
Test teoretic  

I. Sistemul de Operare Windows 

1. Ce extensie au fișierele grafice? 

a. bmp, jpg, gif 

b. mp3,wav,mid 

c. ppt,pps 

2. Pentru a crea un director nou alegem opțiunea: 

a. Arange icons by, apoi Name din meniul deschis 

b. New, apoi Folder din meniul deschis 

c. Properties, apoi Display din meniul deschis 

3. Pentru a folosi o imagine ca fundal (wallpaper) folosim opțiunea:  

a. Print this picture 

b. Open With 

c. Set as Desktop Background 

4. Prin ce elemente se caracterizează un fișier? 

a. nume, tip, dimensiune, locul unde se găsește 

b. nume, tip, dimensiune, atribute, data creării 

c. nume, tip, dimensiune, extensie 

5. Pentru a recupera fișierele șterse din Recycle Bin se alege opțiunea: 

a. Restore 

b. Empty Recycle Bin 

c. Delete 

II. Internet 

6. Ce dispozitiv permite conectarea unui calculator la Internet? 

a. modem 

b. scaner 

c. tastatură 

7. Cum se numește protocolul care asigură comunicarea între două calculatoare aflate în 

legătură? 

a. IP (Internet Protocol) 

b. FTP (File Transfer Protocol) 

c. IAP (Internet Access Protocol) 



8.Cum se numește programul folosit pentru a avea acces la serviciul Web? 

a. identificator URL 

b. HTML 

c. browser web 

9. Pentru accesarea unei căsuțe de e-mail aveți nevoie de: 

a. adresă de e-mail și parolă 

b. adresă de e-mail 

c. parolă 

III. Word 

10. Ce comandă permite vizualizarea sau ascunderea unei bare de instrumente ? 

a. din meniul Edit se alege comanda Find 

b. din meniul View se alege opțiunea Ruler 

c. din meniul View se alege comanda Toolbars 

11. Ce este clipboard? 

a. o comandă 

b. o zonă de memorie temporară 

c. o opțiune 

12. Formatarea pe coloane a unui paragraf se realizează astfel: 

a. din meniul Format se alege opțiunea Columns 

b. din meniul Format se alege opțiunea Background 

c. din meniul Format se alege opțiunea Style 

13. Comanda pentru inserarea unei note de subsol este: 

a. Header and Footer din meniul View 

b. Date and Time din meniul Insert 

c. Footnote din meniul Insert 

14. Concatenarea celulelor unui tabel se realizează utilizând comanda: 

a. Merge Cells din meniul Table 

b. Split Cells din meniul Table 

c. Delete Cells din meniul Table 

15. Colorarea liniei unui obiect desenat folosind bara Drawing se realizează prin utilizarea 

butonului: 

a.       b.        c.  



Barem de corectare 

 Se acordă 10 puncte din oficiu 

 Fiecare răspuns corect va fi punctat cu 6 puncte 

 Răspunsurile corecte sunt: 

1. a 

2. b 

3. c 

4. b 

5. b 

6. a 

7. a 

8. c 

9. a 

10. c 

11. b 

12. a 

13. c 

14. a 

15. b 

 Punctaj total: 10+6*15=100 puncte 


