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TEST DE EVALUARE 
Anul şcolar 2019-2020 

Disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor 
 

Clasa a XII-a ___ 

Numele şi prenumele elevului:_______________________________________________ 
 
Data susţinerii testului:____________________ 
 
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. 
Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 
 

PARTEA  I (15 puncte) 

1. Care din următoarele nume de fişiere sunt corecte în sistemul de operare 

Windows XP?( răspunsuri multiple)                                    (5p) 

a) <corect>.exe; 

b) file?.doc; 

c) multitask.avi; 

d) exe.exe; 

e) file.doc; 

f) a?b.docx; 

 

2. Dispozitivul care filtrează și retrimite pachetele în rețea se numește:            (5p) 

a) Router;   b) Swich;    c)Modem;     d) Protocol;    e) Hub; 

 

     3. Necesarul realizării unei reţele de calculatoare este format din:               (5p) 

a) Echipamente hardware, mediul prin care se asigură legătura fizică , server de 

fişiere;  

b)Mediul prin care se asigură legătura fizică, software-ul care asigură conectivitatea 

calculatoarelor, server de calculatoare 

c) Echipamente hardware, mediul prin care se asigură legătura fizică, software-ul care 

asigură conectivitatea calculatoarelor; 

 

 

PARTEA  a II-a (75 puncte) 

1. O bază de date este formată din:                (5p) 

a)   fişiere text 

b)   propoziţii, caractere 

c)   tabele cu diferite legături între ele 

d)   nici unul din ele    

 

2.Pentru a realiza suma mai multor celule apelăm funcţia:       (5p) 

a)  IF 

b)  SUM 

c)  COUNT 

d)  AVERAGE                                              

3. Expresia următoare www.gorjeanul.ro este:        (5p) 
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a)  o adresă (site) de Internet 

b)   un anunţ publicitar 

c)    o adresă de poştă electronică (e-mail) 

d)    nu înseamnă nimic     

 

4. Ce este o adresă IP?                                                                        (5p) 

a)  O adresă care personalizează un provider de Internet. 

b)  O adresă care personalizează orice calculator conectat într-o rețea Internet. 

c)  Adresa unei cutii poştale. 

d)  Adresa unei pagini de internet.                                          

  

5.Notați cu A – adevărat sau F-fals următoarele afirmații:    (5p) 

a)   World Wide Web este o aplicaţie a sistemului de operare; 

b)   World Wide Web  utilizează http; 

c)    World Wide Web este un motor de căutare; 

d)    World Wide Web este o parte a Internetului;      

 

6. Aţi cumpărat un cadou personalizat de pe site-ul cu adresa URL 

https://asp.photoprintit.de. Care este partea din adresă care indică faptul că este un 

site securizat?                                  (5p) 

a) asp;  

b) photoprintit; 

c) de; 

d) https; 

 

7. Definiți noțiunea de bază de date.         (5p) 

 

8.Numiți o Aplicație care gestionează baze de date.                    (5p)  

 

9. Localizați folderul test XII aflat pe desktop.    

 

a) Creați un document în interiorul acestui folder, de un format adecvat, în care să salvați 

informații găsite pe internet despre orientarea scolara. Aplicați paginii un fundal colorat. 

             (10p) 

b)   Deschideți fișierul Depozit.accdb din folderul test XII. Realizați o copie a  tabelului din 

baza de date cu numele copie.             (5p) 

 

c) Introduceți o înregistrare nouă în tabelul copie.      (10p) 

 

d) Realizați o interogare asupra tabelului aflat în bază astfel încât să afișeze doar 

înregistrările cu prețuri mai mari decât 100.       (10p)                                                 

https://asp.photoprintit.de/

