
SUBIECTUL NR. 1 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip portret, cu margini implicite. 

3. Tehnoredactaţi textul din imaginea de mai jos, respectând următoarele formatări: 

 font: Verdana /Castelar, dimensiune font: 11; 

 aliniere a paragrafului stânga-dreapta (Justify); 

 primul cuvânt din text să fie scris cu majuscule, aldin; 

 subliniaţi cu două linii de culoare albastru cuvintele din text care fac parte din familia lexicală a 

cuvântului Informatică. 

    Domeniu de cercetare care se ocupă de bazele științifice ale activității de informare și 

documentare; teoria informării științifice. 

 

4. În acelaşi document, începând de la pagina următoare, realizaţi: 

 Inseraţi un tabel care să cuprindă date despre cele mai preferate 4 mărci de mașini: Marca, culoare, 

an de fabricație. 

 Realizaţi o copie a tabelului în care datele să fie ordonate alfabetic după nume. 

5. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarele expresii: 

 
6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 2 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip portret, cu margini implicite. 

3. Creaţi următorul tabel, respectând următoarele formatări: 

a. font: Arial, dimensiune font: 11; 

b. bordură exterioară a tabelului cu următoarele caracteristici: culoare roşie, stil linie dublă, 

lăţime 3 puncte; 

c. stil tabel: Umbrire de culoare deschisă – Accentuare 6. 

 
4. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarele expresii: 

 
5. Introduceți la două rînduri distanță paragrafele din caseta alăturată:  
 

Ştergerea coloanelor se face cu ajutorul comenzii 
Delete din meniul Table.  
Această comandă depinde mult de locul unde este 

poziţionat cursorul.  
Uneori este nevoie şi de alte elemente pe care să se 

introducă în document, ca de exemplu: foi de calcul, 
imagini, alte documente. Pentru aceasta se utilizează 
meniul Insert.  

Cerinţe: 



 Centrați paragraful al treilea;  
 Subliniați cu o linie dublă primele trei cuvinte din paragraful al doilea; 

 Căutați cuvântul Table şi să se înlocuiască cu table; 

 Selectați cuvântul Delete şi apoi introduceți-l  într-un chenar roşu de dimensiune 3 şi umbră; 

 Introduceți un titlu adecvat, de dimensiune 20, colorat în verde care să fie aliniat la stânga; 

 După paragraful al doilea introduceți o întrerupere de pagină; 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 3 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, orientare portret, 1 cm pentru îndoire, îndoitură sus şi 

margini: 1 cm sus, 1,5 cm jos, 3 cm stânga, 1,5 cm dreapta. 

3. Respectaţi următoarele specificări: 

 Inseraţi un antet şi un subsol, cu distanţele de la muchie respectiv de 2,5 cm şi 1,5 cm. 

 Introduceţi în antet numele vostru, aliniat în stânga, scris cu font Arial, dimensiune 12, aldin italic, 

respectiv data, inserată automat, în dreapta. 

 Introduceţi în subsol numele şcolii voastre aliniată la stânga, scris cu font Courier New şi majuscule 

reduse, respectiv numărul paginii, inserat automat, în dreapta. 

4. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarele expresii: 

 

 
5. Concepeţi structura şi adăugaţi informaţii pentru un tabel care să permită generarea următoarei 

diagrame. Generaţi diagrama. 

 
6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 4 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip portret, cu margini implicite. 

3. Creaţi următorul tabel, respectând formatele de borduri, umbrire şi numerotare identificate. 

Nr. crt. Tehnica de programare 

1)  Backtracking 

2)  Divide et Impera 



3)  Greedy 

4)  Programare dinamică 

Cerinţe: 

 Aliniaţi centrat numerotarea liniilor şi denumirea coloanelor.  

 Schimbaţi fontul titlurilor în Verdana, dimensiune 14, aldin, culoare roşu, iar al rândurilor în Arial, 

dimensiune 12, stil italic, culoare verde. 

4. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea expresie: 

 
5. Introduceți paragrafele din caseta de mai jos la două rânduri după expresie:  

 
 Folosind instrumentele de mărire şi micşorare să se stabilească dimensiunea paginii la 75%  

 Mutați primul paragraf după al treilea paragraf; 

 În dreptul fiecărui paragraf adăugați marcatori diferiți; 

 Adăugați paginii un chenar la alegere;  

 Inserați la sfârşitul documentului o imagine într-un chenar cu colţurile rotunjite, umbrit; 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 5 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip vedere, margini implicite şi îndoitură sus. 

3. Creaţi tabelul cu structura următoare: 

Elev Media 
Nume Prenume 

   

   

Cerinţe: 

 Inseraţi o linie după prima din tabel şi 2 coloane (Nota 1, Nota 2), înainte de coloana Media. 

 Completaţi tabelul cu date corespunzătoare coloanelor. 

4. Introduceți paragrafele din caseta de mai jos: 

 
Cerinţe: 

 Înlocuiți cuvântul instrumente cu cuvântul unelte, iar la sfârşitul documentului scrieți  

Pentru a scrie această ecuaţie va trebui să lucraţi cu bara de instrumente. 

Pentru a introduce semnul sumă daţi un clic stânga în bara de instrumente pe semnul 

corespunzător şi alegeţi simbolul dorit.  

Procedaţi în mod asemănător pentru toate semnele pe care doriţi să le introduceţi în 

document cu ajutorul Editorului de ecuaţii oferit de Microsoft Word. 

Instrucţiuni 

 
Dacă aveţi un text sau o imagine care doriţi să apară pe fiecare pagină a documentului nu trebuie să 

repetaţi redactarea acestuia manual. 

Puteţi apela funcţia Header and Footer din meniul View. După alegerea acestei opţiuni va apărea 

bara de intrumente de lucru pentru antete şi subsoluri. 

În aceste zone veţi scrie informaţiile necesare o singură dată 



numărul de înlocuiri. 

 Introduceți un titlu adecvat de dimensiune 21, colorat în albastru cu aliniere centrată; 

 În dreptul fiecărui paragraf adăugați diferiţi marcatori; 

 Inserați la sfârşitul documentului o imagine într-un chenar cu colţurile drepte şi umbrit; 

 În zona de subsol a paginii inserați data curentă – centrat. 

5. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți  următoarea relaţie: 

 
6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 6 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter, orientare tip portret şi margini implicite. 

3. Creaţi un tabel cu următoarea structură: 

SUBSTANŢĂ 

TEMPERATURĂ 

SOLUBILITATE 

30 40 50 60 70 80 90 

NaCl 11 15 19 23 27 31 33 

KCl 20 30 40 50 60 70 80 

4. Cerinţe: 

 Inseraţi o imagine care poate fi asociată domeniului Chimie. 

 Reprezentanţi grafic dependenţa de temperatură a solubilităţii clorurii de natriu şi de potasiu, 

folosind datele din tabel şi o diagramă cu format implicit  

5. Introduceți paragrafele din caseta de mai jos  
 

Pentru a scrie această ecuaţie va trebui să lucraţi cu 
bara de intrumente.  

Pentru a introduce semnul sumă daţi un clic stânga în 
bara de instrumente pe semnul corespunzător şi alegeţi 
simbolul dorit.  

Procedaţi în mod asemănător pentru toate semnele 
pe care doriţi să le introduceţi în document cu ajutorul 
Editorului de ecuaţii oferit de Microsoft Word. 

 
 Selectați primul paragraf şi apoi modificați fontul folosind fontul Castelar de mărime 16;  

 Aliniați la stânga paragraful al doilea; 

 Subliniați cu două linii primele două cuvinte ale ultimului paragraf; 

 Pentru tot textul stabiliți o distanţă de două rânduri; 

 Căutați cuvântul semnul şi înlocuiți cu simbolul pentru  

 Introduceți în zona antetului data şi ora; 

 Selectați  cuvântul Word, încadrându-l într-un chenar cu colţurile rotunjite, de culoare roşie şi 

umbrit  

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 7 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter, orientare tip vedere şi margini implicite. 

3. Editaţi textul următor, respectându-i formatarea: 

Trebuiesă nepregătim pentruproba de atestat 



4. Cerinţe: 

a. Înlocuiţi fiecare literă "e" din text cu "E", folosind funcţia specială. 

b. Scrieţi fiecare cuvânt cu alt font şi altă culoare. 

5. Concepeţi structura şi adăugaţi informaţii pentru un tabel care să permită generarea următoarei 

diagrame. Generaţi diagrama. 

 

 
6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 8 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, orientare tip portret, margini implicite şi aspect cu 

aliniere verticală la centru. 

3. Editaţi textul următor, respectând toate diacriticele şi semnele de punctuaţie: 

"Cât e de drag cuvântul sacru mamă! 

Un gângurit când pruncul vrea s-o cheme, 

E lângă noi, în clipele supreme, 

Din leagăn pân’ la cea din urmă vamă.  

Din veşnicii, ca focul unei steme,  

Îşi flutură a dragostei maramă... 

Păstrează-i chipu-n aurită ramă 

Şi de nimic, nicicând nu te mai teme!" 

4. Cerinţe: 

 Formataţi textul cu fontul Comic Sans MS, dimensiunea 12, în relief (Cerc – sus şi Intercalare 

relaxată – jos) şi culoare albastru. 

 Intentaţi textul cu 1 cm la stânga şi spaţiaţi paragrafele cel puţin la 12 pct. 

5. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea relaţie: 

 

 



SUCCES! 

 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 9 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Executive, orientare tip vedere şi margini implicite. 

3. Copiaţi două paragrafe referitoare la listele cu marcatori şi numerotare, folosind meniul Ajutor. 

Formataţi paragrafele cu fonturi, dimensiuni, stiluri, culori şi alinieri diferite, spaţiate cu 12 pct. înainte 

şi la 1,5 rânduri. 

4. Editați următorul tabel, centrat în pagină:  
 

           
 

 Nume PROBA 1 PROBA 2 OFICIU 
Total 

 Premiul  
 

 

Concurent 
      

acordat 
 

 

 20pct. 25pct. 20pct. 25pct. 10 pct.    
 

      
 

  15 10 10 10 10   Premiul I  
 

  20 20 20 25 10     
 

  5 20 20 25 10     
 

  15 25 20 25 10     
 

  10 20 10 10 10     
 

            

           
 

 
 Completați coloana Total cu folosind funcția specifică Word  

 Ordonați descrescător după punctaj, cu ajutorul formulei  

 Completați coloana Premiul acordat: Premiul I, Premiul II, Premiul III – îngroşat, centrat, colorat 

în roşu, iar fondul celulelor să fie albastru deschis; pentru ceilalţi completați cu Participant, colorat 

în vişiniu, fondul gri.  

 Adăugați în stânga primei coloane, o altă coloană, cu numele Nr.crt. – centrat, îngroşat, cu acelaşi 

font şi mărime ca şi ale celorlalte nume de coloane  

 Modificaţi chenarul tabelului cu linii duble, cu grosimea de 3 puncte.  

5. Inseraţi în document un WordArt la alegere, cu textul ATESTAREA 

COMPETENŢELOR, şi formele automate suprapuse alăturate (pe care 

apoi le selectaţi şi le grupaţi ca un singur obiect). 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu 

numele vostru, creat în directorul ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 10 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter, orientare tip portret şi margini implicite. 

3. Creaţi un tabel cu structura de mai jos, cu respectarea atributelor fonturilor şi alinierii textelor: 

 
4. Cerinţe: 

 Realizaţi numerotarea automată a elevilor din tabel, aliniată centrat.  

 Modificaţi culoarea fontului din antetul tabelului în roşu, iar culoarea de umplere în verde, cu 

diverse nuanţe pentru fiecare linie din antet. 

5. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea relaţie: 

 
6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 



 

SUBIECTUL NR. 11 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, orientare tip vedere şi marginile: 1,6 cm sus, 1,4 cm jos, 

1,7 cm stânga, 1,40 cm dreapta, antet 0,9 cm şi subsol 0,8 cm. 

3. Realizaţi un antet care să conţină: la stânga 2023, centrat ATESTAT şi la dreapta numărul paginii, toate 

editate cu fontul Bel MT, dimensiunea 15, aldin. 

4. Creaţi un tabel cu structura de mai jos: 

 
5. Formataţi datele din tabel conform cerințelor: 

 titlurile coloanelor să fie  centrate pe orizontală şi verticală, folosiţi fontul Calibri, dimensiunea 14, 

aldin, culoarea roşu, cu efect de umbră, iar culoarea de umplere a celulelor verde, cu diverse nuanţe 

ale culorii pentru fiecare linie; 

 datele din coloanele "Bucăţi" şi "Preţ unitar" să fie centrate, font Tahoma, dimensiunea 12; 

 datele din prima coloană să fie aliniate centrat, font Arial, dimensiunea 12, culoarea albastră. 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 12 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, margini: 3 cm 

(sus), 2 cm (jos), 2 cm (stânga), 2 cm (dreapta) 

3. Pe prima pagină se adaugă o imagine cu sistemul solar, 

asemănătoare  celei din figură. 

4. Peste imagine se adaugă textul SISTEMUL SOLAR, ca în 

imaginea din figură; 

 

 

 

 

 

5. Pe pagina următoare tehnoredactaţi textul din imaginea de mai jos, respectând următoarele cerințe: 

a. fonturile utilizate sunt: Calibri 18, Calibri 11, Comic Sans 12; 

b. aliniere a paragrafului stânga (Left); 

c. imaginea marcatorului utilizat este o stea; 

d. subliniaţi cuvintele din text care definesc corpuri din sistemul solar. 

 

 



6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 
 

SUBIECTUL NR. 13 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 
2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A5, margini: 1 cm (sus), 2 cm (jos), 1 cm (stânga), 1 cm 

(dreapta) 

3. Pe prima pagină introduceți, utilizând SmartArt, formele, imaginile şi textul următor: 

 
Fontul utilizat este: Calibri 11 

4. Pe pagina următoare, centrat, introduceți tabelul următor; textele sunt numerotate automat și imaginile 

au atașate etichete; 

 

5. Pe pagina următoare creaţi o etichetă de forma: 



 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 14 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 
2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip vedere, margini: 1 cm (sus), 2 cm (jos), 1 cm 

(stânga), 1 cm (dreapta) 

3. Scrieţi următorul text: 

Faceţi clic în locul unde doriţi să inseraţi ecuaţia.  

În meniul Înserare, faceţi clic pe Obiect ... şi apoi clic pe fila Creare.  

În caseta Tip obiect, faceţi clic pe Microsoft Equation 3.0. şi apoi pe OK.  

Construiţi ecuaţia cu simboluri din bara de instrumente Ecuaţie.  

Pentru revenire în Microsoft Word, faceţi clic pe document. 

Transformaţi textul într-o listă numerotată. 

Sub listă, scrieţi ecuaţia: 

 

4. Creaţi pe pagina umătoare tabelul de mai jos, respectând formatul de bordură, umbrire şi numerotare 

identificate. 

Nr. crt. Tehnica de programare 

5)  Backtracking 

6)  Divide et Impera 

7)  Greedy 

8)  Programare dinamică 

9)  BranchandBound 

5. Formataţi datele din tabel în conformitate cu următoarele specificaţii: 

- Aliniaţi centrat numerotarea liniilor şi denumirea coloanelor.  

- Schimbaţi fontul titlurilor în Verdana, 14, aldin, roşu, iar al rândurilor în Arial, 12, italic, verde. 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 15 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

Nn , dx
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2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip vedere, margini: 2 cm (sus/up), 1 cm (jos/down), 1 

cm (stânga/left), 1 cm (dreapta/right) 

3. Pe prima pagină copiaţi două paragrafe referitoare la listele cu marcatori şi numerotare, folosind meniul 

Ajutor (Help). 

Formataţi paragrafele cu fonturi, dimensiuni, stiluri, culori şi alinieri diferite, spaţiate cu 12 pct. înainte 

şi la 1,5 rânduri. 

Inseraţi în document textul WordArt şi forma automată de mai jos sau altă formă asemănătoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pe pagina următoare, creaţi următorul tabel, respectând formatele de borduri, umbrire şi numerotare 

identificate. 

 

Elev 

Media 

Nume Prenume 

   

   

5. Formataţi datele din tabel în conformitate cu următoarele specificaţii: 

- Inseraţi o linie după prima din tabel şi 2 coloane (Nota 1, Nota 2), înainte de coloana Media. 

- Completaţi tabelul cu date corespunzătoare coloanelor 

- Schimbaţi fontul titlurilor în Verdana, 14, aldin, roşu, iar al rândurilor în Arial, 12, italic, verde. 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 16 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret/ portrait, margini: 2 cm (sus/up), 1 cm 

(jos/down), 1 cm (stânga/left), 2 cm (dreapta/right) 

3. Editaţi textul din imagine şi inseraţi comentariile aferente.  

 

SUCCES! 

 



4. Pe pagina următoare, creaţi un tabel cu structura de mai jos, cu respectarea atributelor fonturilor şi 

alinierii textelor: 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Disciplina 

Matematică Lb. română Informatică 

Note 
Teză 

Note 
Teză 

Note 
Teză 

N1 N2 N1 N2 N1 N2 

1.  7 8 5 5 7 6 10 8 10 

2.  10 9 8 5 3 6 7 8 9 

 

5. Formataţi datele din tabel în conformitate cu următoarele specificaţii: 

- Realizaţi numerotarea automată a elevilor din tabel, aliniată centrat.  

- Modificaţi culoarea fontului din antetul tabelului în roşu, iar culoarea de umplere în verde, cu 

diverse nuanţe pentru fiecare linie din antet. 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 17 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter (scrisoare), tip portret/portrait, margini: 2 cm 

(sus/up), 1 cm (jos/down), 1 cm (stânga/left), 2 cm (dreapta/right) 

3. Copiaţi două paragrafe referitoare la listele cu marcatori şi numerotare, folosind meniul Ajutor (Help). 

Editaţi textul şi inseraţi numerele de linie după modelul afişat. 

 
4. Pe pagina următoare, creaţi un tabel cu structura de mai jos, cu respectarea atributelor fonturilor şi 

alinierii textelor: 

 

 

SUBSTANŢĂ 

TEMPERATURĂ 

SOLUBILITATE 

30 40 50 60 70 80 90 

NaCl 11 15 19 23 27 31 33 

KCl 20 30 40 50 60 70 80 

5. Formataţi datele din tabel în conformitate cu următoarele specificaţii: 



- Inseraţi o imagine asociată domeniului Informatică încadrată într-o formă de banner cu dimesiuni de 

8cm lungime și 6 cm lățime. 

- Reprezentanţi grafic dependenţa de temperatură a solubilităţii clorurii de natriu şi de potasiu, 

folosind datele din tabel şi o diagramă cu format de tip line (linie). 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 18 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret (portrait), 1 cm pentru îndoire(gutter), 

îndoitură sus şi margini: 1 cm sus (up), 1,5 cm jos (down), 3 cm stânga (/eft), 1,5 cm dreapta(right). 

3. Copiaţi două paragrafe referitoare la listele cu marcatori şi numerotare, folosind meniul Ajutor (Help). 

4. Formataţi documentul în conformitate cu următoarele specificaţii: 

- Inseraţi un antet şi un subsol, cu distanţele de la muchie respectiv de 2,5 cm şi 1,5 cm. 

- Introduceţi în antet numele vostru, în stânga, scris cu font Arial, dimensiune 12, aldin italic, 

respectiv data, inserată automat, în dreapta.   

- Introduceţi în subsol numele şcolii voastre, în stânga, scris cu font Courier New şi majuscule reduse, 

respectiv numărul paginii, inserat automat, în dreapta. 

5. Inseraţi din Help-ul aplicaţiei Word un paragraf, aliniaţi-l stânga-dreapta (justified) cu caractere Times 

New Roman de 12, apoi copiaţi-l mai jos cu 2 rânduri şi dispuneţi-l pe două coloane.  

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 19 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter (scrisoare), tip portret (portrait), margini: 2 cm sus 

(up), 1 cm jos (down), 1 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 

3. Reproduceţi textul următor, folosind, inclusiv în expresii, caractere Courier, 9, bold-italic: 

 

Dacã o matrice ortogonalã are determinantul +1, ea se mai numeşte proprie. Următoarele matrici 

sunt de acest tip: 

4. Pe pagina următoare, creaţi un tabel cu structura de mai jos, cu respectarea atributelor fonturilor şi 

alinierii textelor: 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Disciplina 
Chimie Lb. Română Informatică 

Note 
Teza 

Note 
Teza 

Note 
Teza 

N1 N2 N1 N2 N1 N1 

1. 
Ionescu 

Marian 
8 5 5 6 9 8 10 8 10 

2. 
Popescu 

Ioana 
9 8 7 8 9 10 10 9 9 

3. 
Zah 

Roxana 
8 8 9 5 7 6 4 5 5 

5. Formataţi datele în conformitate cu următoarele specificaţii: 



- Creaţi un antet în document introducând numele vostru, şcoala şi clasa; sub ele inseraţi o linie 

orizontală dublă. 

- Redactaţi un paragraf cu tema “Ce vreau să devin în viaţă” şi introduceţi paragraful într-un chenar 

colorat cu umbră. 

- Subliniaţi cuvântul devin cu două linii. 

- Inseraţi număr de pagină în partea din dreapta jos. 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în directorul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 20 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, 1.25 cm stânga (left), 1.75 cm dreapta (right), 1.75 cm 

sus (up) şi 1.75 cm jos (down); orientare vedere (landscape), fontul Times New Roman, dimensiune 13 

3. Realizaţi un document de tip coperta volum de poezii cu următoarele cerințe: 

- în partea dreaptă sus să se afișeze numele autorului 

- în centru numele volumului 

- în centru jos editura și anul apariției 

- realizați o imagine simplă de fundal adecvată conținutului cărții 

- realizați două variante de document, folosind două palete diferite de culori; 

4. Pe pagina următoare, creaţi un tabel cu structura de mai jos, cu respectarea atributelor fonturilor şi 

alinierii textelor: 

Nume 
Concurent 

PROBA 1 PROBA 2 OFICIU 

20pct. 25pct. 20pct. 25pct. 10 pct. 

Anton Marina 15 10 10 10 10 

Soare Lucian 20 20 20 25 10 

Zamfir Alexandru 5 20 20 25 10 

Petcu Matei 15 25 20 25 10 

Marin Alina 10 20 10 10 10 

5. Formataţi datele din tabel în conformitate cu următoarele cerințe:: 

- Tabelul centrat pe pagină 

- Centraţi textul din tot tabelul în fiecare celulă (atât orizontal cât şi vertical)  

- Modificaţi chenarul tabelului cu linii duble, de 3pt. grosime 

- Puneţi un antet în documentul de lucru care să conţină adresa şi telefonul şcolii 

- Inseraţi număr de pagină în partea din mijloc, jos. 

- Deschideţi trei aplicaţii diferite şi aranjaţi ferestrele în mod “Cascadă” (Cascade Windows). Cu 

ajutorul comenzii Print Screen (Tipărire/Captură Ecran) capturaţi imaginea Desktop-ului, şi 

introduceţi-o în pagina următoare a documentului 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 21 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret (portrait), margini: 2 cm sus (up), 1 cm jos 

(down), 1 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 



Accesorii oferite de  

sistemul de operare 
Windows 

1. Notepad  

– editor de texte. 

2. Paint  

– aplicaţie specifică 
desenelor. 

3.Calculator  

- asemănător unui 
calculator obişnuit 

3. Editaţi textul din imagine. 

 
4. Pe pagina următoare, cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea expresie: 

     



n

i

pp

i xUxf
1

2)()( )]([)(   

5. Realizaţi o organigramă identică cu cea de mai jos (culorile vor fi la alegerea candidatului) folosind 

editorul de text Word. 
 

 

 

 

- Introduceţi data curentă(cu actualizare automată) la începutul documentului în partea stângă. 

- Introduceţi o imagine de pe Internet cu un calculator (PC) 

- Aplicaţi imaginii o ramă de culoare roşie cu grosimea de 3 pct și umbră. 

- Modificaţi antetul documentului astfel încât acesta să cuprindă numele fişierului şi locaţia lui, iar în 

subsol puneţi numere de pagină centrate. 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 22 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 
2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter (scrisoare), tip portret (portrait), margini: 2 cm sus 

(up), 2 cm jos (down), 2 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 

3. Editaţi textul din imagine.  

  

Consiliul pentru Curriculum al liceului elaboreaza ,care contine: 

 prezentareafinalitatilor si a obiectivelorliceului; 

 numarul de clase pespecializari si ani de studiu; 

 disciplinele de trunchicomun si numarul de ore alocatacestoraprinplanul-cadru; 

 optionalele/ pachetele de optionalepe care le poateoferiscoala; 

 metodologia de selectie si de optiuneînprivintacurriculumului la deciziascolii; 

 modalitatilede evaluare a elevilor la DISCIPLINELEOPTIONALE. 

 



4. Formatați textul redactat astfel încât aspectul să coincidă cu cel de pe biletul de examen. Specificații de 

formatare: 

- Fontul utilizat este Times New Roman cu dimensiunea caracterelor 11 pt. Titlul este scris cu fontul 

Times New Roman cu dimensiunea caracterelor 14 pt, îngroşat. 

- Paragrafele din text sunt spaţiate la 6 pt. Titlul este precedat de un spaţiu de 12 pt. 

- Imaginea comic_comp este aliniată la stânga; distanţa dintre imagine şi text este 0.3 cm. 

- Explicaţia acronimului MS-DOS va fi plasată în spatele textului şi va avea umbră în partea din 

dreapta-jos. 

- Toate paragrafele sunt aliniate stânga-dreapta, exceptând titlul care este centrat. 

- Inseraţi o notă de subsol după cuvântul Microsoft. Nota de subsol va conţine un link către site-ul 

companiei Microsoft (www.microsoft.com). 

- Tabelul va fi centrat în pagină şi formatat ca în text. 

5. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea expresie: 

-   


)(),()()(

2

1

xfxfxfxU
n

i

i  

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 23 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret/ portrait, margini: 2 cm sus (up), 1 cm jos 

(down), 1 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 

3. Editaţi textul din imagine.  

 
4. Formatați textul redactat astfel încât aspectul să coincidă cu cel de pe biletul de examen. Specificații de 

formatare: 

- Centraţi paragraful trei. 

- Subliniaţi cu o linie dublă primele trei cuvinte din paragraful doi. 

- Căutaţi cuvântul Table şi înlocuiţi-l cu cuvântul table 

- Introduceţi un titlu adecvat, de dimensiune 20, colorat în verde care să fie aliniat la stânga.  

- Creaţi un antet care să conţină Numele şi adresa şcolii dumneavoastră. 

5. Reproduceţi tabelul: 

Nr. 

crt. 
Liceul 

Date elevi 

Total 

elevi 
Clasa 

Medii 

Corigent 

Promovaţi cu medii 

De 5 Între 5-7 Peste 7 

1.        

2.        

…        

Ştergerea coloanelor se face cu ajutorul comenzii Delete 

din meniul Table. 

  Această comandă depinde mult de de locul unde este 

poziţionat cursorul. 

   Uneori este nevoie şi de alte elemente pe care să se 

introducă în document, ca de exemplu: foi de calcul, 

imagini, alte documente. Pentru aceasta se utilizează 

meniul Insert. 

 



Formatări pentru tabel: 

- Capul de tabel va fi aliniat centrat (orizontal şi vertical), fontul utilizat Arial, Bold, culoare verde, 

dimensiunea de 13. 

- Fontul utilizat pentru textul din tabel va fi Bookman Old Style de dimensiune de 12, culoare 

albastru. 

- Conturul tabelului: linie triplă de culoare roşie, grosimea de 1/2 pct.; liniile dintre coloane să fie 

punctate de culoare albastră şi grosime 2 pct. 

- Inseraţi în antetul documentului, numele vostru, iar în subsol – data şi ora editării: 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 
 

SUBIECTUL NR. 24 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 
2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret (portrait), margini: 2 cm sus (up), 1 cm jos 

(down), 1 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 
3. Editaţi textul din imagine.  

 
4. Formatați textul respectând următoarele cerințe: 

- Setaţi paragraful al doilea astfel încât acesta identarea să fie  de 2 cm. 

- Fontul textului este Monotype Corsiva de 14 

- Introduceţi marcatori înaintea paragrafelelor: 

   Selecţia se face…  

   În document… 

- Introduceţi un antet cu data şi un subsol cu numărul paginii în cifre romane majuscule; sub ele 

inseraţi o linie orizontală dublă. 

- Introduceţi un chenar de pagină cu linii de artă. 

- Configurați pagina astfel încât acest antet să apară numai pe paginile impare ale documentului.  

- Aranjaţi pictogramele de pe desktop în ordine alfabetică.  

- Creaţi o scurtătura (shortcut) pe ecran  a aplicaţiei Notepad. 

- Faceţi o captură de ecran pe care să o inseraţi în pagina următoare a documentului în care lucraţi. 

Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea matricea: 
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5. Realizaţi următorul tabel: 

Ionescu Popescu  
Times New Roman C14 

  

  
 

  

    

    

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

Auto Shapes 

   Din opţiunea AutoShapes puteţi  alege diferite forme. 

   Selecţia se face printr-un clic stânga pe forma dorită. În document 

desenul va apărea într-un pătrat încadrat de 8 puncte. 

   În document îi stabiliţi o dimensiune corespunzătoare. Apoi se poate 

insera un text adecvat. 



 

SUBIECTUL NR. 25 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 
2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret (portrait), margini: 2 cm sus (up), 1 cm jos 

(down), 1 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 

3. Editaţi textul din imagine şi inseraţi comentariile aferente.  

 
4. Formatați textul redactat astfel încât aspectul să coincidă cu cel de pe biletul de examen. Formatați 

textul respectând următoarele cerințe: 

- Mutaţi al treilea paragraf după primul paragraf. 

- Inseraţi, într-un chenar cu margini rotunjite, o imagine ce reprezintă un fruct. Realizați o copie a 

imaginii inserate și o amplasați în dreapta acesteia căreia modificând contrastul şi luminozitatea. 

- Adăugaţi un chenar întregii pagini. 

- Creaţi un subsol în care inserați clasa şi numele liceului în care studiați, pe două rânduri, alineate la 

dreapta. 

5. Realizaţi în Microsoft  Word (font Impact, mărime 16) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 26 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

7. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, margini: 1,25 cm sus (up), 1.75 cm jos (down), 3 cm 

stânga (left), 2 cm dreapta (right), orientare landscape, fontul Times New Roman, dimensiune 12. 

2. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea relaţie:  

f(x 
(0)

) = 








2     6 

2      1 
 

Realizați o diagramă ca în figura de mai jos: 

Instrucţiuni 

   Dacă aveţi un text sau o imagine care doriţi să apară pe fiecare 

pagină a documentului nu trebuie să repetaţi redactarea acestuia 

manual. 

   Puteţi apela funcţia HeaderandFooter din meniul View. După 

alegerea acestei opţiuni va apărea bara de intrumente de lucru pentru 

antete şi subsoluri. 

  În aceste zone veţi scrie informaţiile necesare o singură dată.   

 

Figuri 

geometricegeome

tricegegeogeomet

rice 



 
- Formataţi imaginea astfel încât să aibă exact 4 cm înălţime şi 4 cm lăţime. 

- Scrieţi 4 rânduri de text în care să folosiţi cuvântul calculator de 5 ori. Faceţi înlocuirea automată a 

cuvântului cu tractor, astfel ca acesta să folosească un alt tip de caracter decât cel iniţial.  

- Pentru cuvântul tractor se va face o adnotare în subsolul paginii: „era vorba despre calculator” apoi 

salvaţi documentul. 

3. Pe pagina următoare, creaţi un tabel cu structura de mai jos, cu respectarea atributelor fonturilor şi 

alinierii textelor: 

Nume elev 

Medii 

Observaţii 

R
o

m
ân

ă 

M
at

e
m

at
ic

ă 

Fi
zi

că
 

In
fo

rm
at
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ă 

O
p
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o

n
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M
ed

ie
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n
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4. Formataţi datele din tabel în conformitate cu cerințele de mai jos: 

- Textul care denumește coloanelor este  îngroşat (bold), centrat (center) iar în celulele 

corespunzătoare materiilor textul să fie aliniat vertical. 

- După completarea valorilor celulelor coloanelor Medii, completați coloana Medie generală cu 

ajutorul formulei Word. 

- Colorași Coloana Observaţii în albastru şi completați fiecare celulă care îi corespunde cu un symbol 

(Wingdings) 

- Scrieți un titlu corespunzător, centrat, colorat (la alegere).  

- Inseraţi o captură de ecran a Desktop-ului în pagina următoare a documentului. 

5. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 27 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret (portrait), margini: 2 cm sus (up), 1 cm jos 

(down), 1 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right), chenar linie dubla roşie şerpuită 

3. Editaţi textul din imagine.  

 Microsoft România S.R.L. 

Pentru înregistrarea produselor d-voastră Microsoft vă rugăm să trimiteţi  

Card-ul de Înregistrare la adresa :  

Bacalaureat 

Informatică Matematică 
Română -

oral 
Română - 

scris 
Limba 

modernă  



CP 10-163 

Pentru orice detalii suplimentare vă rugăm contactaţi filiala Microsoft România la: Microsoft România 

s.r.lWorld Trade Center B-ul Expoziţiei nr. 2   

http://www.microsoft.com/romania  

4. Formataţi datele în conformitate cu următoarele specificaţii: 

- Denumirile coloanelor au font Arial, stil îngroşat (bold) , centrat în celulă (vertical şi orizontal) 

- Mărimea fontului: 13 pt. Titlul este centrat, boldat. 

- Culoarea textului: gri; 

- Adresa de internet este activă şi are culoarea albastră; 

- Încadraţi adresa de e-mail într-un dreptunghi de culoare roşie, 3pt, 3-D (Bordură). 

5. Inseraţi tabelul de mai jos: 

ISP – Furnizor de de servicii Internet 

C
o

n
t 

Un cont oferit de furnizor, care va acorda dreptul de a intra în Internet 

P
a
ro

la
 

O parolă cu ajutorul căreia obţineţi acces la Internet 

 

Formataţi datele din tabel în conformitate cu următoarele specificaţii: 

- Modificaţi culoarea fontului din antetul tabelului în roşu, iar culoarea de umplere în verde, cu 

diverse nuanţe pentru fiecare linie din antet. 

- Înălţimea rândului va fi: pentru capul de tabel de 1,5 cm şi pentru cele două rânduri de 2 cm.  

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 28 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret (portrait), margini: 2 cm sus (up), 1 cm jos 

(down), 1 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 

3. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea relaţie: 

(0)(1)(p) x-x
1

-x*x
q

q p


  

4. Folosind formele automate din Microsoft Word, realizaţi desenul de mai jos.  

http://www.microsoft.com/romania 


 

- Dezactivaţi bara standard de instrumente. 

- Faceţi o captură de ecran şi inseraţi-o în a doua pagină a documentului. 

- Setaţi pagina în formatul A4, poziţionată cu lungimea pe orizontală.  

- Numerotaţi paginile începând cu numărul 8. 

- În zona de subsol a paginii inseraţi data curentă – în dreapta 

5. Pe pagina următoare, realizaţi următoarele organigrame: 

 
6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 29 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 
2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret (portrait), margini: 2 cm sus (up), 1,5 cm jos 

(down), 1,5 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 

3. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieți următoarea relaţie: 
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4. Creaţi în continuare un model de adeverinţă care se eliberează pentru a atesta absolvirea unui curs. 

Pentru numele cursantului folosiţi fontul COMIC SANS MS, bold, cursiv, dimensiune 14. Pentru tipul 

cursului, folosiţi fontul ARIAL, dimensiune 14, cursiv. Titlul ADEVERINŢĂ va avea fontul ARIAL, 

dimensiune 16, bold, centrat. La două rînduri de titlu se va edita corpul adeverinței. Veţi păstra 

caracteristicile observabile pe text: 

 

 

 

 

 

Clasa a XII-a A 
Clasa a XII-a B 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Creaţi pe desktop o scurtătură(shortcut) pentru aplicaţia Paint. 

- Mutaţi acest shortcut în foderul dumneavoastră.. 

- Vizualizaţi configuraţia calculatorului şi faceţi o captură de ecran Desktop-ului. Inseraţi imaginea 

capturată în pagina următoare a documentului. 

- Inseraţi în antetul documentului simbolul  (Wingdings) şi un număr de telefon. 

5. Concepeţi structura şi adăugaţi informaţii pentru un tabel care să permită generarea următoarei 

diagrame. Generaţi diagrama. 

 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în directorul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 30 

1. Deschideţi un document nou în aplicaţia Microsoft Word. 

2. Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, tip portret (portrait), margini: 2 cm sus (up), 1 cm jos 

(down), 1 cm stânga (left), 2 cm dreapta (right) 

3. Cu ajutorul editorului de ecuaţii editați următoarea expresie: 
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4. Folosind formele automate din Microsoft Word, realizaţi desenul (culorile vor fi la alegerea 

candidatului) de mai jos. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

ADEVERINŢĂ 
Nr.____ / ______ 

 

Se adevereşte prin prezenta că d-l / d-na ...................  a absolvit cursul Web 

Desing în perioada _____ - _____. La examen a obţinut nota ____. 

  

                                                                                       Director, 

http://www.mmssf.ro/


 
- Creaţi un antet care să conţină în partea din dreapta numele candidatului. 

- Inseraţi în subsol numere de pagină începând numerotarea cu 10. 

- Căutaţi în Help informaţii despre bordura paginii şi copiaţi o zonă de text care să conţină cel puţin 

de 3 ori cuvântul căutat.  

- Căutaţi pe internet o imagine a unei şcoli/liceu şi copiaţi această imagine în următoarea pagină a 

documentului aplicându-i o bordura (border)  de culoare verde cu o grosime de 6 pct. 

5. Pe pagina următoare, creaţi un tabel cu 3 rânduri în care să prezentaţi pe scurt următoarele 3 aplicaţii 

windows: paint, calculator, notepad. Acest tabel va conţine 3 coloane astfel: 

- Prima coloană cu numele aplicaţiei 

- A doua cu o imagine a ferestrei aplicaţiei 

- A treia cu o descriere în 10-20 cuvinte a aplicaţiei 

- Inserați o notă de subsol, pusă pe primul cuvânt la care începe rezolvarea cerinţei (în subsol se va 

scrie Cerinţa i= 5) 

6. Salvaţi documentul cu numele word.docx/ word.doc în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 pe desktop. 

 

 

 

UNIX 

 

 


