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 Realizaţi în Excel următorul tabel intr-un registru de calcul denumit “Burse.xls” in foaia de calcul “admitere”: 
 

  Grupul Şcolar "Liviu Rebreanu" Maieru - Rezultate admitere    
            
            
            

Nr.crt. Numele şi prenumele 

Rezultatele la teza cu subiect 
unic, sem. I 

Rezultatele la teza cu subiect 
unic, sem. II Media 

tezelor 

Media 
generala a 
claselor V-

VIII 

Media de 
admitere 

Rezultat 
admitere 

Română Matematică Istorie 
Geografie Română Matematică Istorie 

Geografie 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
 
 Cerinţe: 
 

- introduceţi date în tabel (mediile introduse să conţină 2 zecimale şi să fie între 5 şi 10); 
- introduceţi o formulă care să calculeze media celor 6 teze, folosind funcţiile SUM , COUNT ŞI AVERAGE; 
- folosind funcţia IF, în coloana Rezultat admitere, faceţi să fie afişaţi cu „Admis” pe cei cu medii peste 7,56 şi cu „Respins” pe 

ceilalţi; 
- realizaţi grafice cu mediile pentru fiecare disciplină în parte. 
- Copiaţi în Word tabelul realizat în Excel. 

 
1. Definiti foile de calcul ale registrului de calcul “Burse.xls”: “admitere”, “fizica”, “geografie”. 



R1:    1. Se executa dublu click pe eticheta primei foi de calcul 
               2. Se introduce cuvantul “admitere” si se apasa Enter 

                         3. Se repeta pasii 1 si 2 pentru celelalte foi de calcul. 
 
2. Stergeti foaia de calcul “fizica” din registrul de calcul. 

          R2:    1. Se executa click dreapta pe eticheta foii de calcul si se alege optiunea Delete Sheet 
 

3. Inserati foile de calcul “filologie” si “arte” inaintea foii de calcul “admitere”, respective “geografie” din registrul 
de calcul “Burse.xls” 
           R3: 1. Se selecteaza foaia de calcul “admitere” inaintea careia dorim sa inseram noua foaie de calcul 
“filologie” 
                  2. Insert àWorksheet 

3. Se executa click dreapta pe eticheta noii foi de calcul si se introduce “filologie” 
4. Analog pentru foaia de calcul “geografie” 

 
4. Aranjati foile de calcul ale registrului “Burse.xls” in ordinea : “arte”, “admitere”, “geografie”,”filologie” 

            R4: Se pozitioneaza simbolul mouse-ului pe eticheta foii de calcul si se foloseste operatia de dragare 
pentru a o muta 
 

5. Alegeti procentul de afisare 50% pentru foaia de calcul “admitere”. 
            R5: Se executa click pe sageta din dreapta butonului Zoom si se alege 50%. 
 

6. Stergeti din registrul de calcul “Burse.xls” foaia de calcul “geografie”. 
            R6: Se executa click dreapta pe eticheta foii de calcul pe care dorim sa o stergem si se alege optiunea 
Delete 
 

7. Redenumiti foaia de calcul “admitere” cu denumirea “chimie” 
            R7: Se executa click drepta pe eticheta foii de calcul pe care dorim sa o redenumim  si se alege optiunea 
Rename dupa care se introduce noua denumire. 
 


