
Fişa de evaluare clasa a XII-a 
 
 

I. Creați pe desktop un folder cu numele evaluare12. 
 

a) Creaţi în directorul evaluare12 structura de directoare din desenul următor. 

                         0,5p 
b) Căutați pe internet, cu ajutorul unui motor de căutare informații de bacalaureat 2013. Descărcați și 

salvați în folderul A calendarul examenului de bacalaureat.  0,5p 
c) Realizaţi în aplicaţia Paint un desen dimensiunea de 450x450 pixeli care să conţină trei dreptunghiuri, 

unul colorat cu roşu, unul colorat cu albastru şi unul cu galben, toate trei având bordură neagră. Desenul 

realizat se va salva în fişierul cu numele desen.png în folderul B1.  1p 

d) Creați în folderul B2 un document text cu numele nume.txt. Introduceți în acest document numele 

vostru și numărul calculatorului, fiecare pe cate un rând.     0,5p 

II.  Deschideți  documentul mecanica.docx, pe care l-ați descărcat  în folderul evaluare12. 
1) Aplicați textului din al 2-lea paragraf culoare de umbrire verde și o bordură de culoare roșie, 

cu lațimea de 3 puncte. 1p 

2) Modificați lățimea imaginii din document la 6 cm și rotiți-o cu 45
o
. 1p 

3) Inserați un obiect WordArt cu numele vostru în antetul documentului. Aliniați la dreapta. 

Inserați la subsol data și ora sistemului, care se vor actualiza automat. 1p 

4) Inserați în tabel, după prima coloană o coloană nouă. Îmbinați celulele din coloana nouă și 

introduceți textul Bacalaureat 2013, scris pe verticală. 1p 

 

III. Creați  baza de date Pensiune pe care o salvați în folderul B1, din din folderul evaluare12. Cerințe 
a) creați tabelul Rezervări cu următoarea structură: 

Nume câmp Tip de date 

Cod rezervare Număr 

Nume Text(50) 

Data sosirii Dată/oră(dată scurtă) 

Data plecării Dată/oră(dată scurtă) 

Suma plătită Monedă(euro) 

           1p 

b) inserați în tabelul rezervări 3 înregistrări 0,5p 

c) utilizând datele din tabelul Rezervări, realizați o interogare cu numele Clienți care să câmpurile 
Cod rezervare, Nume și Suma plătită. 1p 

 
   
 

 
 

Timp de lucru 40 de minute. 
Se acordă 1 punct din oficiu. 


