
C. N. “Fraţii Buzeşti”                                                 CIA 2011   

Proba practică – Clasa a IX-a 

I. Deschideţi aplicaţia Microsoft Word şi creaţi un document nou. 

1. Salvaţi acest document cu numele exercitiu.docx în directorul Raspuns din folderul CIA situat pe Desktop.                                                                                                                                   

 (5p) 

2. Să se afişeze automat în subsolul documentului numărul paginii curente (în format a,b,c...)- numărul de 

pagini ale documentului ( în format 1,2,3...). Textul va fi aliniat centrat.                              (5p)  

3. Utilizând instrumentele de desenare ale Microsoft Word, realizaţi pe prima pagină a documentului 

următorul desen: 

                                                        (10p) 
4. Adăugaţi pe prima pagină a documentului  următoarea expresie matematică: 
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                                (10p) 
5. Copiaţi tabelul existent în documentul abc.docx din folderul CIA la sfârşitul documentului exercitiu.docx. 

Utilizând o formulă, inseraţi în celula liberă suma valorilor din cele trei celule aflate deasupra ei.  

                                                                                                                                                         (10p) 

Salvaţi fişierul. 

 

II. Deschideţi fişierul abc.docx din folderul CIA. 

1. Formataţi tot textul din primul paragraph astfel încât să fie  scris cu font Verdana, dimensiune 17 pt, 

spaţiu între caractere 3 pt.                                  (5p) 

2. Pe primul cuvânt din titlul documentului adăugaţi un comentariu cu textul CIA 2011.              (5p) 

3. La sfârşitul documentului generaţi automat un cuprins care să conţină Titlul 1, Titlul 2, Titlul 3 şi Titlul 4.  

                         (10p) 
4. Aplicaţi tuturor paginilor din document borduri de pagină de culoare albastră, model (style) linie triplă. 

Stabiliţi ca distanţa dintre text şi bordura din dreapta să fie de 20 pt.                                       (5p) 

5. Salvaţi documentul în format Word şi în format PDF în folderul CIA.                                       (5p) 

 

III. Deschideţi fişierul xyz.html din folderul CIA. 

1. Adăugaţi la sfârşitul paginii web imaginea comp_i.jpg din folderul CIA, aliniată la dreapta.       (5p) 

2. Formataţi pagina web astfel încât fundalul să fie de culoare galbenă.                                            (5p) 

3. Pe primul cuvânt al primului paragraph definiţi o hiperlegătură cu site-ul de la adresa www.google.ro. 

Utilizaţi atributele necesare pentru ca site-ul de la adresa menţionată să se deschidă într-o fereastră nouă a 

browserului.                                                                                                                                     (5p)            

4. Formataţi numai textul din cel de-al doilea paragraf astfel încât fontul folosit să fie Tahoma, stil aldin 

(bold).                                                                                                                                              (5p) 

5. După al treilea paragraf adăugaţi următorul text: 

Concursuri de informatica: 

 OJI 

 CIA                                                                                                                                     (10p) 

 

Salvaţi fişierul. 

http://www.google.ro/

