ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
CONCURS JUDEŢEAN “MICA OLIMPIADĂ DE INFORMATICĂ”
19 MAI 2018, EDIŢIA a XIX-a
Clasele a V-a şi a VI-a
PROBA PRACTICĂ

Creați pe Desktop un folder (dosar) cu numele vostru și în interiorul lui alte 2 dosare Subiectul I și
Subiectul II. Modificați pictograma dosarelor astfel încât pentru Subiectul I va fi un lacăt și pentru
Subiectul II o steluță.
(10p)
Subiectul I (50p)
Deschideţi un document Word pe care-l salvați cu numele clovn în dosarul corespunzător. Scrieți următorul text:
lovnii sunt cunoscutele personaje întâlnite îndeosebi în spectacolele de circ. Ei se deosebesc cu ușurință
de restul prin machiaj și costumele extrem de vesele și viu colorate, compuse în general din obiecte de
îmbrăcăminte mult mai mari decât în realitate: pantaloni foarte largi, pantofi mai mari etc.
Întreaga ținută s-a păstrat de-a lungul timpului ca una specifică acestor personaje care ni se prezintă în
momente artistice menite să ne aducă zâmbetul pe buze prin prezentarea unor situații comice.
Italienii sunt cei care l-au inventat pe Arlecchino în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, clovnul jucând rolul
valetului comic, apoi al trișorului acrobatic. El purta o mască neagră și un costum viu colorat.

C

1. Formatați textul astfel:
a. Font Monotype Corsiva de 15
b. Culoare font verde
c. Spațierea între linii de 1,5
d. La primul paragraf creați o majusculă la
începutul paragrafului pe 3 rânduri
e. Cuvântul Arlecchino se va tăia cu o linie
orizontală
2. Dimensiunile paginii Stânga-Dreapta 2cm, Sus-Jos
1,5 cm – poziție verticală.
3. Inserare imagine Arlecchino.jpg (realizat la
sub.II), rotație 5 grade.
4. Arlecchino scris cu WordArt, gradient curcubeu,
cale arcadă convexă.

Subiectul II (30p)
Folosind aplicația Paint desenați clovnul Arlecchino
după modelul alăturat. Desenul se va salva în dosarul
corespunzător Subiectului II cu numele
Arlecchino.jpg.

Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă
10 puncte din oficiu. Timp de lucru 1 oră.
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BAREM

10 p pentru creare foldere.
Subiectul I – 50p
Editare text 10p
Monotype 2p
15 2p
Spațiere 2p
Culoare font 1p
Drop 3p
Tăiere 2p
Arlecchino scris cu WordArt 4p
Inserare desen 4p
Rotire desen 4p
Folosirea diacriticelor 4p
Dimensiuni pagină 3p
Orientare pagină 3p
Salvare cu nume 3p
Salvare în dosar 3p
Subiectul II – 30p
Salvare cu nume
Extensia corectă
Desen 20p

5p
5p
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