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TEST  PENTRU CONCURSURILE DE INFORMATICĂ 

APLICATĂ  

                                                                 Prof. IONICĂ GABRIELA RALUCA 

                                                                                       Colegiul Naţional “Radu Greceanu” – Slatina 

                                                                                        Inspector de specialitate ISJ Olt 

 

1. Interfaţa SCSI (Small Computer System Interface) permite conectarea : 

a) Mouse-ului 

b) Hard-diskului 

c) Plăcii de reţea 

d) Modem-ului 

 

2. În interiorul unei liste multinivel se pot introduce:  

a) Numai liste numerotate 

b) Numai liste marcate 

c) Atât liste numerotate cât și liste marcate. 

d) Numai liste marcate sau numai liste numerotate 

 

3. Opţiunea Test Position (poziția marcatorului ) din FormatBullets and Numbering(marcatori 

şi numerotare)→Bulleted (marcatori)→ Customize (particularizare) permite : 

a) Stabilirea poziției textului în interiorul documentului 

b) Stabilirea distanței dintre marginea paginii și text 

c) Stabilirea distanței dintre marcatori și text 

d) Stabilirea distanței dintre marginea paginii si marcatori 

 

4. Pentru a deschide fișierul de lucru odată cu lansarea aplicaţiei Excel selectaţi: 

a) Din meniul Tools(instrumente) – opțiunea  Options, foaia General şi bifați caseta Default File 

location (locaţia fişierului implicit )  

b) Din meniul Tools(instrumente) –opţiunea Options, foaia General şi bifați caseta At startup 

open all Files in (la pornire deschideți toate fișierele în ) 

c) Aceasta se realizează utilizând fereastra Control Panel. 

d) Din meniul Tools(instrumente), opțiunea Options, tabul View-secțiunea Window 

Options(opțiuni fereastră) 

 

5. Care este dimensiunea maximă la care poate fi vizualizată o pagină Excel? 

a) 150% 

b) 200% 

c) 300% 

d) 400% 
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6. Combinaţia folosită în Excel pentru deschiderea ferestrei Print este: 

a) Alt+P 

b) Alt+F 

c) Ctrl+Shift+F11 

d) Ctrl+Shift+F12 

 

7. End împreună cu tasta  are ca efect poziţionarea cursorului:  

a) La sfîrşitul foii de calcul, în colţul dreapta jos 

b) Cu un ecran mai jos 

c) În ultima celulă a coloanei aflată pe ultima linie a foii de calcul  

d) La începutul ultimei linii din foaie, linie  care prezintă conţinut 

 

8. Stilurile disponibile din caseta Stil : 

a)  Includ paragrafe, caractere şi stiluri de celule 

b)  Includ numai stiluri de celulă 

c)  Includ  numai paragrafe şi stiluri de celule  

d)  Pot fi create folosind doar caseta de dialog Stil din meniul Format 

 

9. Pentru a şterge doar formatul unui domeniu selectat : 

a) Alegeţi din meniul Edit (editare) –Clear (ştergere)- Format (formatare) 

b) Utilizaţi caseta de dialog deschisă cu Ctrl + F 

c) Click dreapta pe domeniul selectat şi alegeţi Clear (ştergere )-Format (formatare) 

d) Alegeţi Format (formatare) – AutoFormat (autoformatare) –None (nici un format) 

 

10. În foaia voastră de calcul este o imagine care acoperă domeniul de celule A1:B2. Selectaţi  

celula A1, decupaţi şi lipiţi în celula D7. Imaginea :      

a) Nu apare la D7 

b) Este lipită din celula D7 

c) Este lipită, dar redimensionată pentru a se potrivi în celula D7 

d) Dispare de la A1, dar nu se lipește  la D7 

 

    11.  Care din următoarele nu reprezintă o opțiune  de imprimare în PowerPoint? 

      a)  Un diapozitiv pe pagină 

      b)  Doar schiță (outline) 

      c)  Diapozitive pe pagină, cu linii de notă 

      d)  Doar notele fără slide-uri 

 

    12. În PowerPoint, care din următoarele butoane  nu aparţine barei de instrumente Outlining ? 

      a)  Promote (avansare) 

      b)  Summary slide (diapozitiv rezumat) 

      c)  Show/Hide Grid (ascundere grilă) 

      d)  Move Up (mutare în sus) 
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    13. În PowerPoint pot reduce automat dimensiunea textului atunci când acesta conține prea multe     

          caractere pentru a se potrivi în diapozitiv. Această caracteristică se numeşte: 

      a)  AutoCorecţie (corecție automată) 

      b)  AutoFil (potrivire automată) 

      c)  AutoLayout (aspect automat) 

      d)  AutoAlign (aliniere automată) 

 

    14. Atunci când inserați o imagine într-un diapozitiv e important să știți care este dimensiunea    

          fizică implicită a unui diapozitiv . Aceasta are dimensiunea de: 

     a)  10” x 7,5” 

     b)  3 cm x 5 cm 

     c)  6”x 4” 

     d)  Depinde de diagonala ecranului monitorului 

 

   15.  Atunci când se introduce în  PowerPoint un document, modul outline,  dintr-un program cum 

          ar fi Word, se va crea : 

    a)  Un diapozitiv pentru fiecare titlu din  document 

    b)  Un diapozitiv pentru fiecare paragraf cu stilul Titlu 1 din documentul Word 

    c)  Un diapozitiv pentru fiecare paragraf, care este cu stilul Titlu 1 sau stilul Titlu 2 

    d)  Un diapozitiv cu tot textul documentului 

 

  16.  Atunci când introduceți o imagine,  dimensiunea şi poziția acesteia depind dacă imaginea este o 

         fotografie sau o imagine din  clipart şi de : 

    a)  Setarile AutoPosition (poziție automată) 

    b)  Rezoluţia imaginii 

    c)  Dacă AutoCorecţion (corecţia automată) este on sau off 

    d)  Dacă AutoLayout (aspect automat) este on sau off 

  

  17. Care din următoarele animaţii nu poate fi realizata în PowerPoint? 

a) Lista de marcatori, să dezvaluie câte un element la un moment dat 

b) Miniaturi - zbor în partea de jos 

c) Tabel,  dezvăluire rând cu rând 

d) Diagramă, descoperite  serie cu serie 

 

18. Puteţi elimina un element din prezentare în modul outline  prin : 

      a)  Clic pe butonul  din bara de instrumente Outline (schiţă) 

      b)  Apăsând tasta TAB 

      c)  Mărind indentarea , prin  clic pe butonul Indent de pe bara de formatare 

      d)  Toate cele de mai sus 

 

  19. Pentru salva o prezentare ca şablon, trebuie să salvaţi fișierul ca fișier de tip: 

a) Presentation- Prezentare (*.ppt) 

b) Power point Show-Expunere prezentare(*.pps) 

c) Presentation Template-Şablon Prezentare(*.ptt) 

d) Design Template -Format şablon (*.pot) 
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  20. Precizaţi care din următoarele nu reprezintă controalele unui formular: 

      a)   Check Box 

      b)   Scroll Bar 

      c)   Option Button 

      d)   Image 

 

   21. În Microsoft Access se utilizeaza şi criteriul de selecţie BETWEEN care semnifică: 

     a)  Apartenenţa la un interval de valori 

     b)  Apartenenţa la lista de valori 

     c)  Comparare cu un nume generic 

     d)  Operator de negaţie 

 

   22.  Într-o interogare totalizatoare, functiile agregat care se aplică  numai campurilor numerice sunt: 

     a)  SUM şi AVG 

     b)  COUNT, MIN, MAX 

     c)  COUNT  

     d)  HAVING şi GROUP BY 

  

    23. În definirea criteriilor  unei interogari, caracterul # înlocuieşte : 

     a)  Orice literă a alfabetului englez 

     b)  Orice caracter  numeric 

     c)  Orice set de caractere specificat în ordine alfabetică (spre exemplu de la a la g) 

     d)  Un caracter alfanumeric 

 

    24. Un câmp de tip  dată  calendaristică are opţiunea Format setată la Short Date (dată scurtă –  

          exemplu 4/15/06) şi Input Mask (masca de intrare) setată la 99/99/0000;0. După ce introduceţi  

          data în  tabel şi salvați înregistrarea, data va arăta : 

a) 4/15/06 

b) 4/15/2006  

c) 04/15/06  

d) 04/15/2006 

 

    25. O interogare care cere utilizatorului, înainte de afișarea înregistrărilor, valori ale unui câmp, se  

          numeşte _____.   

     a)  Interogare de adăugare (AppendQuerry) 

     b)  Interogare încrucișată (Crosstab) 

     c)  Interogare parametrizată 

     d)  Interogare de tip creare tabel  

 

    26. Pentru a asigura integritatea legăturii  a două tabele, opțiunea Cascade Delete Related Records: 

     a) Şterge automat, în momentul în care ați șters toate înregistrările din tabela copil, înregistarea cu    

         aceeași valoare în câmpul de legatură 
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     b) Şterge automat, în momentul in care ați șters o înregistrare din tabela parinte, toate inregistrarile       

         cu aceeaşi valoare în câmpul de legatură 

     c) Şterge toate înregistrările din tabela copil ,care nu au o valoare comună  cu înregistrari din  

         câmpul de legatură, cheie primară a tabelei parinte 

     d) Şterge toate inregistrările din tabela parinte care nu au elemente corelate  în tabela copil 

  

     27. Funcţiile agregat care se aplică atat campurilor numerice cât şi celor nenumerice sunt: 

      a)  SUM şi AVG 

      b) COUNT,MIN,MAX 

      c)   COUNT  

      d)   HAVING şi GROUP BY 

 

     28.  Funcţiile agregat COUNT, MIN, MAX, SUM şi AVG acţionează astfel asupra valorilor dintr-  

            un câmp: 

      a)   Acţionează în mod identic pentru toate tipurile de valori 

      b)   Operează asupra tuturor valorilor din camp indiferent de natura acestora 

      c)   Elimină  mai întai valorile diferite de null, după care operează asupra valorilor ramase 

      d)   Elimină  mai întai null-urile, dupa care operează asupra valorilor ramase, diferite de null 

 

      29. Care funcţie de tip agregat elimina mai întai null-urile, dupa care operează asupra valorilor 

            rămase, diferite de null:    

       a) MIN şi MAX 

       b)  COUNT 

       c)  AVG 

       d)  SUM  

        

       30. Proprietatea  Caption caracteristică aplicaţiei Access  stabileşte: 

       a) Cum se introduc datele in cadrul campului 

       b)  Afişarea titlurilor numelor de camp în modul de afişare Datasheet 

       c)  Dimensiunea maximă a datelor care pot fi stocate în tipul de câmp respectiv 

       d)  Modul de afişare al datelor 

 

       31. Tipul Number include urmatoarele tipuri: 

       a)  Byte, Integer, Long Integer, Single, Double,Variant 

       b)  Byte, Integer, Long, Single, Double, ReplicationID 

       c)  Byte, Integer, Long Integer, Single, Double 

       d)  Single, Double 

 

       32. Funcţiile generale ale unui SGBD sunt: 

       A Descrierea datelor 

       B Manipularea datelor 

       C Partajarea datelor 

       D Utilizarea bazei de date 

       E Administrarea bazei de date 
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        a)  A, C 

        b)  B, C 

        c)  A, B,C, D, E 

        d)  A, B, D, E 

  

       33. Modelul relaţional este fundamentat pe: 

        A   Reguli 

        B   Structuri 

        C  Excepţii 

        D  Calcule 

        E  Operaţii 

        F  Afirmaţii 

 

        a)  C, D, F 

        b)  B, C, F 

        c)  A, B, E 

        d)  A, D, E 

 

      34.  Pentru inserarea graficelor într-un formular Access este necesară: 

      a)   Selectez din fereastra Proprietăţi a formularului, opţiunea Format şi acţionez corespunzator  

            atributului Picture pentru a selecta locaţia fişierului imagine de inserat 

      b)  Deschid formularul în modul de vizualizare Form View 

      c)   Din meniul Files selectez Database Proprietes 

      d)   Deschiderea formularului în modul de vizualizare Form Design 
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WINDOWS MOVIE MAKER- 

 UN SOFT LA ÎNDEMÂNA TUTUROR  

 
                                                                    Prof. LUŢĂ CLAUDIA 

                                                                                          Colegiul Tehnic “Alexe Marin” –  Slatina 

 

Windows Movie Maker este un program gata instalat in orice opţiune Windows,  un soft ce 

permite utilizatorului să creeze  filme şi expuneri de diapozitive pe computer, completate şi  cu 

titluri ce au aspect profesionist, tranziţii, efecte, muzică şi chiar naraţiune.  

       Formatele suportate de Windows Movie Maker sunt: 

 Fişiere video: .asf, .avi, .wmv, .MPEG1, .mpeg, .mpg, .m1v, .mp2 

 Fişiere audio: .wav, .snd, .au, .aif, .aifc, .aiff, .mp3 

 Fişiere Windows Media: .asf, .wm, .wma, .wmv 

 Fişiere imagini (poze): .bmp, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .gif 

 Fişierele în care puteşi salva clipul final sunt: .wmv, .wma, .avi 

 

 

Lansarea programului Movie Maker 

Accesati butonul PORNIRE ,  situat pe Desktop şi căutaţi aplicaţia sau prin tastarea 

termenilor de căutare în colţul din stânga jos unde  se află caseta de căutare - care  permite să căutaţi 

programe şi fişiere pe computer. Tastaţi în caseta de căutare cuvintele ”Movie Maker”. 
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Cum se adaugă videoclipuri și fotografii în Movie Maker? 
 

Primul  pas  al  creării unui  film în  Windows  Live  Movie Maker este adăugarea de 

videoclipuri și  fotografii. După această operație sunteți gata să începeți editarea proiectului. 

Dacă  faceți  modificări  în  Movie  Maker,  fișierele  video  și  fotografiile originale nu sunt 

afectate. Încercați diferite modificări atunci când creați filmul – videoclipurile și fotografiile sursă 

vor rămâne intacte. 

           Iată  câteva  modalități  diferite  de  a  adăuga  videoclipuri  și  fotografii  în Movie Maker. 

 

Adaugarea fotografiilor 

 Pe fila Pornire, în grupul Adăugare, faceți clic pe Adăugare videoclipuri şi fotografii. 

Țineți apăsată tasta Ctrl și faceți clic pe fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le utilizați, apoi 

faceți clic pe Deschidere. 

  

Utilizarea temelor pentru expunerile de diapozitive 

     Adăugați  teme  la  expunerile  de diapozitive  din  Galeria  foto  Windows Live,  pentru  a  le  

conferi  un  stil  și  un aspect unic.  

       Selectați din galerie fotografiile pe care doriți să le utilizați în expunerea de diapozitive. Pe 

fila  Pornire, faceți clic pe Expunere de diapozitive, apoi selectați o temă. 
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Importul  fotografiilor și videoclipurilor  de la  alte dispozitive 

 

Puteţi importa pe computer fotografii  şi  videoclipuri de la multe tipuri diferite de 

camere video,  aparate foto şi dispozitive utilizând Windows Live Movie Maker. Când împortati 

fotografii şi videoclipuri, acestea sunt copiate de pe camera foto-video sau dispozitiv pe 

computerul dvs. După aceasta, le puteţi utiliza  în filmele dvs. din Movie Maker, apoi acestea vor 

apărea şi în Galeria foto Windows Live. 
 

            Acestea  sunt câteva dispozitive  din care puteţi importa  fotografii sau videoclipuri: 

 cameră digitală 

 cartelă de memorie flash, cum ar fi o cartelă de memorie Secure Digital  (SD) sau   

             CompactFlash, care se află într-un cititor de cartele 

 un CD sau un DVD de date 

 cameră video care înregistrează pe un hard disk intern sau o cartelă de  memorie  

 bandă video care se află într-o cameră de format video digital (DV) sau video de   

              înaltă definiţie (HDV - High-Definition Video) 

 un telefon mobil pe care l-aţi conectat la computer 

 

 Faceți clic pe dispozitivul din care doriți să importați fotografiile și videoclipurile, apoi faceți 
clic pe Import. Pe pagina S-au găsit fotografii și fișiere video noi, faceți clic pe Se importă acum 

toate elementele, tastați un nume pentru toate fotografiile și videoclipurile, apoi faceți clic 

pe Import. 

 În Galeria foto, bifați caseta de selectare în colțul din stânga sus pentru fiecare fotografie și 

videoclip pe care doriți să le utilizați în film. Pe fila Creare, în grupul Partajare, faceți clic pe Film. 

Când fotografiile și videoclipurile apar în Movie Maker, sunteți gata să începeți crearea filmului. 
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Selectarea fotografiilor și videoclipurilor în Galeria foto pentru import în Movie Maker 

Alegeţi o temă AutoFilm 

 Utilizaţi temele AutoFilm pentru a crea un film excepţional cu doar câteva clicuri, în 

Windows Live Movie Maker. Alegeţi fotografiile, videoclipurile ş i o temă, apoi se vor adăuga 

tranziţiile şi efectele.  

 Pe fila Pornire, în grupul Teme AutoFilm, faceţi clic pe tema pe care doriţi să o utilizaţi. 

Movie Maker adaugă automat titluri, generice, tranziţii, efecte şi multe altele în locul dvs. Este 

posibil să continuaţi editarea în mod normal sau doar să salvaţi filmul. 

 

 
 

Adăugarea unui videoclip 

 Începeţi să faceţi un film şi să îl editaţi adăugând toate videoclipurile pe care doriţi să le 

utilizaţi în Movie Maker. 

 Pe fila Pornire, în grupul Adăugare, faceţi clic pe Adăugare videoclipuri şi fotografii. 

Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi faceţi clic pe videoclipurile pe care doriţi să le utilizaţi apoi faceţi clic 

pe Deschidere. 
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Ascunderea parţială a videoclipului 

       Pentru a ascunde parțial începutul sau sfârșitul unui videoclip, astfel încât numai porțiunea dorită 

să apară în filmul finalizat, faceți clic pe videoclipul pe care doriți să îl ascundeți parțial, apoi glisați 

indicatorul de redare din rezumat până în punctul în care redarea videoclipului va începe sau se va 

opri în film. Alegeți una dintre următoarele variante: 

 Pentru a seta un nou punct de început, sub Instrumente video, pe fila Editare, în 

grupul Editare, faceți clic pe Setare punct de început. 

 Pentru a seta un nou punct de sfârșit, sub Instrumente video, pe fila Editare, în grupul Editare, 

faceți clic pe Setare punct de sfârșit. 

 

Scindarea unui videoclip 

      Puteţi scinda un videoclip în două elemente mai mici, apoi puteţi continua editarea. De exemplu 

după ce scindaţi videoclipul puteţi muta un videoclip în faţa celuilalt pentru a modifica ordinea în 

care videoclipurile se redau în film. 

       Pentru a scinda videoclipul în două elemente, faceţi clic pe videoclip, apoi glisaţi indicatorul de 

redare în punctul în care doriţi să se scindeze videoclipul. Sub Instrumente video, pe fila Editare, în 

grupul Editare, faceţi clic pe Scindare. 

Pentru a mări sau a micşora viteza unui videoclip 

       Puteţi modifica viteza videoclipului în Movie Maker pentru ca videoclipul să se redea mai rapid 

sau mai încet în film. 

        Pentru a modifica viteza unui videoclip, faceţi clic pe videoclip. Apoi, sub Instrumente video 

pe fila Editare, în grupul Reglare, faceţi clic pe lista Viteză, apoi faceţi clic pe o viteză (în funcţie de 

cât doriţi să măriţi sau să micşoraţi viteza videoclipului). 

 

(Continuare în numărul următor) 

 



 

14 
 

REVISTA  NAŢIONALĂ   DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  “INFO-PRACTIC” 

                          Anul I   Nr. 2    noiembrie 2012                  ISSN  2285 – 6560 

                                                                                                              ISSN–L  2285 – 6560  

 

 

XII 

III 

  VI 

IX 

A tl ant ic  

23 

 

 

PROBLEME PROPUSE 

 Clasa a IX-a                                 

 IX.3  Ofertă ceasuri 

Să se realizeze următorul document: 

ATCH  
COLLECTION 

    Magazinul nostru online comercializează 

următoarele mărci de ceasuri: AAAttt lllaaannnttt iiiccc, , 

CCaarrttiieerr, HHHuuubbblllooottt, L o n g i n e s . Comenzile se 

livrează prin curierat rapid sau Poşta Română.   

   Vă rugăm sa ne transmiteţi telefonic la                      

0777.777.777 sau  pe  adresa  de   e-mail   

 

(ceasuridemana@yahoo.ro), datele dvs. de 

contact, numărul de telefon şi modelul dorit . 

 Pentru comenzi livrate în ţară costul 

transportului este de 25 ron prin curier.  

                                       
                                                  Figura 1 

 

 
 

Nicolaescu  Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin”- 

Slatina 

 

                                                                                                                                                  

                                                             
1 Numai pentru ceasuri marca Seiko 

Colecţie: 

Seashore  

Mărime: 

bărbătesc 

42 mm  

Forma carcasei: 
rotundă 

Funcţii:  

hms, data  

Garanţie:  

2 ani  

W 

PROMOŢIE 
- 20%

1
 

 LONGINES 

 ATLANTIC 
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Clasa a X-a      

X.3  Indiana Jones şi templul blestemat 

               Pentru a urca în vârful templului Indiana Jones are la dispoziţie o scară interioară care are 

două trepte pe fiecare nivel. Treptele pot fi rezistente (valoarea 1) sau şubrede (valoarea 0). 

                            

       Urcarea se poate realiza în siguranţă dacă pe fiecare nivel cel puţin una din trepte este rezistentă. 

La coborâre, datorită vechimii scării, aceasta nu rezistă decât dacă numărul tuturor treptelor rezistente 

ale scării este de cel puţin două ori mai mare decât numărul tuturor treptelor şubrede ale scării. 

Utilizând o foaie de calcul Excel să se afişeze dacă Indiana Jones poate urca şi coborî în siguranţă.      

                                     

                                                                 Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin”- Slatina 

X.4  Turneu 

          Patru echipe concurează într-un turneu de fotbal. Fiecare echipă joacă două meciuri cu fiecare 

altă echipă. Pregătiţi o foaie de calcul ca în figura de mai jos pentru a determina situaţia provizorie a 

turneului. 

          O echipa câştigatoare primeşte 3 puncte, în timp ce un punct este acordat în caz de egalitate. 

Nu se acordă puncte pentru un meci pierdut. Să se calculeze pentru fiecare echipă numărul de meciuri 

jucate, câștigate, egale și  pierdute, respectiv, de asemenea, numărul total de puncte câştigate şi 

golaverajul.                                         
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                                                                                            Komal, noiembrie 2005, enunţ adaptat 

 

Clasa a XI-a       

XI.2 Jocurile Olimpice Londra 2012 

         Se consideră fişierul london-1.xlsx (sursa site-ul www.London2012.com) care conţine toţi 

medaliaţii de la Jocurile olimpice de vară Londra 2012. 

 

a) Să se importe informaţiile din fişier în baza de date London.accdb, tabelul London2012. 

b) Să se realizeze raportul Romania care va conţine numele sportivilor români medaliaţi. În 

antetul raportului se va introduce ca logo drapelul României, iar în zona de subsol a raportului  

 

http://www.london2012.com/
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se vor afişa numărul sportivilor medaliaţi şi numărul total de medalii obţinute. În tabel 

sportivii vor fi grupaţi în funcţie de sportul practicat, afişându-se pentru fiecare sport numărul 

de medalii obţinute. 

c) Să se realizeze o interogare parametrizată Sporturi prin care să se afişeze medaliaţii la un 

anumit sport introdus ca parametru. 

d) Să se realizeze raportul Clasament final în care să se ordoneze descrescător ţările participante 

la Londra în funcţie de numărul total de medalii obţinute. 

                                                                 Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin”- Slatina 

Clasa a XII-a       

XII.2  Formular 

Să se realizeze în HTML următorul formular: 

 

 
 

                                                                 Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin”- Slatina 
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AN APPLICATION IN MICROSOFT EXCEL 

 
 

Indiana Jones and the Temple of  Doom 

         Indiana has to climb a stairwell with two steps on each level in order to reach the top of the 

temple. The steps can be either resistant (value 1) or poor (value 0).  

                            

The ascent of the stairs can be performed safely if on each level at least one step is resistant. On 

descending, because of its poor condition, the stairwell can resist only if the number of all the 

resistant steps is at least two times higher than the number of the poor ones. Use an Excel worksheet 

to ilustrate whether Indiana Jones can go up or down the stairs safely.  

                                           Proposed by Nicolaescu Nicolae, Technical College “Alexe Marin” Slatina 

 
 
 
 
 
 
 

Rezolvările problemelor propuse precum şi materialele propuse spre publicare se primesc pe adresa 

revistainfopractic@yahoo.ro. Soluţiile problemelor din acest număr se primesc până la data de 

15.12.2012. Fişierul care conţine soluţia problemei va avea ca nume numărul problemei (de ex. 

IX.1.docx). 
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