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Clasa a IX-a
1. NU este sistem de operare:
a. Unix
b. Novel
c. Windows 90
d. Windows NT
2. WWW a fost inventat în anul:
a. 1918
b. 1940
c. 1989
d. 2000
3. Ca loc, web-ul a fost inventat în:
a. SUA
b. Europa
c. Japonia
d. China
4. În Microsoft Word, pentru a folosi forme predefinite pentru tabele, putem apela la meniul:
a. Table/Şabloane
b. Format/Forme predefinite
c. Tabel/Autoformatare în tabel
d. Format | Şabloane
5. Pentru a verifica corectitudinea din punct de vedere gramatical sau ortografic al textului scris cu
Microsoft Word, se poate tasta (fiind în Word):
a. F7
b. Ctrl+F7
c. Shift+F7
d. Alt+F7
6. În Microsoft Word, la lucrul cu tabele, NU avem una dintre facilităţile de mai jos:
a. Sortare
b. Numerotare automată
c. Filtrare
d. Inserare rând
7. Pentru a modifica Istoricul paginilor salvate, în Microsoft Word, putem folosi calea:
a. Fişier/Permisiuni
b. Fişier/Iniţializare pagină
c. Editare/Office Cliboard
d. Instrumente | Opţiuni | General
8. Opţiunea Vizualizare înainte de tipărire permite:
a. modificarea dimensiunii marginilor paginii curente
b. modificarea dimensiunii marginilor întregului document
c. modificarea marginilor documentului în funcţie de imprimanta ataşată
d. nici una dintre opţiunile de mai sus
9. În Microsoft Word, pentru a realiza o deplasare „fină” a unui obiect grafic vom folosi:
a. tastele cu săgeţi
b. Ctrl + M
c. Ctrl + tastele cu săgeţi
d. Ctrl + D
10. Opţiunea Inserare corespondenţă, din Microsoft Word, permite:
a. trimiterea de email-uri la orice adresă dorită
b. trimiterea de email-uri doar la o listă de adrese predefinită
c. inserarea în documentul curent a oricărui e-mail dorit
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d. realizarea de documente conform unui şablon şi a unei baze de date
11. În Word putem insera un sfârşit de pagină:
a. Se poziţionează cursorul în locul dorit şi se tastează F1
b. Se foloseşte meniul Inserare | Sfârşit pagină
c. Se foloseşte meniul Format | Sfârşit pagină
d. Se poziţionează cursorul în locul dorit şi se tastează Ctrl+Enter
12. În HTML, pentru a crea o legătură, prin intermediul textului „Pagina doi” către fişierul doi.html, aflat
în acelaşi director/folder cu fişierul curent, vom scrie:
a. Pagina doi< a link = ”doi.html” >
b. Pagina doi< a href = ”doi.html” >
c. < a link = ”doi.html” >Pagina doi< /link >
d. < a href = ”doi.html” >Pagina doi< /a >
13. În HTML, eticheta < marquee >
a. permite animarea unui text
b. marchează un text
c. selectează un text
d. nu există
14. În HTML, eticheta < hr >
a. trasarea unei linii vertical
b. trasarea unei linii orizontale
c. terminarea unui rând
d. terminarea unui paragraf
15. În HTML, pentru a deschide un link într-o fereastră nouă:
a. folosim atributul new în eticheta < a >
b. folosim atributul target în eticheta < a >
c. implicit eticheta < a > realizează deschiderea link-ului într-o fereastră nouă
d. nu se poate deschide un link într-o fereastră nouă
16. Care dintre următoarele extensii corespunde unui fişier audio?
a. .gif
b. .wav
c. .mp3
d. .man
17. Ce înseamnă abrevierea EPROM?
a. Enhanced Primary Read Only Memory
b. Erasable Priority Read Only Memory
c. Electrically Programmable Read Only Memory
d. Erasable Programmable Read Only Memory
18. Care este combinaţia de taste ce determină afişarea proprietăţilor elementului selectat?
a. Ctrl+Esc
b. Alt+Shift
c. Shift+F10
d. Alt+Enter
19. Router-ul serveşte la:
a. determinarea căii de transmitere a pachetelor de date în reţelele de calculatoare pe baza adresei
fizice a echipamentului
b. determinarea căii de transmitere a pachetelor de date în reţelele de calculatoare pe baza adresei
logice a echipamentului
c. partajarea resurselor unei reţele LAN
d. dispozitiv ce verifică integritatea cablurilor: UTP, coaxial, STP
20. TCP reprezintă:
a. un program
b. un protocol
c. un firewall
d. nici o variantă de mai sus.

