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Subiect - Proba proiect 100 puncte 

 

 

Toate resursele necesare le găsiți în folderul Resurse aflat pe desktop.  

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Punctajul total pentru proba de proiect va fi de 100 puncte, din care 80 puncte se vor acorda pentru realizarea 

următoarelor cerințe iar 20 puncte pentru existența elementelor obligatorii. 

 creativitatea și simțul artistic al autorului 

 elemente de design și cromatică 

 funcționalitate 

 mesaj. 

 

 Nota: Timpul de lucru este de  3 ore 

 

 

NR. 
CRT. 

CERINŢE PUNCTAJ 

1.  

Realizați o captură de ecran 
pe care o salvați cu numele 
informatiipc.jpg  din 

care să reiasă performanțele 
computerului vostru ca în 
imaginea alaturata: 
 

 

 

3 
 

2.  

Realizați un Basic Task cu numele Hello TIC! respectând următoarele cerințe: 

- taskul se va executa o dată pe lună începând cu data de 01.03.2017 ora 09.00 

- taskul va avea ca efect deschiderea site-ului  www.ciaro.ro 

- exportați taskul în folderul vostru cu numele TIC9.xml 
 

7 

3.  

Adăugați pe Desktop gadgetul Slide Show  care să afișeze imaginile din folderul 

Resurse, fiecare imagine fiind afișată 10 secunde, cu o tranziție între imagini sub forma de 

spirală. Realizați o captură de ecran sugestivă pentru rezolvarea acestei cerințe  pe care 

o salvați cu numele show1.png 
 

5 

4.  

Deschideţi fişierul Ghid.docx. 

Inseraţi în document, ca primă pagină, o copertă de tip Mişcare. Completaţi controalele de 

conţinut Titlu şi An cu textul Turism durabil în Romania respectiv 2017. Formataţi 

conţinutul controalelor Titlu şi An utilizând font Arial de dimensiune 24 şi culoare 

verde.  Înlocuiţi imaginea existentă cu imaginea Coperta.png. Eliminaţi controalele de 

conţinut existente iniţial în afara celor numite Titlu şi An. 

4 

5.  
Stabiliţi marginile paginilor la 2,5 cm pentru marginea din stânga şi 2 cm pentru marginile 

de sus, jos şi dreapta și inserați un antet cu numele vostru încadrat de o linie 

punctată albastră. 

3 

6.  Definiți un nou stil denumit Turism cu următoarele caracteristici: ALGERIAN 8, culoare 

roșu. Aplicați acest stil celui de-al doilea paragraf. 
3 

7.  Înlocuiți marcatorii corespunzători informațiilor pentru Exemplul din pag 1 cu imaginea 
Glob.png din folderul resurse. 

2 

8.  Adăugaţi pe fiecare pagină inscripţia Ghid Turistic scrisă pe diagonală, cu fontul 

Calibri şi culoare gri. 

 

2 

http://www.ciaro.ro/


Ministerul Educației Naționale 

Olimpiada de Tehnologia Informației – Etapa locală Secțiunea TIC/ Clasa a-IX- a 

25 februarie 2017  

 

 

Pagină 2 din 4 
 

9.  Mutați capitolul  Parcul Natural Porţile de Fier pe o nouă pagină pe care o 

formatați astfel încât să aibă orientare de tip vedere (Landscape). Restul paginilor 

documentului vor avea orientare de tip Portrait. 

3 

10.  Să se aplice paginii orientată Landscape de la punctul 9, un chenar cu linie dublă de 
culoare verde. 

2 

11.  În ultima pagină, inserați după textul existent titlul : “La anul vizitez Romania!”  scris cu 
Word Art - stil 10, umpleți-l cu textura: Sand și aplicați-i un  contur de culoare 

albastră, grosime 4. 
2 

12.  Numerotaţi automat coloana Nr. Crt. din tabelul care conţine taberele propuse școlarilor 

în formatul: I, II, etc., respectând formatarea:  font Arial, Italic, dimensiune 10.  
2 

13.  Formatați înălțimea rândurilor din Tabelul 3  la 0,5” , iar afișarea textului să se facă în 

partea de jos a celulelor. Aplicați tabelului o bordură exterioara dubla roșie și o 
bordură interioara verde punctată. 

3 

14.  Să se realizeze o macrocomadă cu numele macrocolor care să aibă asociată combinația 

de taste Ctrl+Alt+H  si care să coloreze textul primei linii din tabelul 3 cu culoarea 

verde. 

2 

15.  Împărțiti tabelul1  în doua tabele egale pe care le etichetați cu numele Tabel 1  și Tabel 

2 . Inserați câte un 

rând cu textul Total 

ca în imagine . 
 3 

16.  Folosind formule de calcul, calculați Totalurile din fiecare dintre cele 4 tabele.  
(Total Gimnaziu, Total Liceu, Total locuri, Total elevi, Total locuri în tabere). 
Total elevi(Tabel4)= Total Gimnaziu(Tabel 1)+ Total Liceu(Tabel2); 
Total locuri în tabere(Tabel4)= Total elevi(Tabel3); 
 

7 

17.  Următoarea cerinţă se referă la documentele Invitatie.docx  și  Lista_scoli.docx. 

Creați un logo pentru evenimentul „2017 - Anul Internaţional al Turismului Durabil pentru 
Dezvoltare”, pe care îl plasați în antetul documentului  Invitatie.docx.  Logo-ul va fi 

creat ca un colaj de 4 imagini din folderul Resurse. Una dintre imagini folosita in crearea lui 

va fi drapelul României. Logo-ul se va salva in folderul propriu ca imagine cu numele 
Logo.jpg 

Îmbinaţi corespunzător într-o scrisoare documentul  Invitatie.docx cu lista   

Lista_scoli.docx (înlocuiţi spaţiul marcat cu linie punctată, cu câmpurile de îmbinare 

corespunzătoare). Câmpurile:  Către școala, Localitatea, Adresa, Telefon  

vor fi de culoare roșie. Salvaţi documentul îmbinat cu numele Invitatii_finale.docx 

în folderul denumit cu numele vostru. 

8 
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18.  Pe baza  activităţilor ecoturistice ce pot fi desfăşurate în 
Parcul Natural Porţile de Fier  menţionate în document, 
creați un Smart Art cu format Radial Cycle cu minim 

6 forme asemănător cu cel din figura alăturată. Folosiți 
imaginile din folderul Resurse.  

Salvați Smart Art ca imagine cu numele 
Organigrama.jpg  
 

 

 

 

 

4 

19.  Să se creeze un document cu numele formular.docx care să conțină : 

a) Un control Combo box content cu cel puțin 5 elemente (5 destinații turistice din 

România)  

b) Un control cu conținut imagine care va avea ca fundal Organigrama.jpg 

c) Patru controale check - box care au ca etichetele: Turism știintific, Turism 

montan, Turism în Delta, Agroturism. Se va bifa ca activ primul și ultimul check - box 

introdus. 

 
 

 

5 

20.  Realizați o secvență video care să prezinte minim 10 imagini din tema „Turismul 

Durabil pentru Dezvoltare”. Folosiți materiale din folderul resurse.   

Se poate utiliza un editor video studiat. 
a) Fiecare imagine va avea o durată de afișare de 4 secunde. Ultima imagine 

introdusă va fi Organigrama.jpg 

b) Pe prima imagine se va afișa textul titlul  „Turismul Durabil pentru Dezvoltare” cu 

efect de animatie Mirror, Opaciate 30, culoare verde 

c) Între imagini va exista o tranziție spin cu durata de 1,5 secunde 

d) Inserați pe fundalul prezentării video melodia din folderul Resuse( Enya - Orinoco 

Flow.mp3 ) 

e) Pe ultima imagine plasați un efect de rotație de 360° 

f) Pe ultimele patru imagini afisate se va afișa câte un text cu o destinație turistică din 

Romania . 

g) Salvați secvența video cu numele Prezentare_IX.wmv 

h) Stabiliți drepturi de autor: Liceu_PH2017 

 

10 

 TOTAL 80 
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NR. 
CRT. 

EXISTENȚA ELEMENTELOR OBLIGATORII PUNCTAJ 

a.  
 

 Creativitatea și simțul artistic al autorului  (film și logo)           5 

b.   Elemente de design și cromatică (film)  
5 

c.   Funcționalitate (film, slide show, macrocomadă) 
5 

d.   Mesaj (film)  
5 

 TOTAL 20 


