
Mihaela I. Croitoru – Utilizarea calculatorului personal                            Microsoft Excel 
 

 
 

Evaluare 
 

  
1. Deschideţi aplicaţia Excel. Creaţi un registru nou. Salvaţi registrul cu numele „TestExcel”, în dosarul personal. 
 
2. Formataţi foaia de calcul 1 astfel: 

Margini: sus – 1cm, jos – 1cm, stânga – 1,5cm, dreapta – 1cm, antet – 1 cm, subsol – 1cm. Orientare – vedere. 
Hârtie A4.  
Introduceţi antetul: Librăria Mihai Eminescu, Bucureşti. Aliniere la centru, culoare de fundal-gri. 
Introduceţi subsolul: numele dvs – aliniament la dreapta. 
La subsol introduceţi data curentă – aliniament la dreapta. 

Redenumiţi foaia de calcul 1 cu numele Librărie. 
 
3. Realizaţi următorul tabel: 

 
Modificaţi lăţimea coloanelor astfel încât textul să fie ca în figura de mai sus. Fixaţi pe ecran (îngheţaţi) primul rând al 
tabelului. 

Formataţi tabelul astfel: 
Capul de tabel (A1:F1) – tip font Times New Roman, dimensiune – 12, stil aldin (îngroşat), culoare font – roşu, 
culoare fundal – gri, aliniere la centru. 
Datele (A2:F6) – tip font Arial, dimensiune – 10, aliniere la stânga. 
Chenarul tabelului – exterior linie groasă de culoare albastru închis; interior linie subţire de culoare albastru 
deschis. 
Celulele C2:C6 respectiv E2:E6 de tip număr cu 2 zecimale. Celulele D2:D6 de tip număr fără zecimale. 
 

4. Modificaţi dimensiunea de vizualizare (panoramarea) a foii de calcul la 110%. Introduceţi după rândul 3 un nou rând. 

 
 
5. Folosind efectul de umplere (Autofill) completaţi celulele A4:A7. 
 
6. Folosind formula corespunzătoare, completaţi celulele E2:E7. Introduceţi pentru aceste celule simbolul monetar „lei”. 
    Folosind funcţia corespunzătoare, completaţi celulele F2:F7 astfel: pentru produsele care au Preţ_total>1000 să se 
afişeze „rentabil”, altfel să se afişeze „nerentabil”. 
    În celula D8, calculaţi numărul total de bucăţi. 
 
7. Sortaţi tabelul crescător după câmpul Nr. Bucăţi. 
 
8. Pentru celulele B1:F7 creaţi o diagramă cu următoarele formatări:  
Tip: Pie; titlul diagramei „Vânzări”; legenda va fi poziţionată sub grafic, va avea culoarea de fundal roşu.  
Poziţionarea  graficului va fi pe o foaie de calcul nouă numită „Grafic_vânzări”. 
Culoare grafic: gradient roşu cu negru. Elementele graficului vor conţine valorile datelor . 
 
9. Salvaţi modificările realizate. Tipăriţi în fişierul cu acelaşi nume foaia de calcul „Grafic_vânzări”. 
 
10. Închideţi aplicaţia. 


