
 

XI –Itemi de evaluare Power Point  
 

I. Alegeț i varianta corectă : 
 

1. Pentru ca un slide sa fie cat mai atractiv acesta nu va cuprinde: 
a) Doar sunete 

b) Doar ideile principale   

c) Toate informatiile pe care vrem sa le prezentam 

 
 

2. Alegerea unui tip predefinit de diapozitiv se face din meniul Format, alegând :  

a) Slide Layout (Aspect diapozitiv) 

b) Animation Scheme (Efecte de animaţie) 

c) Background (Fundal) 

d) Font 

 

3. Animaţia particularizată poate să includă: 

a) Entrance, Exit effects (efecte de intrare, ieşire) 

b) Emphasis effects, Motion paths (efecte accent, căi de mişcare) 

c) variantele a şi b 

d) niciuna dintre variante 

 

4. Care afirmaţie nu este adevărată, în legătură cu modul de vizualizare a prezentării 

Slide Sorter View (Sortare diapozitive): 

a) se poate edita textul din slide 

b) se poate elimina un slide 

c) se pot reordona slide-urile 

d) se poate insera un slide nou 

 

5. Inserarea unor butoane într-un diapozitiv se face din meniul: 

a) Insert (Inserare) 

b) Edit (Editare) 

c) Format (Formatare) 

d) Slide Show (Expunere diapozitive) 

 

6. Cum se traduce noţiunea: templates 

a) Raport 

b) Şablon 

c) Diagrama 

d) Funcţie 

 
7. Care dintre noţiuni nu aparţine PowerPoint-ului 

a) Slide 

b) Formular 

c) Casetă text 

d) Tranziţie 

 

8. Pentru a salva o prezentare apăsaț i tastele : 

a) Ctrl+S 

b) Ctrl+P 

c) Ctrl+O 

 

9. Pentru a decupa un obiect, trebuie să îl selectaț i ș i apoi să apăsaț i tastele : 

a) Ctrl+V 

b) Ctrl+X 

c) Ctr+C 



 

10. Microsoft PowerPoint este: 
a) utilitar pentru gestionarea fişierelor 

b) utilitar pentru realizarea de prezentări 

c) utilitar pentru grafică avansată 

11. Pentru a introduce un nou diapozitiv într-o prezentare folosiţi meniul: 
a) File (Fişier) 

b) Insert (Inserare) 

c) Format (Formatare) 

12. Afirmaţia: se poate schimba culoarea fundalului unui diapozitiv este: 
a) Adevărat 

b) Fals 

13. Ce operaţiuni se efectuează pentru a copia o folie? 
a) Se selectează slide-ul (folia) şi se alege Edit (Editare)->Duplicate (Duplicare) 

b) Din meniul Insert (Inserare) se alege opţunea New Slide (Folie nouă) 

c) Se selectează slide-ul (folia), din meniul Edit (Editare) se alege Cut (Tăiere), după care se 

alege poziţia unde se doreşte copierea foliei şi se alege opţiunea Paste (Lipire) din meniul 

Edit (Editare) 

14. Ce tastă se foloseşte pentru a ieşi din modul SlideShow (Prezentare) al unei 

Prezentări? 
a) F1 

b) Esc 

c) Enter 

d) F9 

e) End 

15. Se poate adăuga un tabel în cadrul unei prezentări PowerPoint folosind utilitarele 

standard ale acestei aplicaţii? 
a) Da 

b) Nu 

16. În cadrul unui slide (folie), dintr-o prezentare PowerPoint, textul poate fi aliniat: 
a) La stânga, la dreapta sau centrat 

b) Numai centrat, conform standardelor prezentărilor Microsoft 

c) Numai la stânga şi la dreapta conform standardelor prezentărilor PowerPoint 

17. Alegeţi operaţiile posibile de efectuat asupra unui text din cadrul unui slide (folie) 

dintr-o prezentare PowerPoint: 
a) Se poate adăuga un efect de intrare 

b) Se poate adăuga un efect de ieşire 

c) Se poate alege culoarea şi mărimea textului 

d) Se poate alege tipul fontului textului 

18. În PowerPoint barele de instrumente se află poziţionate: 
a) În partea de sus şi în partea de jos a ecranului  

b) În dreapta şi în stânga ecranului 

c) În centrul ecranului doar când sunt activate toate 

d) Ctrl+Enter 

19. Pentru a crea o nouă prezentare în PowerPoint se urmează paşii: 
a) Se merge în meniul File (Fişier) -> New Presentation (Prezentare nouă) şi se alege tipul 

prezentării 

b) Se merge în meniul Insert (Inserare) -> New Presentation (Prezentare nouă) 

c) Se merge în meniul File (Fişier) -> New (Nouă) după care se alege Blank 

Prezentation (Prezentare necompletată) 

20. A afirma că în PowerPoint, în cadrul unui slide (folie), nu se pot insera legături (link-

uri) către pagini de pe Internet este: 
a) a) Adevărat 



b) b) Fals 

21. Care dintre următoarele meniuri conţine opţiunea Undo? 
a) File (Fişier) 

b) Edit (Editare) 

c) Tools (Unelte) 

d) Format (Formatare) 

22. Selectaţi numărul minim de slide-uri (folii) pe care trebuie să îl aibă o prezentare 

pentru a putea fi salvată? 
a) 1 

b) Nu există un număr minim 

c) 5 

23. Extensia unui fişier creat cu Microsoft PowerPoint este:  
a) .xls sau .xlsx 

b) .doc sau .docx 

c) .ppt sau .pptx 

24. Pentru a alege layout-ul (aspectul) unui slide (folie) dintr-o prezentare PowerPoint se 

parcurg paşii: 
a) Se merge în meniul File (Fişier) -> Options (Opţiuni) -> Slide Layout (Aspect diapozitiv) 

b) Se merge în meniul Format (Format) -> Slide Layout (Aspect diapozitiv) 

c) Se merge în meniul Insert (Inserare) -> Slide Layout (Aspect diapozitiv) 

 


