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Microsoft Excel – recapitulare 
 

1. Creaţi o agendă de lucru nouă. Setaţi prima foaie de calcul a agendei de lucru astfel: format A4, 
orientare orizontala, margini: sus 1.00 cm, jos 1.00 cm, stânga 1.50 cm, dreapta 1.00 cm, antet 1.00 cm, subsol 
1.00 cm. 

2. Denumiti foaia de calcul Functia de gradul II. 
3. Realizaţi un antet care să conţină: aliniat centrat textul «Functia de gradul II». 

4. Realizaţi un subsol care să conţină: centrat numele dumneavoastra iar în dreapta data şi ora curentă. 
5. Sa se realizeze si sa se completeze tabelul corespunzator functiei de gradul II:  

f(x)=2x2-3x-10, unde x ∈ [-10, 10]. 
6. Elemente de formatare ale tabelului: 

o antetul de tabel sa fie aliniat centrat, la mijlocul celulei pe verticala, ingrosat, culoare albastru inchis si 
pe fond gri 25%; 

o datele de tip numeric sa fie aliniate la dreapta si scrise fara zecimale; se va utiliza fontul Calisto MT cu  
dimensiuna 12, culoare neagra; 

o aplicaţi tabelului un chenar cu stilul liniei groasă de culoare neagra pentru partea exterioară iar pentru 
partea interioară de culoare albastru deschis, stilul liniei punctata; 

7. Realizati diagrama corespunzatoare seriilor de date din tabel. 

8. Elemente de formatare a graficului:  
o Diagrama va fi de tip linie; 
o Titlul asociat diagramei  va fi “Functia de gradul II”, eticheta pentru axa x: “axa OX” si eticheta pentru 

axa y: “axa OY”; 
o Legenda graficului va fi pozitionata in partea stanga si va avea culoarea chenarului albastru inchis iar a 

fundalului gri; 
o Graficul va contine valorile corespunzatoare functiei; 

o Culoarea liniei graficului va fi albastru inchis; 
o Culoarea de fundal a diagramei va fi in gradient pe diagonala de la gri la alb.  

9. Denumiti urmatoarea foaie de calcul Viteza luminii. 
10. Utilizand functiile puse la dispozitie de Ms Excel aflati care este valoarea exacta a vitezei luminii 

stiind ca cifrele ce compun numarul sunt corespunzatoare numarului de caractere a fiecarui cuvant din fraza 
urmatoare: «Of, metrologi, metrologi, eruditi metrologi, nu fiti chiar pisalogi!» 

Utilizati functiile : 
§ LEN(text) – pentru a afla numarul de caractere ce 

compun un sir de caractere; 
§ CONCATENATE(text1;text2;…) – pentru a uni mai 

multe siruri de caractere intr-unul singur; 
§ VALUE(text) – pentru a converti un sir de caractere 

reprezentand un numar intr-un numar. 
 


