COLEGIUL NAŢIONAL „ANDREI MUREŞANU” BISTRIŢA

1.
2.

Creați un fișier nou în WORD, salvați cu numele nume_elev în folderul clasei
Formatați pagina astfel: margini stânga-dreapta 2 cm, sus-jos 3cm, antet și subsol 1,5 cm; orientare vedere,
dimensiune hârtie A4.
3. Realizați lista multinivel de mai jos cu font CORBEL, dimensiune 13,5 culoare albastră, distanța dintre rânduri
1,5. Pentru elementele de nivel 1,2, .. acestea să fie scrise cu verde, iar textul asociat să fie înclinat, subliniat cu
linie întreruptă roșie.
4. Elementele de nivel 1.1. până la 1.4. …să fie scrise cu mov.
5. Copiați elementele listei de la pozițiile 2.1 până la 2.3. sub lista inițială, la 3 rânduri sub aceasta. Modificați lista
în listă cu marcatori de tip 
6. Aplicați acestei liste un chenar cu linie dublă roșie, fundal verde deschis
7. Pentru textul de la poziția 1.1. aplicați un efect de tip tăiere text cu linie dublă
8. Pentru textul de la poziția 2.1. aplicați un efect de tip tăiere cu o linie
9. Aplicați paginii o inscripționare de tipul A NU SE COPIA, cu culoare albastră, aplicată pe diagonală
10. Aplicați paginii un chenar de tip artă ca în model, aplicat pe laturile verticale ale paginii

1. Obiectivele generale ale unui sistem de operare sunt:
1.1. automatizarea operaţiilor standard
1.2. minimizarea efortului uman
1.2.1. optimizarea utilizării resurselor
1.2.2. creşterea eficienţei globale
1.3. creşterea vitezei de execuţie a prelucrărilor
1.4. reducerea timpului de răspuns
2. Funcţiile prin intermediul cărora sistemul de operare realizează aceste
obiective sunt:
2.1. funcţia de instalare automată a unui nou sistem de operare pe un
sistem de calcul
2.2. funcţia de încărcare în memoria internă a sistemului de operare, la
pornirea sistemului de calcul
2.3. etc…
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