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Subiect - Proba proiect

Secţiunea TIC, Clasa a IX-a

100 puncte

Descriere generală
Proiectul trebuie să îmbine o serie de elemente obligatorii:
 creativitatea și simțul artistic al autorului
 elemente de design și cromatică
 funcționalitate
 mesaj.
Punctajul total pentru proba de proiect va fi de 100 puncte, din care 80 puncte se vor acorda pentru realizarea
următoarelor cerințe, iar 20 puncte pentru existența elementelor obligatorii mai sus menționate.
Toate subiectele sunt obligatorii.

Faci parte din echipa de organizare a vizitei turistice a elevilor liceului înfrățit cu liceul tău. Ai primit sarcina
de a contura proiectul vizitelor acestora în Bucureşti. Toate resursele posibil de utilizat se află în dosarul
Resurse. Toate produsele realizate se vor afla în dosarul denumit cu ID-ul tău de concurs.
Numim imagine de tip XYZ* o imagine din dosarul Resurse care începe cu XYZ.
Documentul central se numește vizita.docx. Acesta are paginile numerotate lateral pe partea stângă a
ecranului, începând cu numărul 100 şi are 10 pagini, conform cerințelor de mai jos. Fundalul documentului
este o imagine de tip B* din Resurse.
Nr.
Cerințe
Punctaj
crt.
Prima pagină : este macheta întregului document. Ea are orientarea portret (spre
1.
deosebire de celelalte 9 pagini care au orientarea vedere) şi trebuie să conțină : titlul
„Prin Bucureşti …” scris cu albastru pe un fond cu textură la alegere, într-o stea cu 9
colțuri, centrată pe pagină şi cu contur de 3 puncte şi aceeași nuanță de albastru ca şi
textul. Textul trebuie scris semicircular în sensul acelor de ceas, pe un singur rând,
pornind de la ora 12 şi terminând la ora 6. La fiecare colț al stelei se montează casete
8
explicative identice (dreptunghi, fond galben, cerneală roșie, unită de colț cu câte un
segment) în care se află titlurile celorlalte 9 pagini (scrise pe un singur rând) împreună
cu legături funcționale la CTRL+CLICK către acestea. Fiecare pagină, în afară de prima,
are în colțul din dreapta jos o săgeată în sus, fără contur, mov, cu legătură funcțională la
CTRL+CLICK către prima pagină.
Muzeul Satului : Are titlul fixat ca imagine transparentă, centrată pe pagină în partea de
2.
sus. Textul (corespunzător obiectivului) aflat în „Suport.txt” (inclusiv cel dedicat lui
Dimitrie Gusti), va fi scris în 5 casete text legate, astfel ca întregul text să fie vizibil.
Casetele sunt amplasate în forma literei U, iar ordinea de citire a textului din casete este:
8
stânga-sus, stânga-jos, centru-jos, dreapta-jos, dreapta-sus. Casetele trebuie să aibă ca
fundal o imagine de tip MS*, conturul linie întreruptă, subțire, verde, iar fontul roșu şi
îngroșat. Dimensiunea textului trebuie să fie aceeași în toate cele 5 casete. În partea din
dreapta jos așezați o dovadă a numărării cuvintelor din textul celor 5 casete.
Muzeul Țăranului Român : Are titlul poziţionat într-o formă rotundă, cu fundalul
3.
imagine de tip MTR*, contur albastru gros, în colțul din stânga-sus. Textul
(corespunzător obiectivului) din „Suport.txt” umple pagina rămasă şi are font albastru
închis şi dimensiune 12. În acest text, cele 21 de grupuri de litere „muzeu” / „Muzeu”
sunt scrise cu majuscule şi subliniate cu linie dublă roșie. La sfârșitul textului se adaugă
8
o ecuație care conține o fracție, care are la numărător suma necalculată a celor 4 ani din
primul paragraf, iar la numitor suma celor două cifre din același paragraf care nu
formează ani. Fracția are fondul galben.
- Construiți fișierul mtr.pdf în care sunt exemplificate două elemente arhitectonice ale
muzeului (denumire şi imagine după sugestiile din textul suport).
Opera Națională : Are titlul în partea de sus-dreapta a paginii cuprins între două semne
4.
8
„Trade Mark” (dimensiune font titlu : 24). În pagină se află un tabel cu 3 linii şi 3
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coloane. Celulele laterale din linia a doua conțin câte o imagine de tip ON*. Restul
celulelor conțin câte un paragraf din textul (corespunzător obiectivului) din „Suport.txt”
(Monotype Corsiva, 10, B). Conținutul celulelor este centrat. Bordurile tabelului sunt
albastre, de grosime 3 şi conturează tabelul şi celula centrală, sugerând litera O.
Catedrala Patriarhală : Are titlul (Arial Black 12, roșu) amplasat în centrul unui tabel
(situat sus, în centru) de 3 linii şi 3 coloane cu celulele cu fundal colorat cu galben şi
albastru, în genul tablei de șah. Textul complet (corespunzător obiectivului) din
„Suport.txt” este poziționat sub tabel, stânga-dreapta, B, 11, printre cele 3 imagini de tip
CP*, fiecare cu înălțime 5 cm, în formă ovală, cu contur mov.
- Folosind aplicația Calculator, calculaţi media aritmetică a anilor în care au început
restaurările Catedralei Patriarhale, citate în textul suport. Salvați dovada calculului în
fișierul cp.png.
Hanul lui Manuc : Are titlul scris într-o „matrice cu 3 linii, 5 coloane” cu câte o literă
în fiecare celulă şi fiecare cuvânt pe o linie (substituenții se ascund). Titlul se află centrat
în partea de sus. În lateralele paginii se construiesc două „halbe de bere” cu fundal din
imagini de tip HM* (simetrice, cu coadă orientată spre exterior, dimensiune 15 x 6 cm),
între care se află textul complet (corespunzător obiectivului) din „Suport.txt”, Arial 9,
B, mov.
- Construiți în fișierul hm.jpg o carte de vizită pentru Manuc Bei, după informaţiile din
textul suport.
Grădina Cișmigiu : Are titlul poziţionat pe un rând, suficient de distanţat ca să se
lipească de marginile paginii, Arial 14, subliniat primul cuvânt cu o linie, iar al doilea cu
două. Nu se punctează distanțarea cu Space. Textul complet (corespunzător obiectivului)
din „Suport.txt” este amplasat în 5 coloane de lățime egală, cu linie de separare, Arial 9,
prima literă de la începutul fiecărui paragraf dintre cele 8 se montează ca majusculă
încorporată în paragraf. Fiecare coloană se termină cu aceeași imagine de tip GC*.
Imaginile sunt aliniate jos.
- Construiți în fișierul gc.jpg o sugestie de vizitare a Rotondei Scriitorilor din Grădina
Cișmigiu.
Parcul Carol : Are titlul inserat în partea inferioară a paginii, pe un fundal de 2x26 cm,
cu linii verzi oblice. Cele 3 imagini de tip PC* sunt reduse la dimensiunea 4x7 cm,
aliniate la marginea din stânga a paginii, egal depărtate. Textul (corespunzător
obiectivului) din „Suport.txt” este preluat din fișierul txt, ca imagine în partea dreaptă a
paginii, cu bordură galbenă de 6 puncte.
- Construiți fișierul pc.jpg în care să produceți sugestia trecutului istoric al Parcului Carol
printr-o diagramă.
Parcul Herăstrău : Are titlul inserat ca titlu de diagramă radială multicoloră în centrul
paginii. Titlul diagramei trebuie să fie Parcul, iar în legendă trebuie să se vadă al doilea
cuvânt. De asemenea, în exteriorul discului se vor vedea aceleași litere din cuvântul
HERĂSTRĂU. Sectoarele de cerc au același unghi de 40o. Pe fundalul diagramei fixaţi
o imagine de tip PH*. Textul (corespunzător obiectivului) din „Suport.txt” este
poziționat în jurul diagramei cu titlul, Arial Black, 12, B, roșu. Toate numerele din text
vor fi scrise la indice.
Lipscani : Are titlul amplasat într-o piramidă cu câte o literă pe strat, în care fundalul
este format din imagini de tip SL*, literele şi contururile fiind roșii. Textul
(corespunzător obiectivului) din „Suport.txt” împărțiți-l în 6 paragrafe şi realizaţi cu
fiecare câte o imagine p1.jpg, p2.jpg, … Sub titlu, adăugați textul Paragraf, urmat de un
câmp care, dacă apăsăm F9 după selecție, produce o fereastră de completare, unde, dacă
punem un număr de la 1 la 6, se afișează imaginea corespunzătoare paragrafului cerut,
iar dacă introducem altceva nu afișează nimic.
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