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1. Un text poziţionat ca indice superior se introduce cu ajutorul tagului:  

a) <super>       b) <sup>       c) <sub>        d) <s> 

2. Stilul de text subliniat se poate aplica folosind: 

a) <underline>       b) <u>       c) <sub>        d) <sup> 

3. Un text poziţionat ca indice inferior se introduce cu ajutorul tagului: 

a) <index>       b) <inf>       c) <sub>        d) <i> 

4. Inserarea unei linii orizontale se realizează prin intermediul tagului: 

a) <span>       b) <br>       c) <div>        d) <hr> 

5. Întreruperea de rând în cadrul unui paragraf de text se realizează prin introducerea 

unui element de tipul: 

a) <p>       b) <pr>       c) <br>        d) <hr> 

6. Inserarea unui tabel într-un fişier html se face cu ajutorul tagului: 

a) <table>       b) <tabel>       c) <tr>        d) <tb> 

7. Un browser reprezintă: 

a) un sistem de operare       b) un fişier html neformatat       c) o aplicaţie cu ajutorul 

căreia se vizualizează fişierele html        d) un fişier html incomplet 

8. Culoarea de fundal a paginii se stabileşte cu ajutorul atributului: 

a) color       b) bgcolor       c) backgroundcolor        d) bgclr 

9. O imagine se inserează cu ajutorul tagului: 

a) <img>       b) <image>       c) <src>        d) <picture> 

10. Grosimea chenarului unui tabel se introduce cu ajutorul atributului: 

a) size       b) margin-size       c) border-size        d) border 

11. Căsuţa de text compusă este specificată cu ajutorul tagului: 

a) <text>       b) <textarea>       c) <textzone>        d) <composed> 

12. Stabiliţi care este afirmaţia corectă: 



 

a) într-un fişier Html nu se pot insera formulare imbricate       b) nu se pot insera mai 

multe formulare în cadrul aceluiaşi fişier html       c) tagul BR necesită închidere        d) 

tagul title nu necesită închidere 

13. O listă neordonată se introduce cu ajutorul tagului: 

a) <ol>       b) <dd>       c) <tl>        d) <ul> 

14. O legătură se introduce cu ajutorul tagului: 

a) <a>       b) <b>       c) <href>        d) <hyperlink> 

15. Dimensiunea fontului se stabileşte cu ajutorul atributului: 

a) <dim>       b) <size>       c) <dim-font>        d) <style> 

16. Stabiliţi care este afirmaţia corectă: 

a) un fişier html nu funcţionează fără tagul <title>       b) tagul <img> ajută la inserarea 

unei imagini       c) tagul <src> ajută la inserarea unei imagini        d) tagul <br> ajută la 

inserarea unei linii orizontale 

17. Formularul se realizează utilizând tagul: 

a) <form>       b) <input>       c) <submit>        d) <send> 

18. Inserarea textului în paragraf se realizează folosind tagul: 

a) <span>       b) <blockquote>       c) <div>        d) <p> 

 

 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0.5p. Se acordă 1p din oficiu. 
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