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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

A. EDITOR DE TEXTE. APLICAȚII DE PRELUCRARE AUDIO‐VIDEO.  
APLICAȚII COLABORATIVE 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Pentru cerințele de la 1 și 2 încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 

1.  Cadrele unui videoclip reprezintă o succesiune de:   (5 puncte) 

 a) imagini b) documente c) blocuri de instrucțiuni 

2.  Acțiunea de partajare a unui document colaborativ presupune:   (5 puncte) 

 a) ștergerea unei părți din conținutul unui document aflat în calculatorul unui utilizator; 

b) salvarea documentului pe un disc compact (CD) și împrumutarea acestuia altor colegi; 

c) posibilitatea accesării și utilizării documentului de către alți colegi, în funcție de drepturile de acces. 

3.  Completează propozițiile de mai jos, astfel încât acestea să fie adevărate.   (8 puncte) 

 a) Pentru a selecta tot conținutul unui fișier, pot folosi combinația de taste ...................................... 

b) În urma inserării unui text în .................... unui document, acesta ar putea fi repetat automat pe 

toate paginile documentului. 

c) Pentru un document, una dintre opțiunile instrumentului Zoom permite 

............................................................................................ 

d) Pentru salvarea documentului sub un alt nume, se poate utiliza opțiunea ................................... 

4.  În imaginea de mai jos sunt figurate butoane specifice unei aplicații audio;  fiecărui buton i-a fost 

asociat câte un număr. Pentru fiecare număr din lista alăturată, scrie operația declanșată la 

acționarea butonului corespunzător, conform asocierii.   

 

 

 (12 puncte) 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

5.  Într-un document nou, inserează cinci imagini care să 

reprezinte florile preferate și creează un rebus cu cinci linii 

astfel: numerotează fiecare rând și asociază fiecărei flori 

câte un rând al rebusului, stabilind pentru acesta un număr 

de celule egal cu numărul de litere al denumirii florii, 

asemănător cu modelul din exemplul alăturat. Salvează 

documentul cu numele rebus.   

 (10 puncte) 

Exemplu: 
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B. LIMBAJ DE PROGRAMARE 

6.  Încercuiește litera corespunzătoare secvenței de instrucțiuni C++ care, în urma 

executării, determină afișarea numerelor din imaginea alăturată.  (5 puncte) 

1 

12 

1234 

12345 

 

                         

7.  Identifică următoarele informații referitoare la programul alăturat și 

scrie-le în zonele punctate corespunzătoare:  

numărul erorilor de sintaxă:................  și, după ce ai corecta erorile, 

datele de intrare: ........................ , datele de ieșire: ........................, 

constantele: ...............................,   variabilele: ................................   
 (13 puncte)  

8.  Roboțelul Robi a învățat cu ajutorul secvenței de instrucțiuni alăturate să se deplaseze cu câte N metri 

spre dreapta, dacă N este un număr par, sau cu câte N metri spre stânga, dacă N este un număr impar.  

8.1. În urma executării secvenței, Robi se află la o distanță de ........ metri 

față de poziția inițială. Scrie în zona punctată răspunsul tău.     (6 puncte)  

8.2. Dacă afirmația următoare este adevărată, scrie în dreptul ei litera 

A, iar altfel scrie litera F. „Secvența de instrucțiuni dată conține o 

singură instrucțiune repetitivă”. (5 puncte)  

9.  Se consideră secvența de blocuri alăturată. 

9.1. Scrie numărul de simboluri & afișate în urma 

executării secvenței date, dacă pentru n se citește 3. 

 (6 puncte)  

9.2. Scrie valoarea care poate fi citită pentru n, astfel 

încât să se afișeze zece simboluri * (steluță) în urma 

executării secvenței date.  (5 puncte) 

 

10.  Se citesc de la tastatură patru numere reale, reprezentând distanța pe calea ferată de la orașul A la 

orașul B, distanța pe calea ferată de la orașul A la orașul C și vitezele celor două trenuri care pleacă 

în același moment din gara orașului A, unul spre 

orașul B, iar celălalt spre orașul C. Distanțele se 

măsoară în kilometri, iar vitezele în kilometri/oră. 

Scrie un program C++ care să afișeze pe ecran litera  corespunzătoare primului  oraș (B sau C) în 

care va ajunge la destinație unul dintre cele două trenuri, sau litera E dacă trenurile ajung în același 

timp la destinație.  

Exemplu: dacă AB=100.7  km, AC=69.5 km, v1=75 km/h  și v2=50 km/h, se afișează pe ecran litera  B.         

 (10 puncte)  

LIMBAJE DE PROGRAMARE  
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE  

A. EDITOR DE TEXTE. APLICAȚII DE PRELUCRARE AUDIO‐VIDEO.  

APLICAȚII COLABORATIVE 

1.  Răspuns corect: a) 5 puncte  

2.  Răspuns corect: c) 5 puncte  

3.  Pentru răspunsuri conform cerinței 

 

8 puncte 

 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare 

răspuns conform cerinței, de exemplu:  

a) ...CTRL + A.  

b) ...antetul .... 

c) ...mărirea sau micșorarea 

procentului dintr-o pagină care să fie 

vizibil.  

d) ...Save as. 

4.  Pentru răspunsuri conform cerinței 

 

12 puncte Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare 

răspuns conform cerinței, de exemplu: 

1 – Pauză;  

2 – Oprire;  

3 – Sari la sfârșit;  

4 – Înregistrare;  

5 – Sari la început;  

6 – Redă. 

5.  Pentru document conform cerinței 

-imagini conform cerinței  

-rebus cu parametrii ceruți (*) 

-document cu numele cerut 

10 puncte 

2 puncte 

6 puncte 

2 puncte 

(*) Se acordă câte 2 puncte pentru 

fiecare parametru (număr de rânduri, 

rânduri numerotate, număr de celule pe 

rânduri) conform cerinței. 

B. LIMBAJ DE PROGRAMARE 

6.  Răspuns corect: a) 5 puncte  

7.  

 

Pentru răspunsuri conform cerinței: 

- numărul erorilor de sintaxă 

- datele de intrare 

- datele de ieșire 

- constantele 

- variabilele 

13 puncte 

5 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

O posibilă soluție este:  

numărul erorilor de sintaxă: 3 

datele de intrare: x, y  

datele de ieșire:  y  

constantele: 10, 1, ”y=”  

variabilele: x, y 

8.  8.1. Răspuns corect: 5 6 puncte  

8.2. Răspuns corect: A 5 puncte  
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Material suport propus de:  

9.  9.1. Răspuns corect: 1  6 puncte  

9.2 Răspuns corect: 5 5 puncte  

10.  Pentru program conform cerinței 

- declarare a variabilelor 

- citire a datelor 

- determinare a rezultatului cerut 

- afișare a rezultatului 

- corectitudine globală a programului 

10 puncte 

2 puncte 

2 puncte 

4 puncte 

1 puncte 

1 puncte 

 

 Punctaj din oficiu 10 puncte 

 PUNCTAJ TOTAL 100 de puncte 

 
 

 


