
SUBIECTUL NR. 1 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 3 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Primul diapozitiv să fie aspectul Titlu și subtitlu şi scrieţi titlul "ATESTAT", şi subtitlul 

"Informatică – 2023", cu fonturi implicite. Titlul să aibă culoarea roşu, dimensiunea 54, 

aliniat centrat şi aplicaţi-i umbrire. 

 În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu și conținut (Title and content) scrieţi titlul "Proba 

practică", includeţi în lista cu marcatori: Programare, Baze de date şi Office, și inserați o 

imagine corespunzătoare. 

 Realizaţi al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu și 

conținut (Title and content), conform modelului alăturat 

(titlu cu fonturi implicite, tabel cu 2 coloane şi 3 linii, 

potrivit automat la conţinut şi centrat). 

 Schimbaţi marcatorii în tipul  (culoare albastru), la 

80% din text. Adăugaţi un efect de animaţie primului 

titlu scris. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 2 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 3 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Primul diapozitiv, cu tema Metropolitan şi aspectul Titlu, font Bookman Old Style, mărime 

50, roşu, umbră, inserați formă automată panglică în jos (ribbon down), umplută cu efecte 

în 2 culori, verde-gălbui şi galben conținând textul "ATESTAT 2023" scris cu font 

Algerian, mărime 40, culoare mov închis). 

 În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi conţinut pe două coloane (Two Content) , scrieţi 

titlul "Competenţe", includeţi în prima listă: Informatică intensiv, design soft client şi 

management aplicaţii soft, iar în a doua coloană: Informatică neintensiv, management web 

şi furnizare facilităţi de procesare (folosiţi marcatorii particularizaţi pentru cele două liste). 

 În al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu și conținut (Title and content), folosiţi modelul 

anterior, creați un tabel cu datele din slid-ul anterior. 

 Schimbaţi marcatorii 2 şi 3 din liste în marcatori de tip  (culoare roşu). Adăugaţi efect de 

animaţie particularizată panglicii. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în foldesrul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 3 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare. 

a. Primul diapozitiv va conţine informaţiile din imaginea de mai jos. 

 
 Al doilea diapozitiv va conţine o diagramă bazată pe informaţiile din primul diapozitiv, cu 

următoarele caracteristici: 

 tip diagramă: Con 3-D; 

 titlu diagramă: Statistică stocuri; 

 etichetele de date afişate; 

 culoarea de umplere solidă de nuanță albastră pentru pereţii diagramei. 

 Pentru textul primului diapozitiv se va folosi fontul: Tahoma, cu dimensiunea 12. 



 Aplicaţi celui de al doilea diapozitiv tema Integral. 

 Aplicați tranziție automată diapozitivelor. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 4 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare. 

 Primul diapozitiv va conţine informaţiile din imaginea de mai jos. 

 
 Al doilea diapozitiv va conţine o diagramă bazată pe informaţiile din primul diapozitiv, cu 

următoarele caracteristici: 

 tip diagramă: linie 3-D; 

 titlu diagramă: Statistică intervenţii; 

 etichetele de date vor fi afişate; 

 culoarea de umplere solidă roşu pentru pereţii diagramei. 

 Pentru textul primului diapozitiv se va folosi fontul: Tahoma, cu dimensiunea 12. 

 Aplicaţi celui de al doilea diapozitiv o temă la alegere. 

 Aplicație o tranziție de șteregere diapozitivelor. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt folderul cu numele vostru, 

creat în directorul ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 5 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 3 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 În primul diapozitiv, cu tema Facet (Fațetă) şi aspectul Titlu, scrieţi titlul "COMPETENŢE 

DIGITALE", subtitlul: "Bacalaureat 2023", pe 2 rânduri.  

 Schimbaţi fontul titlului în Impact, obişnuit, 54, roşu, fontul subtitlului în Arial, 32, 

verde, cu umbră, aliniat centrat, cu spaţiere de 1,5 linii între rânduri şi 0,5 linii înainte 

şi după paragraf. Inseraţi o imagine din din colecția Academic, cu efect de animaţie. 

 În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu și conținut, scrieţi titlul "Nivel de competenţă" şi 

completaţi tabelul prezentat în dreapta:  

 Realizaţi al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu și conținut, ca în model. 

3. Salvaţi documentul cu numele 

powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în 

folderul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT2023  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 6 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 3 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Realizaţi primul diapozitiv, cu tema Metroplolitan şi aspectul Doar titlu, astfel: titlul 

"ATESTAT COMPETENȚE" cu font Verdana, 44, roşu, umbră, sub care se inserează 

forma automată defilare pe orizontală, (scroll) umplută cu efect prestabilit Solid Diamond, 

în care se introduce textul "PAGINA WEB" cu font Comic Sans MS, 44, culoare 

portocaliu). 

 În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi conţinut, scrieţi titlul "Proba proiect", includeţi în 

listă: prezentarea produsului soft, motivarea teoretică, realizarea individuală sau în echipă, 

şi alegeţi drept conţinut o imagine adecvată inserată online. 

Fără nivel Începător Mediu Avansat Experimentat 

0-10 p 11-30 p 31-55 p 56-74 p 75-100 p 



 În al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu conținut scrieţi titlul "Evaluare" şi inseraţi o 

nomogramă conform modelului: 

 Schimbaţi marcatorii din listă în , 95%. Adăugaţi 

efect de animaţie particularizată defilării. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ 

powerpoint.ppt în folderul cu numele vostru, creat în 

directorul ATESTAT2023 pe desktop. 

 

 

SUBIECTUL NR. 7 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 3 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 În primul diapozitiv, aplicându-i o temă la alegere şi aspectul Titlu, scrieţi titlul 

"EVALUARE COMPETENŢE", şi subtitlul "Bacalaureat – 2023", cu fonturi implicite. 

Modificaţi fontul titlului ca să aibă culoarea roşu, dimensiunea 48, alinierea centrat şi 

aplicaţi-i umbrire.  

 În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu și conținut, scrieţi titlul "Tipuri de competenţe", 

includeţi în lista cu marcatori: Lingvistice: în limba română, în limba 

modernă şi Digitale.  

 Realizaţi al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu și conținut, scrieţi titlul 

"Competenţe" şi construiţi o diagramă conform modelului alăturat. 

 Schimbaţi marcatorii 2 şi 3 din listă în marcatori de tip  (culoare 

maro). Adăugaţi un efect de animaţie primului titlu scris. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 8 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title and Content, cu titlul:“Oraşe Vizitate” şi 

următoarea listă: 

 Paris 

 Londra 

 Atena 

 Roma 

 Haway 

 Inserați următorul diapozitiv în care  tabelul editați următorul tabel: 

Destinatii Pret 

Paris 400 

Londra 350 

Atena 200 

Roma 300 

Haway 500 

Selectaţi textul din tabel şi centraţi textul pe orizontală şi pe verticală.  

 Aplicaţi un design diferit pe fiecare diapozitiv. 

 Aplicaţi un efect de tranziţie automată ambelor diapozitive. 

 Aplicaţi un efect de animaţie titlului din primul diapozitiv. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 9 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

“Societate”. 



 Introduceţi al doilea diapozitiv și creați o 

diagramă ca în figura alăturată. Introduceţi titlul 

diapozitivului: “Organigrama societatii”: 

 Aplicaţi un design diferit pe fiecare diapozitiv. 

 Aplicaţi un efect de tranziţie (Cover Up) ambelor 

diapozitive. 

 Aplicaţi un efect de animaţie titlului din primul 

diapozitiv. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ 

powerpoint.ppt în folderul cu numele vostru, creat 

în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

 

SUBIECTUL NR. 10 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină minim 5 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele 

următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

“Anotimpuri”. 

 Pe al doilea diapozitiv să fie o listă a anotimpurilor (iarna, primăvara, vara, toamna). 

 Aplicaţi câte un hyperlink, pentru fiecare element al listei, care să conducă la slide-ul de 

prezentare corespunzătoare fiecărui anotimp. 

 Inseraţi imagini sugestive pe fiecare diapozitiv de prezentare şi aplicaţi efecte de tranziţie 

atât între folii cât şi pentru elementele folosite. Diapozitivele 3, 4 etc. trebuie sa conţină un 

link de întoarcere către diapozitivul al doilea. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 11 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: Best 

Phone. Sub titlu introduceţi o imagine cu un telefon . 

 Aplicaţi un efect de animaţie de tip Entrance (intrare) titlului din primul şi imaginii 

(Exit - Spin). 

 Introduceţi al doilea diapozitiv utilizând şablonul Title and content. Introduceţi titlul 

diapozitivului: Servicii oferite şi lista de mai jos: 

 Apeluri 

 Mesaje 

 Internet 

 Aplicaţi un efect de tranziţie Blinds Vertical pe al doilea diapozitiv. 

 Aplicaţi un design diferit pe fiecare diapozitiv. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 12 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

Firma mea. 

 Aplicaţi un efect de animaţie titlului din primul diapozitiv (Entrance – Grow&Turn). 



 Introduceţi al doilea diapozitiv organigrama societății pe care o conduceți ca în figura de 

mai jos. Introduceţi titlul diapozitivului: Organigrama. 

 
 Aplicaţi un design diferit pe fiecare diapozitiv. 

 Aplicaţi un efect de tranziţie (CoverLeft) ambelor diapozitive. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 13 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

Relieful. Sub titlu introduceţi o imagine cu un relief. 

 Pe al doilea diapozitiv să fie o listă a tipurilor de relief din ţara noastră (câmpie, deal, podiş, 

munte). Aplicaţi câte un hyperlink, pentru fiecare element al listei, care să conducă la 

diapozitivul de prezentare corespunzătoare fiecărui tip de relief. Inseraţi imagini sugestive 

pe fiecare diapozitiv de prezentare şi aplicaţi efecte de tranziţie atât între slide-uri cât şi 

pentru elementele folosite. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 14 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

Delicii culinare. 

 Aplicaţi un efect de animaţie titlului din primul diapozitiv. 

 Introduceţi al doilea diapozitiv utilizând şablonul Title and content. Introduceţi titlul 

diapozitivului: “Organigrama restaurant”. Introduceţi organigrama de mai jos: 

 
 Aplicaţi un design diferit pe fiecare diapozitiv.  

 Aplicaţi un efect de tranziţie (gen Cover) ambelor folii. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 15 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 



2. Creaţi o prezentare care să conţină 6 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

Materii preferate. 

 Pe al doilea diapozitiv să fie o listă a cu primele 5 materii preferate. Aplicaţi câte un 

hyperlink, pentru fiecare element al listei, care să conducă la slide-ul care face prezintă 

definiția materiei și o imaginerelevanta pentru materia respectivă. Aplicaţi efecte de 

tranziţie atât între slid-uricât şi pentru elementele folosite în slide. Foliile în care sunt 

descrise materiile  trebuie să conţină un link de back către diapozitivul cu lista materiilor 

preferate. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 16 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

“Televiziune”. Sub titlu introduceţi o imagine sugestivă. 

 Aplicaţi un efect de animaţie titlului din primul diapozitiv (Entrance- Grow&Turn) şi 

imaginii (Emphasis – Spin). 

 Introduceţi al doilea diapozitiv utilizând şablonul blank. Introduceţi titlul diapozitivului: 

Servicii oferite şi lista de mai jos:  

 Transmisie cablu 

 Transmisie satelit 

 Transmisie internet  

 Aplicaţi un efect de tranziţie Blinds Vertical pe al doilea diapozitiv. 

 Aplicaţi un design/fundal diferit pe fiecare diapozitiv. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 17 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

“Organigramă facultății de farmacie”. 

 Aplicaţi un efect de animaţie titlului din primul diapozitiv (Entrance – Grow&Turn). 

 Introduceţi al doilea diapozitiv. Introduceţi organigrama de mai jos:  

 
 Aplicaţi un design diferit pe fiecare diapozitiv. 

 Aplicaţi un efect de tranziţie (Cover Left) ambelor diapozitive. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 



 

SUBIECTUL NR. 18 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 4 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Toate diapozitivele (slide-uri): de tip titlu şi subtitlu; titlu şi două coloane de text;titlu, text 

şi imagine; blank. 

 Completaţi primele trei slide-uri prezentând câte o operă studiată la Limba și literatura 

Română, iar slide-ul al patrulea completaţi-l cu: o căsuţă de text în care să scrieţi textul 

„Succes”, o imagine din AutoShapes – Forme Automate colorată în mai multe nuanțe de 

albastru) şi un tabel cu 3 linii şi două coloane. 

 Aplicaţi un fundal slide-urilor reprezentând câte o copertă de carte. 

 Adăugaţi animaţii pentru două obiecte din prezentare şi tranziţii diferite pentru fiecare 

diapozitiv. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 19 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title 

Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

Transport. 

 Aplicaţi un efect de animaţie titlului din 

primul diapozitiv. 

 Introduceţi al doilea diapozitiv utilizând 

şablonul Title and content. Introduceţi titlul 

diapozitivului: “Organigrama firmei”. 

Introduceţi organigrama de mai jos: 

 Aplicaţi un design diferit pe fiecare diapozitiv.  

 Aplicaţi un efect de tranziţie (gen Cover) 

ambelor folii. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 20 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title Only. Introduceţi titlul diapozitivului: 

“Trandafirul”. 

 Aplicaţi un efect de animaţie titlului din primul diapozitiv. 

 În diapozitivul al doilea etapele de creștere ale florii însoțite de o imagine reprezentativă 

pentru fiecare etapă 

 Aplicaţi animații diferite obiectelor inserate.  

 Aplicaţi un efect de tranziţie automate diapozitivelor. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

 

 

SUBIECTUL NR. 21 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare pentru liceul vostru care să conţină 5 diapozitive (slide-uri), respectând 

cerinţele următoare: 

  să conţină cel puţin o imagine ilustrativă pentru activitatea liceului vostru; 

  să conţină un link către site-ul web al liceului, respectiv un link către adresa voastră de 

mail pentru contact; 



  să conţină un tabel care să sintetizeze rezultate deosebite ale elevilor şcolii; 

  pentru fiecare slide titlul să aibă asociat un efect de animaţie; 

  să utilizeze un efect aleator de tranziţie de la un slide la următorul; 

  în partea de jos a fiecărui slide să fie specificată data curentă, numărul slide-ului curent, 

precum şi numărul total de slide-uri din prezentare. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 22 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare despre GrigoreMoisil care să conţină 5 diapozitive (slide-uri), respectând 

cerinţele următoare: 

  să conţină imagini salvate de pe Internet cu Grigore Moisil; 

  să conţină la final un link către adresa voastră de mail pentru contact; 

  să conţină un tabel care să sintetizeze datele biografice ale lui Grigore Moisil; 

  pentru fiecare slide titlul să aibă asociat un efect de animaţie; 

  să utilizeze un efect aleator de tranziţie de la un slide la următorul; 

  în partea de jos a fiecărui slide să fie specificată data curentă, numărul slide-ului curent, 

precum şi numărul total de slide-uri din prezentare. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 23 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare despre munți care să conţină 5 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele 

următoare: 

 primul slide să conţină titlul prezentării: Munţii Făgăraş şi o imagine ilustrativă; 

 următorul slide să conţină tabelul următor; 

Denumire Altitudine (în m) 

Bâlea Lac 2034 

Zârna 1923 

Scara 2146 

Portiţa Vistei 2310 

 fiecare denumire inserați un link către o pagină web care să prezinte informații și un buton 

(de dimensiune 2 cm x 2 cm, poziţionate în colţurile din dreapta, respective stânga jos) de 

intoarcere la slide-ul care conține tabelul; 

 să utilizeze un efect de tranziţie de la un slide la următorul, avansare automată, după 1 

secundă; 

3.  Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele vostru, 

creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 24 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare pentru metoda Divide et Impera care să conţină 5 diapozitive (slide-uri), 

respectând cerinţele următoare: 

 să conţină cel puţin o imagine ilustrativă; 

 să conţină un link către un site despre Divide et Impera, respectiv un link către adresa 

voastră de mail pentru contact; 

 să conţină organigrama din figura de mai jos: 



 
 pentru fiecare slide titlul să  aibă asociat un efect de animaţie; 

 să utilizeze efectul de tranziţie Shape Circle de la un slide la următorul şi un sunet; 

 să utilizeze un şablon ca şablon formă (design templates) cu o altă schemă de culori şi 

Slide Master pentru a adăuga o imagine sugestivă pe fiecare slide în colţul din stânga sus. 

 în partea de jos a fiecărui slide să fie specificată data în formatul zi, lună, an; numele 

vostru; numărul slide-ului curent. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 25 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare despre cascade care să conţină 5 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele 

următoare: 

 să conţină cel puţin o imagine ilustrativă; 

 să conţină un link către un site-ul web despre cascade, respectiv un link către adresa 

voastră de mail pentru contact; 

 să conţină un tabel şi o diagramă cu date reprezentative despre cascade; 

 pentru fiecare slide titlul să aibă asociat un efect de animaţie la intrare; 

 să utilizeze un efect de tranziţie de la un slide la următorul; 

 în partea de jos a ultimului slide să fie specificată data şi ora curentă, numărul slide-ului 

curent. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 26 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 2 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Alegeţi pentru primul diapozitiv şablonul Title and content, cu titlul: “Music” 

 Adăugaţi o diagramă în prima folie folosind următoarele date: 

 

 

 În dreapta diagramei introduceţi următorul text: Vânzările de CD-uri ale firmei Macro 

în primele 3 trimestre ale anului curent.  

 Adăugaţi un chenar cu o linie punctată de 1,5 puncte imaginii de dedesubtul titlului  

 Schimbaţi fontul titlului acestui slide în Verdana  

 Adăugaţi un alt slide cu titlul GENURI. Introduceţi genurile muzicale sub forma unei liste 

cu marcatori (bullet) 

o Muzică Clasică  

o Po-Rock 

o Rap&hip Hop  

Vânzări Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul 

III 

Clasică 30 25 48 

Rap 50 48 37 

Rock 60 40 20 



o Jayy 

o Electronică  

 Introduceţi marcatori diferiţi în cadrul listei 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 27 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 3 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 În primul diapozitiv, cu formaTitlu scrieţi titlul "COMPETENŢE DIGITALE", subtitlul: 

"Bacalaureat 2023"; 

 Schimbaţi fontul titlului în Impact, mărimea 

caracterelor 54, culoare roşu, cu umbră, 

fontul subtitlului în Arial, 32, verde, cu 

umbră, aliniat centrat. 

 Inseraţi o imagine cu reprezentativă , cu 

efect de animaţie. 

 În al doilea diapozitiv, cu aspect Title and content 

scrieţi titlul "Nivel de competenţă" şi completaţi 

tabelul prezentat în dreapta: 

 Realizaţi al treilea diapozitiv o diagramă pe baza 

datelor din tabelul anterior, ca în model sau un alt model la alegere. 

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 28 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 3 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Realizaţi primul diapozitiv, cu forma Eclipsă şi aspectul Doar titlu, conform modelului 

alăturat sau un alt model la alegere (titlu cu font Verdana, 44, roşu, umbră, formă automată 

defilare pe orizontală, umplută cu efect prestabilit la alegere, text cu font Comic Sans MS, 

44, culoare portocaliu). 

 
 În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu, text şi conţinut, scrieţi titlul "Proba proiect", 

includeţi în listă: prezentarea produsului soft, motivarea teoretică, realizarea individuală 

sau în echipă, şi alegeţi drept conţinut o imagine adecvată din Miniaturi. 

 Schimbaţi marcatorii din listă în ,95%. Adăugaţi efect de animaţie particularizată 

defilării. 

 În al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi nomogramă sau organigramă scrieţi titlul 

"Evaluare" şi inseraţi o nomogramă conform modelului: 

 



3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 29 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 3 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 Pentru primul diapozitiv alegeţi şablonul Titleand text (Titlu şi text). Titlul va fi LUNA 

CADOURILOR, iar ca subtitle scrieți, folosind Word Art, DECEMBRIE. 

 Al doilea diapozitiv să aibă formatul Title and content (titlu si tabel). Titlul să fie scris cu 

Word Art CALENDAR DECEMBRIE, tabelul să aibă 7 coloane şi 6 rânduri. Pe primul 

rând să fie zilele săptămânii (L, M, M, J, V, S, D),  iar numerotarea să înceapă de duminică 

(1). 

 Aplicaţi marcatori diferiţi zilelor săptămânii 

 Stabiliţi distanţa între rânduri la 2 

 Alinierea textului din tabel astfel încât datele să apară aliniate la centru 

 Al treilea diapozitiv va conține o imagine sugestivă. 

 Adăugaţi animaţii pentru două obiecte din prezentare 

 Aplicaţi un fond deschis la culoare întregii prezentări 

 Ordinea de rulare a diapozitivelor va fi 3, 2, 1. 

3. Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări  

 Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 30 

1. Deschideţi o prezentare nouă în aplicaţia Microsoft PowerPoint. 

2. Creaţi o prezentare care să conţină 4 diapozitive (slide-uri), respectând cerinţele următoare: 

 În primul diapozitiv adăugaţi o casetă cu textul Atestat Informatică în partea de jos a 

diapozitivului. 

 Diapozitivul al doilea al prezentării să fie de tipul blank în care prezentați tema aleasă de 

dumneavoastră pentru susținerea atestatului. Formatați textul astfel încât spațierea între rânduri 

să fie de 2 rânduri, font Bell MT, de 14, culoare verde. 

 În diapozitivul al treilea inseraţi o săgeată. Coloraţi-o în nuanță de albastru. Ascundeţi 

diapozitivul al treilea. 

 În diapozitivul 4 de tip table introduceţi datele de mai jos: 

Modulul Nota 

Word  

Power Point  

Excel  

Sisteme de operare  

 Umpleţi tabelul cu o culoare deschisă. Aplicaţi un efect de animaţie tabelului. 

 Adăugaţi o notă de subsol cu răspunsul la următoarea întrebare: Care dintre următoarele 

propoziţii despre ROM este adevărată? 

a. ROM este un dispozitiv periferic  

b. ROM este memorie care poate fi atât citită cât şi scrisă  

c. ROM va pierde datele atunci când computerul este închis  

d. ROM va reţine datele atunci când computerul este închis  

3. Salvaţi documentul cu numele powerpoint.pptx/ powerpoint.ppt în folderul cu numele 

vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe desktop. 


