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Tételsor - Projekt feladat 100 pont

Á kidolgozáshoz szüllséges minden állomány a Resurse folderben található, a desktopon levő
CLS*IX_PROBA_PROIECT folderben. A desktopon létre kell hozni egl munkafoldert
PROIECT_9_XXX névvel, ahol )öíX a versenyző számazonosítója (a verseny ID-böl). Ebbe a folderbe
keIl menteni az összes létrehozott/módosított állományt, a követelményelrrlek megklelően. NEM pontozzók
azokat az állományokat, amelyek nem ebben afolderben vannak.

A projektbe be kellépíteni a következő kötelező elemeket:
o a szetző kreativitását és művészi érzékét (10 p)
o tervezési és színösszetételi elemeket (8 p)
. kifejezőerőt, üzenetet (2 p).

Összesen l00 pont szerezhető, amiből 80 adható a követelményekre és20 akötelező elemekre.
Minden tétel kötelező. Kidolgozási idő: 4 óra.

Tételsor:
A ,,Fenntartható turizmus népszerűsítése" című versenyre Ioana és Bogdan egy üzleti tervet

készít, a Cocorul albasíru nevű agro-turisztikai panzió létesítésére vonatkozóan.
A Népszerűsítés (Promovare) fejezet kidolgozásában a két fiatalnak szüksége van a segítségedre,

ítő anyagok előállításáho

!eszközíártlt. iimelv a Tiilca (,Tlsk!lclr\ jolr|l oldalán |:,_Ql,g11 látlra-tó és az,"{D cyllcltis

Ilc rLl zi ll 9 7

Ssz. követelménvek Pontczás
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A munkaterület koníigu rálása
Hozz létre egy új folder1 a rnunkafolderben: Conjigurare spatiu lucru névvel, és ebbe
mentsd az összes állornányt, amelyet az 1-es tétel kidolgozása sorátr hozol létre.

0,5

1.1 A munkafolderben levő állományok/folderek könnyebb eléréséhez kriszíts egy úú

eszközt.árat iimelv T::tsk!: ar\ iolr|., o ldir lá n íc q-z ,. rD ?^la?rr-,c)|

1.

itásához resziis l<épernyőtnáso latol<at a felaclat
elvégzésénel< fontosabb lépéseiről (az űj eszközíáraí tartalmaző Tálca is legyen látható
egy képen).
ú:*-,,#,@

'T,,,,,,,ffi§''ílm,"''#.,&,,,ffi" l.,,ffi*,,,,

A képernyőmáso latokat illeszd egy Word dokLrmentumba, és mentsd
bura instrumente nouct.docx névre.
1.2 Rögzítsd az operációs rendszer tálcájára (Taskbar) a Lomtár (CoE de
reciclare) alkalmazást, képjele legyen az a|apérlelmezett ikon. Ments
képernyőképeket, amelyek bemutatják lépésről lépésre a megoldást (legyen
látható a taskbar-ra helyezett ikon is), egy dokumentumba illesztve,
melynek neve reciclure. docx legyen.

J

1.3 Formázd az operációs rendszer ablakainak címszalagtrán látható szöveget így:
- font típusa Calibri;
- font mérete 12;

- font színe piros;
- font stílusa FélkOvér (Bold);
Mentsd a megoldást ábrázolő képernyökéDet personalizare ferestre.ips névvel.
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1.4 Jelenítsd meg a Windows Experience Index (Indexul experienlei Windows) ablakáú.
amely kimutatja a használt gép teljesítrnényét, Készíts képernyőképet, amelyen a ö
iellemzők és a részletes eredmények is látlratók. Mentsd ezt aképet index,ips néven.

2

1.5 Tömörítsd a ConJigurore spatiu lucru foldert, úgy, hogy minden állomány legyen
külön tömörítve. Készíts l<épernyőképet arról az ablal<ről, amelyben látható a kiilön
állományokba való tömörítésre rronatkozó opció beállítása. Mentsd a képet az
ar h iv e_s ep ar atej p g állo mányba,
A tömörített f;íil neve arhive separate.rar legyen.

2
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Marketing termékek
Hozd létre a munkamappában a Produse marketing nevű új foldert és tárold ebbe a 2, téte|

megoldása során keletkezett összes á1lomán

2.1 Céglogó (Sigla)
I(észíts céglogót a Cocorul albastru
Használd fel a paint alkalmazást és a
tartalmazza a panziő nevéljs._!49í{§9 3 a sisla.png állományba.

panziő tészére, melynek méretei 4x3 inch,

Resurse folderben levő kepeke1, A céglogó

2.2 Névjegykár§ák
A marketing fontos eleme a névjegykártya.loana és Bogdan segítségedet kéri olyan

névjegykárt}ák készítéseben, amet/et<kel népszerűsíthetik a panziót. A Microsoft Í|ord

an<átÁázas iegítségével hozz létre egy sablont, A4-es méretben, 10 névjegykártyával,

amelyeken taitrato az összes szükséges adat (nume persoaná de contact: Ionescu

Bogdan, nume firmá: Cocorul albastru, adresá web: www,cocorul albastru,ro, adresá

.*áil,"o.o.ul albastru@yahoo.com, adresá poEtalá: Str. Vasile Alecsandri, nr, 27,

comuna Vadul Bistrilii, judepl Bacáu, telefon 02431555555, fax:0234l555556)

amelyre szüksége lehet e§y üzleti partnernek. Használj fel egy képet a Resurse

1blderből és/vagy a iO óéelogóiát, Mentsd a sablont carti_vizita,dotx névvel

következő módon valósítható meg: a Calculator alkalmazással kiszámÍtják aZ

állományban levő l00 szám összegét, az eredménl 16_os számrendszerbe alakítják át

es bejelólik a Group Digits (Grupare Cifre) opciót, Mentsd a Calculator alkalmazás

feitett üzenet is látszik,en a megf'eitett üzenet ls latszlK, a mesal,Jpg IaJlDa,

yli a cég könyvviteléhez, A könyvelő

egy feltételel vá'Ílalja Jmunkát: fejtsék meg a date.in állományba rejtett ijzenetet. Ez a

különféle információk
Hozd létre a munkafolderben az Informatii diverse foldert, és ebbe tárold az Összes állománYt,

amelyet a 3, 4,5 és 6_os 1619lekben megfogalmazott követelmények kidolgozása során k1

3J Á cégszervezeti diagramja (organigram)
AzúzletitetvheztapcsúdOan Ioana és 

-Bogdan 
segítségedet kéri egy olyan szervezeti

diagram létrehozásában, amelyben láthatóák a szervezeti viszonyok a cégen belül,

valarnint az alkalmazottak száma is a cocoru.l albastru panzióban. követelmények:

- készíts organigramot egy word dokr"rmentumban, a szerkezeti és a típusra (kocka)

vonatkozó követelmény"li-b.turtásával (mintal<ént figyeld meg a Resurse,ben található

organigram_képet). Mentsd a dokument umot organigrama.docx néven;

_ a létrehozott alakzatokat lásd el olyan kép-kitöltéssel, amihez a Resurse folderben
és/vagy kiilönböző színeket

3.2 Szállásajánlat
A Cocorul albastru panzió szolgáltatásainak népszerűsítésére Ioana és Bogdan

szállásaiánlatot akarna@ az oferta cazare.docx állományt a

2.

'ú1,:i"ffi:itr:i;:?i,,ji*?, környé}ién sok az értlekt:,s látniva!ó, Ioann, és Bogdan

arra gondolt, hogy keréi<párokat ad kölcsölr a turistáknak. E szolgáltatásnak a

reklááozására készíts szórólapokat a Microsoft word segítségével, figyelembe véve a

következő követelményeket :

- be kell állítani a lapméretet: 10 cm x 'l4 cm;
_ fel kell használnihá.o.n találó képet a Resurse_ből, és esetlegaparuió logóját is;

_ meg t<ell adni néhány információt is (ár:,,pre!; 5lei lzi", a biciklik típusa, helység,

lehetiéges útvonalak: .Trasee.,." stb,) Ezeket a biciclete.txt állományból lehet átvenni,

amely a Resurse folderben van;
_ a izórólap jobb_alsó sarkába egy képrészletet kell illeszteni, amely a Calculator

akalmazás egy részét ábréuo|ja, Ú§y, hogy az sugalljon 2 lejes árkedvezmény,t, ha a

biciklit két napra veszik kalcsan Mentsd az áltomán]ti- í|yer_bike,
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Resurse folderböl, módosítsd és formázd tartalmát a lóvetkező következők szerint:
- az oldal fejlécének (header) baloldalára illeszd be a parziő logóját, vagy egy rnásik
képet a Resurse-ből. A beillesztett kép mérete 2 x 2 cm legyen és mellette a cég adatai
legyenek, azok, amelyeket a névjegykártyák esetén használtál: postai cím, telefon, fax,
website, mail, mindezek a logó vagy a kép mellett, külön sorokba rendezve, A fejléc
jobb oldalán legyen látható, római számokkal, a dokumentumban levő karakterek
száma, és állíts be automatikus aktualizálásí rninden módosítás esetén. Mentsd a
létrehozott fejlécet a fejlécgaléríába (Header Gallery) Cocorul Álbastru néven,
kategórianév; Pensiune, leírás: ,,Date pensiune". A galériába történt mentésről készíts
képernyőképet, amit ments antetjpg névvel;
- szúrj be atáblázatba az utolsó oszlop után (CAZARE + 3 MESE/ZI), egy új oszlopot
SEJUR (7 ZILE) névvel, amelyben képlettel számold ki egy hétnapos üdülés átát, a
következők szerint: a CAZAREA CU MIC DEJL|N oszlopban levő értékre alkalmazz
1O%-os árcsökkentést. Számold ki és töltsd ki az ajánlat értékét az összes periódusra
vonatkozóan;
- alkalmazd a táblázatra a Tabel web ] elöreértelmezett stílust;
- víznyomatban jelenítsd meg átlósan, felig átlátszó stílusban a panziő nevét a
dokumentumban, a szöveg színe legyen kék;
- illessz be egy-egy felsorolásjelet amelynek képe egy jellegzetes Simbol fielkép)
legyen az Informalii zőna mindegyik szakaszára vonatkozóan, és minden szakasz
leírásának végére illessz be egy jellemzö képet a Resurse folderből.
Mentsd az Informatii diverse folderbe az állományt, oferta cazare fi,nal,docx névvel.

4.

szerencse-talizmán
Ioana egy szerencse-talizmánt választott a 20l7-es évre, és ennek képét elrejtette a
talisman norocos.docx állományba. Segíts Bogdan-nak láthatóvá tenni a talizmánt és
mentsd így a dokumentuít1 tartaimát u ŰUr*oi.pclf állotnányba, az Informalii tliverse
folderbe,

3

5.

Foglalások űrlapja
Segíts loana-nak és Bogdan-nak, hogy készítsen olyan űrlapot, amilyen aformularjpg
képen láthatő, a Resurse folderben, amelyet a panziő vendégei használhatnak majd
he lyfo g laláso k bej e gyzé sére. Az űr lap nak tartalmaznia ke l l :

- a céglogót vagy egy képet a Resurse f.olderből;
- az űrlap neve: Formular Rezervare;
- a kontroll elemek mellé automatikus alakzatokat kell beilleszteni, amelyek
tallalmazzák a kontro l lo k me gfle l e lő meg neve zé séí ;
- szövegmező kontrollok (C'aseíá texí): Nume ;i prenume, telefon, e-mail és obsenlaíiii
- dátumkiválasztő kontrollok (Selectoare datá): Datá intrare és Datá ie;ire. Ezen
ko ntro l lo kr a v álaszd az A c c e ntu ar e int e n s d t ípusú st ílu sforrnázást ;

- combo doboz típusú tartalomkontrollok (Casetá combo): Nr, persoane (értéke 1,2,3
vagy 4lehet), Nr. camere (értéke 7,2,3,4 vagy 5+ lehet) és Tipul camerei (értékei:
simplá, dltblá vagy apartament). Ezen kontroIlokra alkalmazd az Accenhtare intensá
formázási stílust;
- két gomb a fizetés módjának kiválasztására (Cash vagy Online);
- egy parancsgomb azadatok elküldésére (Trimitere).
Lásd el védelemmel az űrlapot úgy, hogy ne lehessen szerkeszteni, csupán az adatok
kitöltésót engedélyezd. Mentsd az állományt formular_rezervare.docm névvel az
I n fo rmatii div ers e fo lderbe.

13,5

6.

Gazadsági mutatók
Az üzleti tervben, a számításokra vonatkozóan, Ioana és Bogdan bizonyos
feltételezésekből indultak ki, és így vetítették előre a következő 4 év erednrényeit.
Nyitsd meg a tabel indicatori.docx állományt a Resurse folderben és adi megoldást a
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következő követe lményeikre :
- konvertáld a szöveget egy 5 oszlopot és 8 sort tarlalmaző táb|ázatba;
_ Word képleteket alkalmazva számítsd ki a következő értékeket: Nr. locuri cazare
disponibile íntr-un an (szál|áshelyek száma egy egész évre) és TOTÁL VENITURI
(össz jövedelem) mind a 4 évre vonatkozóan, külön-külön. Jelenítsd meg ezeket az
értékeket 3 tizedes pontossággal, kiegészítve a "locuri/an" illetve a "Lef' szöveggel,
így 9125,00 locuri/an és 2507 45,000 Lei;
- alkalmazd a táblázatra a Tab el indic at or i cimkét, A, B, C,,,,típusú sorszámozással ;

- hozz létre egy Coloaná 3-D típusú diagramot, amely megjeleníti az előirányzott össz
jö vede lmek et a 20 1 7 -2020 évinerval lumban. Alkalmazd
a Sttl7 stílust a diagramra és végezd el a következő
formázásokat: a diagram felülete - tengerkék színű,
át|átszőság 25oÁ, 3D elforgatás 25oÁ-ban, azX-re, Y-ra
és perspektívára, a skála méIysége 50%-os. fehér
betiil<l<el. a falak Tltrbá mirrtázatúak legyenek, és

r.i]assz nrindegyil<re nrás-nrás típusú alal<zatot.
\leiiékelve látható egy minta.
- A fi.iggőleges tengely értékei pénznem típusúak legyenek, Lei, három tizedessel.
\1entsd az ál|omáwt Indicaíori.docx névvel az In 'ii diverse folderbe.
A folderek és állományok elrendezése a projektben:
Verseny-ID
l. Conligurare spatiu lucru

1.1 b ar a_in s tr ument e_n o u a. d o cx
t.2 reciclare.docx
1.3 p ers o n a lizurelfer e stre j p g
1.4 index.jpg
I.5 arhive_separatejpg qi arhive_separgte.rar

2. Produse murketing
2.1sigla.png
2.2 carti_vizita.dotx
2.3 mesajjpg
2.4 flyer_bike.docx

Informatii diverse
3.1 organigrama.docx
3.2 a nt etj p g Ei ofe rt a_c azar e__1ft n a l. d o cx
4. talisman.pdf
5. fo rm u lar_r ezerv ar e. d o c m
6. Indicatori.docx
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