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Subiect - Proba proiect 100 puncte 
 
Descriere generală 
 
Punctajul total pentru proba de proiect va fi de 100 puncte, din care 80 puncte se vor acorda pentru 
realizarea cerințelor de mai jos, iar 20 puncte pentru existența unor elemente obligatorii: 

 creativitatea și simțul artistic al autorului 

 elemente de design și cromatică 

 funcționalitate 

 mesaj. 
Toate elementele neprecizate în cerințe (inclusiv cele de design), rămân la alegerea concurentului. 
Toate subiectele sunt obligatorii. 
Timp de lucru: 3 ore. 
 
Elevii clasei a Xa s-au înscris la un concurs cu tema ”Dezvoltare durabilă”. Concursul constă în 
realizarea unui proiect care are mai multe etape și a cărui finalitate trebuie să fie realizarea unui site 
WEB. Toate fișierele necesare se găsesc în folder-ul Resurse aflat pe desktop. 
 
Site-ul web va conține trei pagini după cum urmează: 

 O pagină index 

 Pagina Realizări 

 Pagina Contact 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Cerințe Punctaj 

1.  Pagina Index va avea următoarea împărțire: 
Pagina va fi împărțită după cum urmează: 

1. Titlul paginii va fi ”Turism durabil”. 

2. În partea de sus pagina va avea un banner . Inserați în zona banner-ului 
imaginea cascada.jpeg. 

3. În partea stângă vor fi două imagini prelucrate thumbnails, la alegere, cu 

link-uri către paginile Realizări și Contact. 

4. Background-ul zonei din dreapta va fi o culoare la alegere. 

5. În partea dreaptă vom avea conținut preluat din documentul ”Turism 

durabil.doc”. Textul va fi aliniat stânga-dreapta. 

6. În această zonă stabiliți două titluri de dimensiuni diferite. 

Un exemplu de împărțire a paginii este mai jos: 

 
 
 

15p 
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2.  Pagina Realizări va fi împărțită în trei zone orizontale.  

Prima zonă va conține prezentarea  Ecoturism 

Secțiunea a doua va conține inserat  filmul „Turism durabil în România.pps”. 

A treia zonă conține un link către fișierul ”Proiect_plante.xlsx” indiferent de 

etapa de prelucrare aceastuia. 

 

10p 

3.  Pentru realizarea  prezentării ”Ecoturism în România” veți face următoarele 

prelucrări: 
1. Slide-ul 1: Titlul ”Ecoturism în România”. Aplicați titlului un efect de 

animație de tip Zoom. 

2. Slide-ul 2: Inserați imaginea Bucegi.jpg în partea dreaptă a slide-ului și 

aplicați imaginii următoarele prelucrări: Dreptunghi margini estompate, 

o zonă din imagine colorați-o in alb-negru ca în exemplul de mai jos. 

 
Imagine_inițială                                 Imagine prelucrată 

3. În partea dreaptă inserați un SmartArt de tip Listă accent imagine 

verticală. Aceasta va conține lista "Categorii, Obiective și 

Criterii pentru Ariile Protejate” din documentul ”Rezervație 

naturală”. 

4. Slide-ul 3 va conține o animație prin care se simulează un ceas al cărui 

secundar se mișcă la interval de 1 sec timp de 1 minut. Un model de ceas 

aveți în exemplul de mai jos. În folder-ul Resurse găsiți mai multe imagini cu 

ceas. 
5. Salvați prezentarea în folder-ul Resurse cu numele Ecoturism în 

România.pps. 

 
 

12p 

4.  Elevii vor participa în cadrul proiectului la o acțiune de plantare de pomi. Ei trebuie să 
planifice acțiunea foarte  bine pentru a avea un punctaj cât mai bun în competiție.  
Deschideți fișierul Proiect_plante.xlsx și rezolvați cerințele următoare: 

1. În foaia de calcul Zone.xlsx în celula B12 inserați o formulă care să afișeze 

numărul  maxim de plante ce corespunde unei zone aleasă de utilizator. 
2. În celula B14 afișați numărul total de plante care trebuie sădite de echipă. 

3. În foaia de calcul Zile_plantare.xlsx inserați în celula F7 o formulă prin 

care să se afișeze data plantării și în celula G7 numărul de plante ce trebuie  

sădite într-o zi specificată de utilizator în celula E7.   

15p 
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4. Inserați  în celula B16 o funcție care va returna zona cu cel mai mic număr 

total de plante.  
5.  Evidențiați prin formatare condițională celulele în care numărul de plante 

depășește media pe tot intervalul în care se plantează.Evidențierea se va face 
pe fundal mov și cu text de culoare roșie. 

6. În foaia de calcul Zile_plantare.xlsx în celula C21 calculați numărul de plante 
care vor fi sădite în etapa a doua a proiectului. 

7.  Inserați în celula F8 comentariul”Plante sădite” specificați pentru user: 
OTIL-2017 

 

5.  Pe baza filmului Rățușca multicoloră din folder-ul Resurse  realizați un film 

care să corespundă următoarelor cerințe: 
1. Inserați titlul filmului Turism durabil în România și subtitlul Ecoturism. 

Setați durata textului 8 secunde și aplicați efectul Cinematic-Burst1. 

2. Adăugați un background la alegere titlului. 

3. Filmul va fi alcătuit din unirea următoarelor secvențe trei segmente după 

cum urmează : un segment de la momentul 0 la 10 secunde, un moment de 

la momentul 7 secunde la 13 secunde și un moment de la 12 secunde la 

sfârșit.  
Aplicați primei secvențe un efect de tip Blur,celei de a doua un efect de tip 

alb-negru și o tranziție de tip Stea. Pentru cea de a treia secvență un efect 

de oglindă verticală. 

4. Adăugați la finalul filmului echipa de realizare formată din : regizor-ID 
concurs producător OTI 2017. 

5. Salvați filmul cu următoarele particularizări: nume Ecoturismul în 

România și cu următoarele setări înălțimea 700 pixels, bitrate 75000 

kbps, framerate 28 . Salvați setarea cu numele eco. 

 
 

10p 

6.  
Pagina Contact.html va conține următoarele elemente: 

Formular de contact și un chestionar pentru vot al cărui model îl găsiți mai jos. 
Dimensiunea parolei nu trebuie să depășească 10 caractere. 

Elevii vor să afle care este profilul vizitatorilor paginii. Pentru aceasta ei inserează o 
listă de selectare cu privire la nivelul studiilor absolvite de cei care vizitează 
pagina(Școala generală,liceu,postliceală,Facultate,Doctorat). Un model aveți mai jos. 

 
 

10p 
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6.  Elevii și-au dorit să poarte ecusoane la acțiunea de plantare. 
Ecusoanele trebuie să aibă următoarele caracteristici:  

1. Foaie A4: orientare portret  

2. Margine sus 0,4cm; margine laterală 0,4cm; înălțime ecuson 4,5cm; lățime 

ecuson 9,5cm. Pentru completarea ecusoanelor folosiți informațiile din fișierul 

Elevi_proiect.xlsx. Adăugați un background de culoare verde . Un 

model de ecuson găsiți mai jos. 
 

 
 
 

10p 

7.  Redenumiți folder-ul Resurse cu ID-ul de concurs.  

 

 

Succesiune logică de prezentare a informaţiilor 5 

Claritatea informațiilor  5 

Elemente de design și cromatică  5 

Creativitate 5 

Total punctaj 20 

 

 
 

 

 

 

 

 


