
APLICAȚIE PRACTICĂ 

 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 

Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 

SUBIECTUL I 20 PUNCTE 

1.  Crează un folder pe Desktop cu numele „TEST-WORD”. (5 puncte) 
 

 

2. Deschide editorul de texte Microsoft Word şi rezolvă următoarele cerinţe: 
 

- 
 

- 

 
Dimensiune hârtie (paper size): format A4 
 
Orientare (orientation): portret (portrait) 

 
(1 punct) 
 
(1 punct) 

 
- Margini (margins): 

 

Sus (top): 2 cm (1 punct) 

Jos (bottom): 1,5 cm (1 punct) 

 Stânga (left): 2,5 cm (1 punct) 

 Dreapta (right): 2 cm (1 punct) 
 

- Bordură pagină: 
 

artă, la alegere 
 

dimensiune 12 pct. 

 
(2 puncte) 
 
(2 puncte) 

Salvează documentul cu numele „Mihail Sadoveanu” în folderul „TEST-WORD”. (5 puncte) 
 
SUBIECTUL II 50 PUNCTE  

1. Editează textul de mai jos: 

Mihail Sadoveanu 
 

Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880, Paşcani – d. 19 octombrie 1961, Bucureşti) a fost un scriitor, 

povestitor, nuvelist, romancier, academician şi om politic român. Este considerat unul dintre cei mai importanţi 

prozatori români din prima jumătate a secolului XX, având o carieră ce se întinde pe parcursul a cincizeci de ani. 

Sadoveanu a lăsat o operă monumentală concretizată în peste 100 de volume. Este cunoscut mai ales pentru romanele 

sale istorice şi de aventuri, deşi autorul a creat pagini nemuritoare despre lumea ţărănească din Moldova, despre natura 

României şi a scris, de asemenea, reportaje şi pagini memorialistice. 

Mihail Sadoveanu este creatorul romanului istoric românesc. El vede istoria ca pe o scenă imensă, în care se 

mişcă comandanţi de oşti şi mari voievozi, într-un spaţiu epopeic, legendar şi mitic. Originalitatea operei este dată de 

capacitatea de a se contopi cu lumea evocată, astfel încât un singur narator, autorul însuşi, povesteşte viaţa din trecut şi 

cea de azi. M. Sadoveanu este un scriitor de tip arhaic, atras de epopeic, mitic şi tragic. 

Creaţia scriitorului n-a fost integral consacrată copiilor, opera lui s-a plasat magistral printre cele mai favorite 

lecturi ale adolescenţilor, multe dintre lucrări făcând parte din biografia şcolară. Cărţile scrise de M. Sadoveanu despre 

şi pentru copii nu sunt destinate doar lor, ci fac parte din fondul de aur al creaţiei sadoveniene şi interesează pe cititorii 

de toate vârstele. 
 

Întreaga operă trăieşte prin excepţionalul talent de povestitor al autorului. 



Se recomandă:  

- Folosirea caracterelor diacritice (5 puncte) 

- Folosirea punctuaţiei şi spaţierii conform foii cu subiecte (5 puncte) 

-   Dactilografierea corectă a cuvintelor. (5 puncte) 

                2.  Editează titlul „Mihail Sadoveanu” folosind opţiunea Word Art. (4 puncte) 

Formatează titlul astfel:  

-   Font: Bookman Old Style (1 punct) 

- Stilul fontului: italic (1 punct) 

- Dimensiune: 48 (1 punct) 

- Aliniere: la centru (1 punct) 

               3.  Editează în Antet (Header) următorul text: „Opera lui Mihail Sadoveanu” (2 puncte) 

Formatează textul din Antet astfel:  

- Font: Book Antiqua (1 punct) 

- Stilul fontului: italic (1 punct) 

- Font color: mov (1 punct) 

- Dimensiune: 14 (1 punct) 

- Evidenţiere: galben (1 punct) 

- Aliniere: la centru (1 punct) 

          4.  Editează în Subsol (Footer) următorul text: data zilei (2 puncte) 

Formatează textul din subsol astfel:  

-   Font: Times New Roman (1 punct) 

- Stilul fontului: bold (1 punct) 

- Dimensiune: 12 (1 punct) 

- Aliniere: dreapta (1 punct) 

5. Formatează textul astfel: 
 

- Font: Georgia (1 punct) 

- Dimensiune: 12 (1 punct) 

- Interlinie 1,5 (1 punct) 

- Aliniere: stânga-dreapta (1 punct) 

6.  Inserează un tabel cu 6 coloane şi 7 rânduri. (3 puncte) 

-   Borduri exterioare: roşu, 3 pct. (2 puncte) 

-   Primul rând umbrit, culoarea galben (2 puncte) 

-   Borduri interioare: verde, 3 pct. (2 puncte) 

 

SUBIECTUL III 20 PUNCTE 

1. Folosind  motorul  de  căutare  Google  caută  o  imagine  cu  portretul  lui  Mihail Sadoveanu. 

Salvează imaginea în folderul  imagini din directorul clasei. (5 puncte) 

2. Inserează imaginea cu portretul lui Mihail Sadoveanu în documentul creat la subiectul I sub titlu, în 

partea dreaptă a textului.         (5 puncte) 

3. Formatează astfel imaginea: 
 

- Încadrare text (Wrap text): pătrat (square) (2 puncte) 
 

- Bordură imagine (Picture border): albastru 3 pct. (4 puncte) 
 

- Dimensiunea imaginii (Picture size): 
 

înălţime (height): 6 cm (2 puncte) 
 

lăţime (width): 5 cm (2 puncte) 

 

 

  


