa corectă pentru inserarea unei imagini într-un document WEB?

a) <IMG SRC=”x.gif”>

b) </IMG SRC “x.gif”>

c) IMG SRC=”x.gif”

d) <IMG SRC “x.gif”>

20. Computerele din biroul dumneavoastră sunt conectate între ele astfel încât personalul

poate avea acces la fisierele si imprimanta de retea. Cum se numeste acest tip de retea?

a) FTP

b) LAN

c) WWW

d) HTTP

21. Un ISP este:

a) O firmă care oferă servicii de conectare la Internet

b) Un motor de căutare

c) Un fişier pe care îl descărcaţi de pe Internet

d) O legătură către o pagină de internet

22. Ce înţelegeţi prin default gateway:

a) O aplicaţie

b) O componentă a unui firewall

c) Un nod ce permite acesarea unei alte reţele

d) Un motor de căutare

23. Care este protocolul de reţea utilizat în reţeaua Internet pentru transportul datelor?

a) NetBUI

b) TCP/IP

c) IPX/SPX

d) SQL



24. Pentru a scrie cuvântul "CIA" cu caractere îngroşate şi înclinate (italice) se va folosi

secvenţa:

a) <B><I> CIA </I></B>

b) <BI> CIA </BI>

c) <BR> CIA </BR>

d) <IB> CIA </IB>

25. Un firewall este:

a) Un program care codifică datele transmise pe Internet

b) Un sistem de securitate care protejează o reţea de calculatoare

împotriva accesului neautorizat din exterior

c) Un program care accelerează descărcarea fişierelor de pe Internet

d) Un sistem de securitate care protejează o reţea de calculatoare

împotriva accesului neautorizat atât din interior cât şi din exterior


