Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Arad
Olimpiada de Tehnologia Informației – etapa națională
Arad, 17.05.2019

Secțiunea TIC, clasa a 9-a
Barem de evaluare și de notare


Se punctează oricare modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni
de punct. Nu se acordă puncte din oficiu.

Nr
crt
1.

2.

3.

4.

Cerință

Punctaj

Rezolvarea corectă a cerinţei
Personalizarea fundalului conform cerinței
Crearea screensaver-ului (timp, text, font, efect cursiv) conform cerinței
Rezolvarea corectă a cerinței pentru transformarea corectă a codificării culorii și
salvarea temei cu denumirea corectă
Rezolvarea corectă a cerinţei
2.1. Crearea contului conform cerinței: 1p
Crearea programului conform cerinței: 1p
2.2. Realizarea capturii în care sunt evidențiate setările curente
2.3. Realizarea corectă a calculelor pentru determinarea parolei: 3p (1p pentru
fiecarea calcul)
Crearea arhivei conform cerințelor 1p
Rezolvarea corectă a cerinţei
Crearea celor 10 caractere conform cerinţei
Existenţa capturilor conform cerinței cu aplicaţia Private Character Editor în
fişierul leonardo.docx
Inserarea caracterelor artistice cu aplicaţia Character Map în fişierul proverb.txt
și existența capturii corespunzătoare în fişierul leonardo.docx
Existenţa capturii corespunzătoare în fişierul leonardo.docx
Rezolvarea corectă a cerinţei
Realizarea filmului cu textul şi imaginea cerută salvat în fişierul filmare.mp4
Prelucrarea imaginii din fişierul carte.jpg
Respectarea timpului și a dimensiunii fişierului

3 puncte
1 p.
1 p.

Punctajul acordat pentru cerință include notarea creativității și a simțului artistic,
precum și a utilizării elementelor de design și de cromatică
5.

Rezolvarea corectă a cerinţei
Dimensiunea siglei conform cerinței
Inserarea elementelor conform cerinței

Punctajul acordat pentru cerință include notarea creativității și a simțului artistic,
precum și a utilizării elementelor de design și de cromatică
6.

7.

Rezolvarea corectă a cerinţei
6.1. Modificarea proprietăţilor documentului
6.2. Realizarea comenzii
6.3. Aşezarea automată a citatelor
6.4. Realizarea bibliografiei
Construirea intrărilor în categoria cazuri pentru fiecare autor
Inserarea automată a tabelului de referinţe citate
Rezolvarea corectă a cerinţei
7.1. Inserarea celor 12 ceasuri şi a dreptunghiului galben conform cerinţei
7.2. Realizarea distribuirii automate a textului
7.3. Realizarea setării pentru ceasuri
7.4. Realizarea hiperlink-urilor cu schimbarea culorii
7.5. Afişarea automată a numărului de secunde: 2p
Afişarea automată a literei în pagina a doua: 2p

Punctajul acordat pentru cerință include notarea funcționalității pentru hiperlinkuri
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1 p.
7 puncte
2 p.
1 p.
4 p.
4 puncte
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
6 puncte
1 p.
1 p.
1 p.
3 p.
4 puncte
1 p.
1 p.
2 p.
6 puncte
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
10 puncte
2 p.
1 p.
1 p.
1 p.
4 p.
1 p.
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Nr
crt
8.

9.

Cerință

Punctaj

Rezolvarea corectă a cerinţei
8.1. Inserarea legendei pentru fiecare tabel
8.2. Completarea coloanei Preţ total în primul tabel
Afişarea datelor respectă formatul solicitat
8.3. Completarea coloanei Preţ redus în al doilea tabel
8.4. Completarea câmpului Numărul minim de exemplare în al treilea tabel
Completarea câmpului Preţ total redus în al treilea tabel
8.5. Setarea diagramei implicite
Inserarea diagramei de tip bară
Adăugarea titului diagramei şi umplerea seriilor de date
Adăugarea liniei de tendință
Adăugarea etichetelor de date
Adăugarea unei culori suprafeței reprezentării graficului
9.1. Rezolvarea corectă a cerinţei
- realizarea capturii pentru pagina de pornire
- realizarea capturii pentru modificarea fontului
9.2. Rezolvarea corectă a cerinţei (structura site-ului)
Realizarea zonei aflate în partea de sus
Realizarea zonei centrale:
- împărțirea în două coloane având 75% și 25% din suprafața ecranului: 1p
- împărțirea primei coloane în 2 rânduri: 1p
- împărțirea celei de a doua coloane în 3 rânduri: 1p
Realizarea zonei aflate în partea de jos
Punctajul acordat pentru cerință include notarea creativității și a simțului artistic,
precum și a utilizării elementelor de design și de cromatică
9.3. Rezolvarea corectă a cerinţei (zonele 1 și 2)
Realizarea animației
Inserarea imaginii
Realizarea meniului
Setarea culorii de fundal
9.4. Rezolvarea corectă a cerinţei (zonele 3 și 4)
Realizarea zonei 3:
- imagine: 1p
- titlul și textul: 1p
- cadru pentru încarcarea fișierului și fișier: 1p
Funcționalitate: încărcarea fișierului: 1p
Elemente de design: respectarea proporțiilor: 1p
Realizarea zonei 4:
- imagine: 1p
- titlul și textul: 1p
- existența butonului: 1p
Funcționalitatea butonului conform cerinței:1p
Elemente de design: respectarea proporțiilor: 1p
9.5. Rezolvarea corectă a cerinţei (zonele 5, 6 și 7)
Încărcarea filmului în site
Existenţa zonei cu date solicitate
Existenţa butonului pentru pagina www.bibnat.ro
Funcționalitatea butonului conform cerinței: 1p
Elemente de design: respectarea proporțiilor: 1p
9.6. Rezolvarea corectă a cerinţei (meniu)
Inserarea textului în zona 8
Funcționalitatea butonului conform cerinței: 4 * 1p
9.7. Rezolvarea corectă a cerinţei (formular.html)

15 puncte
1 p.
1 p.
1 p.
2 p.
2 p.
2 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
2 puncte
1 p.
1 p.
9 puncte
1 p.
3 p.
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1 p.
4 p.
4 puncte
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
10 puncte
5 p.

5 p.

5 puncte
1 p.
1 p.
1 p.
2 p.
5 puncte
1 p.
4 p.
6 puncte
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Nr
crt

Cerință
Împărțirea în cele două zone
Aplicarea culorilor de fundal pe fiecare zonă
Existenţa controlului de tip text
Existenţa controalelor de tip buton radio
Existenţa controalelor de tip listă derulantă
Transmiterea datelor prin metoda GET la adresa de email solicitată
9.8. Rezolvarea corectă a cerinţei (galerie.html)
Maparea imaginii
Legături funcționale
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Punctaj
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
4 puncte
1 p.
3 p.

