ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
CONCURS JUDEŢEAN “MICA OLIMPIADĂ DE INFORMATICĂ”
19 MAI 2018, EDIŢIA a XIX-a
PROBA PRACTICĂ – clasele III-IV

Subiectul I

10puncte

1. Creaţi un folder pe desktop, cu numele vostru şi clasa în care veţi salva toate fişierele create
de voi.
2. Creaţi fişierul răspunsuri.txt şi scrieţi rezultatele următoarelor calcule:
a. 1/6
b. 25+18*50
Subiectul II

80puncte

Deschideţi aplicaţia WordPad.
1. Editaţi următorul text, utilizând diacritice. (10puncte)
Erau odată un moşneag şi-o babă; şi moşneagul avea o fată, şi baba iar o fată. Fata babei era
slută, leneşă, ţâfnoasă şi rea la inimă; dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum s-alintă cioara-n
laţ, lăsând tot greul pe fata moşneagului.
Fata moşneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare şi bună la inimă. Dumnezeu o
împodobise cu toate darurile cele bune şi frumoase. Dar această fată bună era horopsită şi de sora
cea de scoarţă, şi de mama cea vitregă; noroc de la Dumnezeu că era o fată robace şi răbdătoare;
căci altfel ar fi fost vai ş-amar de pielea ei.
2. Formataţi primul paragraf astfel încât să fie de culoare
verde, fontul Tahoma, de dimensiune 18. Aliniaţi-l la
centru. Al doilea paragraf spaţiaţi-l la 2 rânduri. Cel de-al
doilea paragraf să aibă aliniere justify (stânga-dreapta).
Prima linie a fiecărui paragraf să aibe o indentare de 2 cm.
(10 puncte)
3. Formataţi astfel încât cuvântul „Fata babei” să fie scris
astfel Fata babei, iar cuvântul „Fata moşneagului” să fie
scris la nivel exponent Fata moşneagului.
(10 puncte )
4. Formataţi paginile documentului: A4, vedere, margini de
30 mm. (10puncte)
5. Inseraţi sub text un desen Paint asemănător modelului alăturat.
(40 puncte)
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BAREM PROBA PRACTICĂ

Subiectul I

10puncte

1. 2p
2. creare fişier text-2p
a. 3p (rezultat corect)
b. 3p (rezultat corect)
Subiectul II
1. 5p text fără diacritice
10 p text editat cu diacritice
2. Pentru fiecare formatare corectă se acordă 2p
3. Formatare Fata babei – 5p, Fata moşneagului – 5p
4. 10p
5. Desen flori – 10 puncte
Desen corp future – 10 puncte
Desen aripi future – 10puncte
Desen fluturi mici – 10 puncte
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