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Capitolul 1 

Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei  

 

1. Hardware reprezintă: 

a) Ansamblul programelor şi al procedurilor care controlează funcţionarea calculatorului; 

b) Ansamblul elementelor fizice şi tehnice cu ajutorul cărora datele se culeg şi se 

prelucrează; 

c) Ansamblul programelor care îndeplinesc o funcţie specifică; 

 

2. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un dispozitiv de intrare? 

a) Imprimantă; 

b) Modem; 

c) Scanner; 

 

3. Viteza(frecvenţa) unui CPU(procesor) este măsurată în: 

a) BPS; 

b) MHz; 

c) MB; 

 

4. Un kilobyte este: 

a) 1024 bytes; 

b) 1000 bytes; 

c) 1024 bits; 

 

5. Capacitatea de memorare a informaţiei pe hard disk se măsoară în: 

a) GB; 

b) Hertzi; 

c) Rotaţii pe minut (RPM); 

 

6. Care dintre următoarele medii de stocare a informaţiei are cea mai mare capacitate? 

a) CD; 

b) Floppy disk; 

c) Hard Disk. 

 

7. Care dintre următoarele propoziţii despre formatarea unei dischete este adevărată? 

a) Formatarea este folosită pentru a face un back-up la date pe disc; 

b) Formatarea este folosită pentru a bloca accesul la fişiere; 

c) Formatarea este folosită pentru a pregăti discheta în vederea stocării datelor. 

 

8.  Memoria  utilizată de un  program activ este:  

a)  ROM  

b)  RAM  

c)  memoria externa  

 

9.  Care  este  cea  mai  mică  unitate  din  care  este  compusă  memoria  unui calculator?  

a)  Fişier  

b)  Bit  

c)  Byte  
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10. Alegeti combinatia corecta care ordoneaza crescator urmatoarele unitati:   

a)  Kilobyte (KB), Byte , Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)  

b) Byte , Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Terabyte (TB), Gigabyte (GB)  

c) Byte , Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB)  

 

11. Un octet (byte) este format din: 

a) 18 biţi 

b) 8 biţi 

c) 12 biţi 

  

12. Pentru scrierea numerelor în sistemul hexazecimal se folosesc: 

a) numai cifrele 0-9 

b) numai literele A-F 

c) cifrele de la 0-9 şi literele A-F 

 

13. Memoria în care se încarcă un program activ este: 

 a) ROM         

 b) RAM    

 c) memoria externa 

 

14.  Care dintre următoarele dispozitive este dispozitiv de  intrare/ieşire?  

a)  Scanner  

b)  Imprimanta  

c)  Touch  screen  

 

15. Totalitatea programelor ce controleaza functionarea corespunzatoare a dispozitivelor electronice 

ale unui calculator sunt cuprinse in componenta:  

a) periferic  

b) placa de baza  

c) software 

 

16. Care este unitatea de  măsură a ceasului  unui  PC?  

a)  Frecvenţa de ceas la  care funcţionează microprocesorul  

b)  Frecvenţa de ceas la  care operează memoria RAM  

c)  Viteza la  care este accesat hard disk-ul 

 

17. Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un  dispozitiv de intrare?  

a)  Monitorul  

b)  Boxe  

c)  Tastatura 

 

18.  Care dintre următoarele dispozitive reprezintă un  dispozitiv de  ieşire?  

a)  Monitorul  

b)  Hard  disk  

c)  Tastatura  

 

19. Care dintre următoarele tipuri  de computere este un  computer portabil?  

a)  Mainframe  

b)  Laptop  

c)  Minicomputer 
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20. 2 bytes (octeti) sunt echivalenti cu:  

a) 8 biti 

b) 16 biti 

c) 20 biti  

 

21. Rezolutia poate fi o caracteristica a 

  a) memoriei RAM  

  b) microprocesorului 

  c) monitorului 

 

22.  Un exemplu de tasta functionala este:  

  a) F8  

b) ALT  

c) SHIFT 

 

23. RAM si ROM sunt acronimele pentru doua tipuri de:  

a) CD-uri  

b) dispozitive periferice 

c) memorii interne 

 

24. Un exemplu de frecventa a unui microprocesor este:  

a) 1.20 GHz  

b) 1.87 GB  

c) 32-bit  

 

25. Combinatia care contine doar exemple de memorii interne este:  

  a) CD, DVD  

b) RAM, ROM  

c) ROM, CD-ROM disk 

 

26. Rolul realizarii unei copii de siguranta (back-up) a datelor stocate intr-un calculator este acela 

de a:  

a) arhiva fisierele de lucru  

b) proteja fisierele de lucru impotriva accesului neautorizat 

c) recupera fişierele, în cazul defectării  

 

27. Precizati care dintre urmatoarele reprezinta un dispozitiv de intrare-iesire:  

            a) scanner  

b) tastatura  

c) modem 

 

28. Indicati semnificatia acronimului bit.  

            a) BINARY DIGIT 

b) BINARY INSTRUMENT 

c) BINARY INTERNET TEHNOLOGY  

 

29. Resursele unui calculator sunt gestionate de catre:  

a) DVD  

b) memoria cache  

c) sistemul de operare 
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30. Dupa inchiderea calculatorului, memoria ROM va retine:  

a) adresele paginilor web recent accesate  

b) numele tuturor fisierelor de sistem 

c) toate datele inscriptionate in aceasta de catre producator 

 

31. Notatia LCD este un acronim pentru:  

  a) Linear Computer Display  

  b) Linear Crystal Display 

  c) Liquid Crystal Display 

 

32. Dintre relatiile urmatoare, cea adevarata este:  

a) 1 KB < 1 MB < 1 GB  

b) 1 KB < 1 GB < 10 MB 

c) 1 MB < 100 KB < 1 GB  

 

33.  Dintre urmatoarele, cel care NU reprezinta un calculator personal portabil este:  

a)  Desktop  

b) Laptop 

c) PDA (Personal Digital Assistant) 

 

34. Precizati care din urmatoarele NU este un sistem de calcul.  

a) laptop  

b) mainframe  

c) monitor  

 

35. Calitatea grafică a afişării informaţiilor pe monitor este asigurată de :    

a) diagonală, numărul de culori  

b) viteza de răspuns şi gradul de periculozitate al radiaţiilor pe care le emite  

c) rezoluţia sa 

 

36. Un octet (byte) este o succesiune de: 

a) 8 biti 

b) 10 biti 

c) 28 biti  

 

37. Dintre relatiile de mai jos, cea adevarata este:  

a) 2000 KB>1 MB  

b) 10 MB>1 GB  

c) 1000 KB>1 GB  

 

38. Un dispozitiv care poate fi utilizat pentru memorarea informatiilor pe suport extern este:  

a) hard disk  

b) memorie RAM  

c) memorie ROM  

 

39 . Calitatea unui monitor este determinată de: 

a) marime (diagonala), rezoluţie (exprimata in numărul de pixeli), frecvenţa de 

reimprospatare (refresh freeqvency) 

b) doar marime (diagonala) si rezoluţie (exprimată in numar de imagini generate simultan)  

c) cantitatea radiaţiilor emise si frecvenţă (măsurată in pixeli) 
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40 . Care dintre următoarele porturi permite transferul datelor cu viteza cea mai mare: 

a) Paralel 

b) Serial 

c) USB 2.0 

 

41 . Care din următoarele porturi NU este un port video? 

a) USB 

b) VGA 

c) HDMI 

 

42 . Care din următoarele caracteristici NU se referă la imprimante: 

a) Viteza de tipărire  

b) Rata de refresh  

c) Formatul hârtiei  

 

43. Dispozitive de intrare sunt: 

a) microprocesorul, memoria externa, circuitele auxiliare  

b) memoria interna, circuitele auxiliare  

c) tastatura si mouse-ul 

 

44. Calitatea grafică a afişării informaţiilor pe monitor este asigurată de : 

a) numai de modelul de culori utilizat: RGB. HSV, CMYB 

b) definiţia monitorului şi rezoluţia sa 

c) numai de mărimea diagonalei  

 

45. Circuitele de interfaţă permit conectarea dispozitivelor periferice la sistem şi controlul acestor 

dispozitive: 

a) doar prin interfata USB  

b) doar prin interfata paralela 

c) prin mai multe interfete standardizate 

 

46. Ajuta la schimbul de informatie intre calculatoare, convertind datele din format digital in format 

analogic 

a) monitorul  

b) modemul  

c) placa de retea  

 

47.  Touchscreen-ul este: 

a) un dispozitiv de intrare/iesire in care introducerea datelor se face prin punctare cu 

degetele pe ecran  

b) un dispozitiv de ieşire in care afisarea datelor se face pe un fel de monitor  

c) un dispozitiv de intrare 

 

48 . Hard disk-ul este un dispozitiv de: 

a) stocare 

b) afisare 

c) prelucrare a datelor 

 

49 . Din Sistemul de Intrare/Ieşire fac parte: 

a) memoria interna şi memoria externa 

b) dispozitivele periferice 

c) memoria interna 
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50 . In raport cu memoria externa reprezentata de hard-disk, memoria internă este: 

a) rapidă şi de capacitate redusă  

b) lentă şi de capacitate mare   

c) rapida si de capacitate mare 

 

51 . Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata? 

a) pe 2 CD-uri se poate inregistra informaţia de pe un DVD plin  

b) 1024 KB este mai mare decât 10 MB 

c) 4 GB de informaţii este mai mult decat se poate inregistra pe un CD  

 

52 . Capacitatea de stocare uzuală şi dimensiunea fizică a unei dischete sunt 

a) 2 MB şi 3.5 inch  

b) 2 octeţi şi 5,25 inch  

c) 1,44 MB şi 3.5 inch  

 

53. Dacă memoria RAM a unui sistem de calcul este de 4GB precizaţi cat este memoria hard 

diskul-ui. 

a) 100 KO 

b) nu se poate preciza capacitatea hard disck-ului cunoscand memoria RAM 

c) 1 MB 

 

54 . Pentru stocarea temporara a informatiilor sistemul de operare utilizează: 

a) Memoria externa stick USB  

b) memoria RAM 

c) memoria ROM 

 

55.  Hard-disk-ul stocheaza: 

a) doar sistemul de operare  

b) o cantitate de informatie mai mare decat memoria RAM  

c) o cantitate de informatie mai mica decat memoria RAM 

 

56 . Un CD permite stocarea unei cantităţi de informaţie de aproximativ: 

a) 600-700 KB  

b) 500 GB  

c) 600-700 MB  

 

 57 .Care dintre următoarele tipuri de memorii este mai rapidă: 

a) stick USB 

b) RAM 

c) Hard Disk 

 

58. Care dintre următoarele egalităţi este adevărată? 

 a) 1 Kbyte = 1024 octeţi  

b) 1 Kbyte = 2000 octeţi  

c) 1 Kbyte = 1000 octeţi  

 

59. RAM reprezintă acronimul de la: 

 a) Read Access Memory  

b) Read Analize Modify 

c) Random Access Memory 
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Capitolul 2 

Utilizarea computerului si organizarea fişierelor 

 

1. De ce este important pentru un fişier să aibă o extensie corectă: 

a) pentru a realiza o legătură între fişier şi un director 

b) pentru a preveni ştergerea fişierului 

c) pentru a deschide fişierul cu aplicaţia corespunzătoare 

 

2. Precizati care dintre următoarele extensii NU poate fi asociată corect unui fisier creat cu 

aplicatia Paint (accesoriu al sistemului de operare):  

a) bmp  

b) gif 

c) tmp 

 

3. O aplicatie accesoriu al sistemului de operare Windows este:  

a) Google  

b) Notepad  

c) Winamp  

 

4. O aplicatie - accesoriu al sistemului de operare Windows este:  

a) Calculator  

b) Mozilla Firefox  

c) Winamp  

 

5. Precizati care dintre urmatoarele dispozitive este un periferic doar de intrare:  

a) boxe  

b) discheta  

c) tastatura 

 

6. O extensie implicita corespunzatoare unui fişier de tip sunet poate fi:  

a) bmp  

b) gif  

c) mp3  

 

7. Notatia CD, specifica unei categorii de medii de stocare, este un acronim pentru:  

a) circular disk  

b) combo drive 

c) compact disk 

 

8. Combinatia care contine doar extensii ale unor fisiere de tip arhiva este:  

a) ace si zip  

b) avi si zip  

c) doc si ace  

 

9. Un exemplu de valoare pentru rezolutia de afisare pe un monitor este: 

a) 19"  

b) 1280x1024 pixeli 

c) 512 MB 
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10. Păstrarea extensiei corecte a unui fisier este importantă deoarece prin intermediul ei:  

a) este identificată automat aplicatia care va deschide fisierul 

b) este împiedicată stergerea accidentală afisierului 

c) este localizat automat fisierul 

 

11. Vizualizarea componentelor de bază ale unui calculator se realizează: 

a) cu ajutorul unui clic dreapta pe pictograma My Computer - Properties; 

b) cu ajutorul unui clic dreapta pe pictograma My Documents – Properties; 

c) cu ajutorul unui clic dreapta pe pictograma Control Panel – Properties; 

 

12. Ce tip de software controlează alocarea resurselor în calculator? 

a) sistemul de operare; 

b) aplicaţiile software; 

c) softul de securitate. 

 

13. Care dintre următoarele exemple reprezintă un sistem de operare? 

a) Windows; 

b) Word; 

c) Excel; 

 

14. Care dintre următoarele combinaţii de taste duce la închiderea ferestrei unei aplicaţii: 

a) Esc+Enter  

b) Alt+Tab 

c) Alt+F4 

 

15. Care dintre următoarele combinaţii reprezintă numai aplicaţii software ?  

a) Windows, Linux, Word, Mouse 

b) Word, Excel, Toolbars, Windows 

c) Microsoft Word, PowerPoint, Explorer 

 

16. Aranjati urmatoarele dispozitive de stocare  in ordine crescatoare  a capacitatilor de stocare: 

a) CD ROM, discheta, disk Zip, DVD 

b) discheta,disk Zip,CD ROM,DVD 

c) DVD,disk Zip, CD ROM, discheta, 

 

17.  Notatia ROM, specifică memoriei unui calculator, este un acronim pentru:  

a)  Random Open Memory  

b)  Read Off Memory 

c)  Read Only Memory  

 

18.  Dintre relatiile de mai jos, cea adevărată este:  

a) 1 KB=1 MB  

b) 1000 KB>1 GB  

c)  1 KB=1 KO 

 

19. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată ? 

a) conţinutul memoriei ROM nu este şters la oprirea calculatorului 

b) sistemul de operare este încărcat în memoria ROM când calculatorul este pornit 

c) niciuna dintre afirmaţii nu este adevărată 
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20.  Care dintre următoarele funcţii reprezintă funcţii ale unui sistem de operare?  

a)  realizarea  rapoartelor,  scrisorilor şi foilor de calcul tabelar  

b)  supervizarea şi controlul resurselor unui calculator  

c)  doar scanarea calculatorului  şi eliminarea viruşilor  

 

21. Alegeţi  din  lista  de  mai  jos  dispozitivul  care  NU  este  un  mediu  de  stocare permanent:  

a)  Hard  disk  

b)  CD-ROM  

c)  RAM 

 

22. O aplicatie indicata pentru a gestiona bugetul familiei poate fi:  

a) Excel  

b) Internet Explorer  

c) Outlook  

 

23. Care dintre  următoarele dispozitive este cel  mai  potrivit din  punct de  vedere  al  

capacităţii  pentru  a  crea  o  copie  de  siguranţă a  unui  fişier  de  dimensiune  600 MB?  

a)  dischetă  

b)  DVD  

c)  CD-ROM 

 

24 .  Alegeţi dintre afirmaţiile de mai jos de ce  se formatează o dischetă  

a)  pentru a asigura o protecţie asupra datelor conţinute pe dischetă  

b)  pentru  a găsi diferite informaţii pe  dischetă  

c)  pentru golirea si pregătirea dischetei in  vederea  stocării datelor pe ea   

 

25.  Cu  ajutorul  cărui  software  vă gestionaţi fişierele  şi  directoarele  existente  pe  

hard disk-ul computerului  dumneavoastră?  

a)  software utilitar  

b)  software-ul antivirus  

c)  software-ul de  reţea  

 

26.  Ce aplicaţie software aţi alege pentru a introduce date intr-o  bază de date?  

a)  o aplicaţie de securitate  

b)  o aplicaţie de baze de date  

c)  o aplicaţie antivirus  

 

27. Touch-screenul este un dispozitiv periferic:  

a) de intrare-iesire  

b) de stocare a informatiilor 

c) numai de iesire 

 

28. Un fişier poate avea atributul: 

a) ascuns  

b) pregatit  

c) redimensionabil  

 

29. O extensie implicita, specifica pentru un fisier audio, poate fi:  

a) cab  

b) mp3 

c) pdf 
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30. Un fisier in format video poate fi indicat de extensia implicita:  

a) divx  

b) doc  

c) pps  

 

31. In urma recuperarii (Restore) unui fisier din Cosul de Reciclare (Recycle Bin) al calculatorului, 

fisierul:  

a) capata automat doar drepturi de citire  

b) este recuperat partial 

c) este readus in directorul (folderul) din care provenea 

 

32. Un caracter care poate sa apara în numele unui director (folder) in MS Windows este:  

a) ~  

b) :  

c) ?  

 

33. Utilizarea unei baze de date este recomandata pentru:  

a) editarea de oferte speciale  

b) editarea unei prezentari a companiei 

c) stocarea datelor angajatilor unei companii  

 

34. O extensie implicita, care corespunde unui fişier de tip arhiva, poate fi:  

a) avi  

b) gif  

c) zip 

 

35. Dintre urmatoarele, NU reprezinta un sistem de operare:  

a) Linux  

b) Opera  

c) Unix  

 

36. Un exemplu de extensie pentru fişierele de tip imagine este:  

a) avi  

b) doc  

c) jpg  

 

37. Dupa executarea operatiei de salvare a unui fisier deschis:  

            a) fisierul este inchis automat  

b) fisierul se comprima si este trimis pe email 

c) se obtine o versiune a fisierului,  iar fisierul original este sters automat 

 

38. Operatia de arhivare aplicata asupra mai multor fişiere text are efectul:  

a) arhiva rezultata are o dimensiune egala cu cea obtinuta prin insumarea dimensiunilor 

fisierelor originale, dar fisierele sunt mai uşor de localizat 

b) arhiva rezultata are o dimensiune mai mica decat cea obtinuta prin insumarea 

dimensiunilor fisierelor originale 

c) fiecare dintre fisierele originale este sters 

 

39. In caseta de dialog Print (Imprimare) exista optiuni pentru: 

a) alegerea tabelelor care vor fi imprimate 

b) stabilirea numărului de copii si selectarea imprimantei care va imprima documentul 

c) viteza cu care se va printa 
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40 . Ce inseamna ca o imprimanta este Plug-and-Play? 

a) termenul se referă la alte dispozitive hardware precum monitor, joystick sau microfon 

b) descrie o caracteristica a unui dispozitiv care facilitează instalarea drivere-ului unei 

componente hardware într-un sistem fara a fi nevoie de o configurare fizica sau software si 

fara a fi nevoie de interventia utilizatorului  

c) termenul nu exista  

 

41.  Atunci cand instalati o imprimanta: 

a) trebuie să fiţi obligatoriu logati pe cont de administrator 

b) este necesar ca nicio altă imprimantă să nu mai fie instalată pe portul USB la computerul 

respectiv  

c) trebuie sa deconectati toate dispozitivele conectate prin USB la  calculator 

 

42 . Ce este lista de aşteptare a imprimantei? 

a) o listă asociată imprimantei şi care trebuie verificată să fie vidă inainte de a da o altă 

comandă de imprimare, altfel imprimanta se va bloca 

b) o lista care conţine lucrările de imprimat  

c) nu există acest termen care să aibă legătură cu imprimanta 

 

43. In caseta de dialog Properties (Proprietati) a casetei de dialog Print (Imprimare) exista opţiuni 

pentru: 

a) selectarea imprimantei la care se va imprima documentul  

b) dezinstalarea imprimantei 

c) alegerea vitezei de tiparire 

 

44 . Optiunea in MS Windows XP care va ajuta atunci cand instalati o imprimanta se numeşte: 

a) Autofit Printer 

b) Add Printer Wizard 

c) Change Printer Settings 

 

45. O caracteristica a microprocesorului este: 

a) frecventa sau viteza de lucru 

b) dimensiunea fizica  

c) rezolutia 

 

46 . Calculatoarele folosite de  marilor organizaţii care au o capacitate de procesare deosebita se 

numesc: 

a) laptop sau notebook  

b) supercalculatoare sau macrocalculatoare mainframe  

c) netbook 

 

47 . Performantele unui calculator sunt influentate mai ales de capacitatea memoriei 

a) ROM  

b) CACHE VIRTUAL  

c) RAM 

 

48 . Caracteristicile tehnice care determina viteza de lucru a unui hard-disk sunt: 

a) frecventa exprimata in Hz 

b) rezolutia exprimata in numar de pixeli  

c) viteza de transfer  
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49 . Sistemul de operare are una dintre functii pentru: 

a) crearea tabelelor  

b) gestionarea bazelor de date care pot avea pană la 10000 de înregistrări 

c) organizarea informaţiilor de pe unităţile de disc 

 

50. Pentru prelucrarea grafică a imaginilor de tip *.bmp se pot folosi: 

a) Paint, Adobe PhotoShop.  

b) Corel PhotoPaint, Mozilla Firefox, Chrome  

c) Adobe PhotoShop, Windows Explorer 

  

51 . Care dintre următoarele exemple  sunt funcţii ale unui sistem de operare ?  

a) gestiunea datelor de pe harddisc, planificarea execuţiei proceselor 

b) doar asistarea execuţiei programelor printr-o interfata prietenoasa 

c) gestiunea bazelor de date 

 

52 . Un sistem de operare este multitasking dacă: 

a) pot fi in executare simultan mai multe procese (sau programe) 

b) permite interactiunea facila a utilizatorului cu sistemul de calcul prin intermediul unei 

interfete grafice usoare 

  c) permite realizarea de aplicatii prin programarea pe acelasi sistem de operare 
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Capitolul 3 

Informaţie şi comunicare 

 

1. O reţea de calculatoare  

a) este un ansamblu de calculatoare conectate între ele  

b) permite folosirea în comun a mai multor resurse, cum ar fi imprimanta 

c) nu permite folosirea în comun a unor date 

 

2. Reteaua care conectează între ele calculatoare din întreaga lume se numeşte:  

a) Internet  

b) Intranet 

c) Local Area Network   

 

3. Fie adresa www.edu.ro. Adresa ne sugerează că: 

a) este un site din Romania 

b) este un site din Rusia 

c) este un site comercial 

 

4. Căutarea automată a unui cuvant în cadrul unei pagini web deschisă cu o aplicaţie de navigare pe 

web (browser) se poate realiza folosind combinatia implicita de taste:  

a) ALT si F 

b) CTRL si C 

c) CTRL si F 

 

5. Dacă la compunerea unui mesaj electronic s-a completat câmpul Catre (To) cu adresa A, câmpul 

CC (Carbon Copy) cu adresa B, iar câmpul BCC (Blind Carbon Copy) cu adresa C, atunci, la 

recepţia mesajului:  

a) destinatarul de la adresa B vede adresele A şi C 

b) destinatarul de la adresa A vede numai adresa A 

c) destinatarul de la adresa B vede numai adresa C 

 

6. Care dintre următoarele afirmaţii descrie pe  scurt Internetul?  

a)  o mulţime de modem-uri  

b)  o reţea de  reţele  

c)  o reţea de procesoare  

 

7. Pentru vizualizarea paginii web de la adresa http://www.edu.ro se utilizează o aplicaţie de tip:  

a) antivirus  

b) arhivator  

c) navigator  (browser) 

 

 8. Reţeaua privată de calculatoare a unei companii aeriene este desemnată prin denumirea generală 

de:  

a) Extranet 

b) Internet  

c) Intranet 

 

 

 



 16

9.Care dintre următoarele acţiuni este cea corectă atunci când doriţi să vă protejaţi datele împotriva 

viruşilor?  

a) instalarea unei aplicatii antivirus  

b) dezinstalarea aplicaţiei antivirus pentru a avea mai mult spaţiu pe hard disk  

c) ştergerea fişierelor temporare 

 

10. Conţinutul recomandat pentru o parola de acces la contul de e-mail este:  

a) cel mult 4 caractere  

b) cel putin 8 caractere (litere, cifre,caractere speciale) într-o ordine aleatoare 

c) data nasterii utilizatorului 

 

11. O aplicatie care NU este specializata pentru servicii de conversatie in timp real, prin Internet, 

este:  

a) AOL Instant Messenger (AIM)  

b) Internet Explorer 

c) Skype 

 

12. Programele caracterizate prin faptul ca incearca sa se raspandeasca de la un computer la altul, 

avand o actiune distructiva asupra datelor stocate in acestea sunt:  

a) accesorii ale sistemelor de operare  

b) motoare de cautare 

c) virusi informatici 

 

13. Reteaua care conecteaza intre ele calculatoare din intreaga lume se numeşte:  

a) Internet 

b) Local Area Network  

c) Metropolitan Area Network 

 

14. Directorul (folderul) Inbox al unei casute poştale electronice (e-mail) conţine implicit:  

a) mesaje primite de proprietarul contului  

b) mesaje salvate de proprietarul contului 

c) mesaje sterse de proprietarul contului 

 

15. Care dintre următoarele sunt exemple de protocoale de comunicatie pentru retea?      

a) ANSI, TCP/IP, CBT  

b) IEEE, SMTP, DHCP  

c) FTP, SMTP, HTTP  

 

16. Ce este un  URL?                     

a) un protocol  

b) o adresă a unei resurse de pe Internet                    

c) un sistem de identificare a unui calculator  

 

17. Ce se intelege prin www si ce asigura acesta: 

a)  world wide web este un protocol de comunicatie si este echivalent cu internetul 

b) world wide web este un serviciu internet care permite calculatoarelor conectate la internet 

sa transfere hiper text si hiper media 

c) world wide web este un ansamblu de servere internet care stocheaza toate paginile web 
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18. Care este semnificatia acronimului ISP? 

a) internet service provider 

b) internet service protocol 

c) internet service products 

 

19. Cum se numeste informatia ce se pastreaza pe hard disk-ul vizitatorului unui site cu scopul de a 

reaminti site-ul preferintele utilizatorului 

a) proxy 

b) markup 

c) cookie 

 

20. Care dintre urmatoarele combinatii contin doar exemple de motoare de cautare? 

a) google.com, altavista.com, yahoo.com 

b) google.com, lycos.com, edu.ro 

c) google.ro, opera.com, mozilla.org 

 

21. Viteza cea mai mare de transfer a datelor o are: 

a) linia telefônica 

b) cablul coaxial subtire 

c) cablul din fibre optice 

 

22. Care este semnificatia acronimului DNS? 

a) Domain Naming System 

b) Domain Number Server 

c) Dynamic Naming Server 

 

23. HTML este un acronim pentru: 

a) Hyper Text Media Language 

b) Hyper Text Markup Language 

c) Hypertext Markup Link 

 

24. Unul din urmatoarele tipuri de fisiere desemneaza o categorie care nu se poate afisa direct intr-

un browser web, fara ajutorul altui program: 

a) zip 

b) html 

c) php 

 

25. Servicul de comunicare in timp real se numeste 

a) posta electronica 

b) chat 

c) fast comunication (comunicare rapida) 

 

26. Prin termenul IRC se intelege: 

a) retea de calculatoare conectate la internet 

b) grup de discutii sau newsgroup 

c) retea de discutii 

 

27. Care dintre urmatoarele softuri NU face parte din categoria softurilor antivírus? 

a) Kaspersky 

b) Total Commander 

c) Bitdefender 
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28. Termenul Netiquette se refera la  

a) lipsa de reguli in comunicarea pe internet 

b) etichetta care esista pe CD-ul original folosit pentru instalarea browser-ului web 

c) codul neoficial de condita care se recomanda spre a fi respectat pe internet 

 

29. Virusii se pot transmite: 

a) prin intermediul imprimantei 

b) cu ajutorul scanerului 

c) prin intermediul mesajelor primite prin posta electronica 

 

30. Ce este un firewall? 

a) este um program special care filtreaza continutul informatiei transmise sal receptionate 

prin intermediul conexiunii internet 

b) este um program antivirus care trebuie actualizat cat mai des 

c) termenul nu are nici o legatura cu internetul 

 

31. Ce este um certificat digital? 

a) este o diploma imprimata pe hartie, care se obtine la publicarea pe internet a unei pagini 

web 

b) este o acreditare care da posibilitatea verificarii identitatii 

c) este o diploma in format digital 

 

32. Cel mai mare avantaj al postei electronice este: 

a) rapiditatea livrarii mesajelor 

b) ca o persoana poate avea mai multe adrese 

c) securitatea transmiterii mesajelor 

 

33. Scrisoarea electronica este un mesaj format din 

a) doar subiectul mesajului  

b) antet ( adresa destinatarului si subiectul mesajului) si mesajul propriu zis 

c) doar mesajul propriu zis, fara adresa destinatarului 

 

34. Folderul Draft ( schite) al unei aplicatii de posta electronica contine: 

a) lista tutoror mesajelor expediate 

b) lista mesajelor expediate in ultima luna 

c) mesajele care sunt in lucru, fapt pentru care inca nu au fost trimise 

 

 35. Pentru a opri incarcarea unei pagini web se poate tasta: 

a) TAB 

b) ESC ( escape) 

c) DEL ( delete) 

 

36. Pentru furnizarea serviciilor ( posta electronica, transfer de fisiere, etc) pe internet se foloseste 

modelul: 

a) peer to peer 

b) guest-host 

c) client server 
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37 . Datele si informaţiile intr-o retea pot fi transferate cu ajutorul: 

a) undelor radio, liniilor telefonice si liniilor dedicate 

b) doar a undelor radio  

c) doar a liniilor telefonice  

 

38 . Cea mai lenta transmisie de date este prin intermediul: 

a) undelor radio 

b) cablu fibra optica  

c) cablu UTP  

 

39.  In reteaua Internet, calculatoarele server sunt: 

a) toate calculatoarele care sunt conectate la Intemet şi care simt implicate in servicii de 

trimitere primire de mesaje 

b) doar cu functii de upload de fişiere  

c) calculatoarele pe care se depozitează informaţia, care o sortează şi o distribuie 

 

40 . Latimea de banda pentru conexiunea la Internet se exprima uzual in: 

a) kilobiţi pe minut  

b) megabiţi pe milisecundă  

c) kilobiti  ori biţi pe secundă 

 

41 . Un protocol de aplicaţie este:  

a) HTML  

b) ISP (Internet Service Provider)  

c) FTP (File Transfer Protocol) 

 

42. Un portal se caracterizează prin: 

a) contine doar informatie educaţionala 

b) contine orice fel de informatie asa cum a publicat-o proprietarul 

b) contine doar informatie a guvernelor 

 

43. Ce semnificaţie are termenul cookie? 

a) este o informatie pe care o foloseste aplicatia de gestionare a bazelor de date 

b) este o informatie pe care o foloseste aplicatia de calcul tabelar 

c) este o informatie pe care o folosesc aplicatiile de browser 

 

44 . In ce consta operaţia de download? 

a) este operatia de incarcare pe un site a unor date din  calculatorul propriu  

b) este operaţia de descarcare in calculatorul propriu, de pe Internet, a unor fişiere  

c) este operaţia de stergere de pe un server a unor fişiere 

 

45 . Browserul permite accesul la informaţii bazandu-se pe: 

a) serviciile de comunicare in timp real 

b) serviciul e-mail (poştă electronică)  

c) hyperlinks (hiper-legaturi) aflate in paginile web 

 

46. Pentru a "reîmprospăta" o pagină web care a fost încărcată anterior (inaintea paginii in prezent 

afisate de browserul Web), se foloseşte: 

a) tasta Print Screen 

b) comanda Refresh (Reimprospatare)  

c) butonul Back din colţul stanga sus al ferestrei browserului 
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47. Ce este Microsoft Outlook 2003? 

a) program de tehnoredactare care ajută la crearea de documente de prezentare  

b) program ce poate fi folosit pentru a crea carti 

c) program de gestiune a informaţiilor personale (inregistrarea programarilor, generarea 

listelor de sarcini, administrarea e-mail-urilor) 

 

48. Dintre programele de mai jos, este folosit pentru posta electronica: 

a) Outlook Express 

b) Netscape browser 

c) Daemon tools 

 

49. Cea mai mare problema pe care o intampină utilizatorii programelor de posta electronica este: 

a) asigurarea securităţii mesajelor 

b) imposibilitatea ataşării de fişiere mesajelor electronice 

c) limitarea numărului de adrese ce pot fi deţinute de o persoană 

 

50. Criptarea datelor asigura: 

a) protejarea acestora 

b) publicarea lor pe internet 

c) distrugerea datelor pentru a nu mai putea fi recuperate 
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Capitolul 4 
 

Editoare de texte, editoare de calcul tabelar, prezentari 
 

1 . Pentru a accesa un meniu al MS Word, folosind tastatura, se apasă combinaţia de taste: 

a) Ctri + litera subliniată a meniului 

b) Shift - litera subliniată a meniului 

c) tasta ESC (escape) 

 

2. Pentru a accesa butoanele ascunse dintr-o bară de instrumente in MS Word se parcurg pasii: 

a) se apasă butonul Tools  clic pe butonul Customize , se selecteaza tab-ul Toolbars si se 

selecteaza bara de instrumente dorita pentru a fi adaugata 

b) combinaţia de taste CTRL-F şi se alege butonul din meniul apărut se apasă pe butoanele 

afişate in bara de instrumente 

c) nu se poate efectua o asemenea operatie 

 

3. Printre regulile generale de tehnoredactare se numara: 

a) inaintea parantezelor de inchidere se lasa um spatiu apasand tasta TAB 

b dupa semnele de punctuaţie (punct, virgula, două puncte si virgula) se lasă un spaţiu 

c) înaintea semnelor de punctuaţie (punct, virgula, două puncte si virgula) se lasă un spaţiu 

 

4. Pentru ataşarea unei parole la deschiderea unui document Ms Word alegem: 

a) Tools (Instrumente) - Options (Opţiuni) - secţiunea Edit (Editare) Tools (Instrumente) - 

Options  

b) Options (Opţiuni) - secţiunea Security (Securitate) File Locations Tools (Instrumente) – 

Options 

c) nu se poate atasa o parola la deschiderea unui document Ms Word 

 

5 . Daca pe computer este instalat Office 2003, este posibila instalarea Office 2007 fara a dezinstala 

Office 2003? 

a) nu este posibil 

b) da 

c) nu este posibil intrucat cele doua nu sunt compatibile 

 

6 . Pentru a obţine informaţii legate de modul în care se poate executa o comanda in Word 

a) se apasă tasta F1 pentru a lansa aplicatia de Help  

b) se apasă tasta Enter  pentru a lansa aplicatia Help 

c) se apasă tasta F7 

 

7 . Care dintre extensiile de mai jos se utilizează in programe de editare de texte? 

a) doc 

b) mp3 

c) tmp 

 

8. Pentru a salva un document pentru prima oara: 

a) se executa comanda File (Fişier) - Keep (pastrare) 

b) se execută comanda Edit(Editare) - Save (Salvare) 

c) se execută una dintre comenzile File (Fişier) - Save (Salvare) sau File (Fişier) - Save as... 

(Salvare ca...) 
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9 . Comenzile rapide sunt comenzi pentru a caror executare este necesar  

a) sa se execute dublu clic  

b) sunt combinaţii de taste care se afişează in meniuri, in dreptul unor comenzi 

c) updatarea pachetului software instalat 

 

10 . Pentru a număra cuvintele dintr-un document Word: 

a) Office 2003 nu dispune de o astfel de comandă  

b) nu exista o comandă care sa numere automat cuvintele 

c) se foloseşte comanda Word Count (Numărarea cuvintelor) din meniul Tools 

(Instrumente)  

 

11 . Care este calea cea mai scurta de a gasi un cuvant intr-un fisier? 

a) se parcurge fişierul de la inccput până se identifici prima apariţie a cuvântului cautat 

b) se foloseste comanda Find (Găsire) din meniul Edit (Editare) 

c) se foloseste comanda Find (Găsire) din meniul Insert (Inserare) 

 

12 . Cum selectaţi întreg conţinutul unui document Word? 

a) combinaţia de taste Ctrl + Alt  

b) combinaţia de taste Shift + A 

c) combinaţia de taste Ctrl + A 

  

13 . Pentru a şterge caracterul aflat in dreapta cursorului se apaşi tasta: 

a) Delete 

b) Space 

c) combinaţia de taste Shift + Delete  

 

14 . Pentru a şterge caracterul aflat in stanga cursorului se apaşi tasta: 

a) Ctrl+Delete 

b) Space 

c) Backspace 

 

15 . Care sunt paşii pe care îi efectuaţi atunci cand copiaţi un text dintr-un document in altul? 

a) selectarea textului din documentul sursa , apăsarea combinaţiei de taste Shift + C si apoi 

apasarea Shift+V in documentul destinatie. 

b) selectarea textului din documentul sursa , apăsarea combinaţiei de taste Ctrl + C si apoi 

apasarea Shift +V in documentul destinatie. 

c) selectarea textului din documentul sursa , apăsarea combinaţiei de taste Ctrl + C si apoi 

apasarea Ctrl +V in documentul destinatie. 

 

16 . Printre comenzile pentru ştergerea textului se numără: 

a) Backspace - sterge caracterul aflat in dreapta cursorului 

b) Backspace - sterge caracterul aflat in stanga cursorului 

c) Ctrl +Delete - sterge caracterul aflat in stanga cursorului 

 

17 . Cum se procedează pentru a înlocui automat o secvenţa de text cu o alta secvenţă? 

a) se foloseste optiunea de Replace din meniul Edit 

b) se foloseste optiunea Find din meniul Tools 

c) nu exista o asemenea posibilitate 
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18 . Printre indicaţiile fundamentale de editare se numara: 

a) apăsaţi Enter numai la sfârşit de paragraf 

b)dacă faceţi o greşeală de scriere, apăsaţi tasta Delete pentru a şterge ultimul cuvant tastat  

c) apăsaţi Enter la sfârşitul fiecărui tabel 

 

19 . Ce se întâmplă intr-un document W ord atunci când se apasă tasta Enter? 

a) se inserează un spatiu  

b) se mută cursorul cu un tab la dreapta  

c) se inserează un nou paragraf 

  

20. Ce conţine Office 2003? 

a) un set de aplicaţii indispensabile bunei funcţionari a sistemului de operare  

b) un set de aplicatii software pentru navigare pe Internet  

c) aplicatii de editare text, calcul tabelar, baze de date, prezentare si alte aplicatii 

 

21 . Ati modificat un document existent. Cum  salvaţi sub un alt nume? 

a) selectati meniul File (Fişier) si opţiunea Save as... (Salvare ca....) 

b) la închiderea aplicaţiei Word documentul se salvează automat 

c) selectati meniul File (Fişier) si opţiunea Save(Salvare)  

 

22 . Aplicaţia Word asigura: 

a) organizarea pe coloane, in stil publicistic, anteturi, subsoluri şi note pentru publicaţii  

b) dezvoltarea bazelor de date 

c) instrumente integrate pentru traducere a textului 

 

23. Ce semnificaţie are butonul Paste Options (Opţiuni lipire) care apare dupa ce ati efectuat o 

copiere într-un document? 

a) are rolul de a controla modul in care se va copia fragmentul in document  

b) determina accesul la memoria virtuala  

c) are rolul de a anula copierea fragmentului 

 

24. Adăugarea unui nou diapozitiv (cadru) în prezentare se face cu ajutorul comenzilor: 

a) Tools (Instrumente) - New Slide (Diapozitiv Nou)  

b) prin comanda Insert (Inserare) - New Slide (Diapozitiv Nou);  

c) prin comanda File (Fisier) - New   

 

25. Procedeul de mutare a diapozitivelor in cadrul unei prezentări, cu ajutorul mouse-ului, se 

numeşte: 

a) drag-and-drop 

b) "tragere şi modelare"  

c) „tragere si aducere” 

 

26. WordArt reprezintă: 

a) capacitatea aplicaţiilor Office de a insera imagini de tip miniaturi  

b) o aplicatie pentru reprezentarea diagramelor 

c) un instrument folosit pentru a crea text decorativ cu un set special de fonturi  

 

27. Ce este Excel 2003? 

a) program pentru a crea notiţe, rapoarte, scrisori  

b) program pentru design si creare pagini Web  

c) program ce foloseste foi de calcul tabelar  
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28 . Pentru a salva modificările efectuate într-un fisier Excel: 

a) se apasă butonul Save (Salvare)  

b) se apasă combinaţia de taste Ctrl+F 

c) se apasa combinatia de taste Ctrl+V  

 

29 . Excel poate lucra cu următoarele tipuri de date: 

a) doar text 

b) doar date calendaristice  

c)  numere, formule, text, date calendaristice 

 

30 . Ce este un registru de calcul Excel? 

a) o colecţie de una sau mai multe foi de calcul depozitate in acelasi fisier  

b) un fisier Excel salvat cu extensia implicita dot 

c) este acelaşi lucru cu o foaie de calcul Excel  

 

31 . Ce este o foaie de calcul Excel? 

a) o colecţie de linii si de coloane care poate sa conţină text, numere, date calendaristice etc  

b) este acelaşi lucru cu un registru de calcul Excel 

c) este un fişier Excel salvat in memoria externa a calculatorului cu extensia implicita xlt 

 

32. Pentru a folosi funcţia "ajutor" pentru găsirea unor informaţii referitoare la facilităţile Excel, se 

poate utiliza tasta: 

a) Ctrl +Num Lock 

b) F5 

c) F1 

 

33 . Un registru de calcul este format din: 

a) una sau mai multe foi de calcul depozitate in acelaşi fisier 

b) un set de date financiare sub forma de text 

c) o singură foaie de calcul deoarece registru de calcul şi foaie de calcul sunt sinonime  

 

34 . Extensia implicită a fişierelor create cu aplicaţia Excel este: 

a) xlst 

b) exc  

c) xls  

 

35 . Atunci când selectati in Excel mai multe celule neadiacente cu ajutorul mouseulul, este necesar 

sa tineti apasata/apasate tasta tastele: 

a) Shift 

b) Ctrl + Shift 

c) Ctrl 

 

36 . Intersectia intr-o foaie de lucru Excel a unei linii cu o coloana se numeste: 

a) data eticheta 

b) celulă 

c) matrice 

 

 37 . Care dintre următoarele poate fi denumirea unei coloane dintr-o foaie de calcul Excel 

a) C 

b) A2 

c) 7B 
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38. Indicele unei coloane urmat de indicele unei linii semnifică: 

a) adresa unei celule  

b) nu are o semnificaţie aparte 

c) numele unei etichete 

 
39. Ce optiunea pentru crearea de animatie la trecerea de la un slide la altul? 

a) Slide Show/Slide transition 

b) Insert/Transition 

c) Edit/Animation 

 

40. Pentru a derula o prezentare in MS Powerpoint sub forma de Slide Show se foloseste tasta: 

a) F1 

b) F5 

c) Ctrl+F 
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