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Fişă de lucru Excel  
 
 

 Sortarea datelor. Filtrarea datelor. Validarea datelor. Diagrame. 
 
 

 
1) SORTAREA DATELOR 

  
Se dă următorul tabel, scris în domeniul 

A18:F34:   

a) Să se copieze tabelul de 7 ori, în alte 7 foi 

de calcul din registrul de lucru, în acelaşi 

domeniu.  

b) Să se redenumească cele 6 foi de calcul 

rezultate: 1,2,3,4,5,6,7. 

c) Tabelul din foaia de calcul 1, se va sorta 

în ordinea ascendentă a numelor. Dacă 

mai multe persoane au acelaşi nume, 

sortaţi descendent prenumele. 

d) Tabelul din foaia de calcul 2, se va sorta 

în ordinea ascendentă a prenumelor. Dacă 

mai multe persoane au acelaşi prenume, 

sortaţi ascendent numele. 

e) Tabelul din foaia de calcul 3, se va sorta 

în ordinea descendentă a meseriilor. Dacă 

mai multe persoane au acelaşi meserie, 

sortaţi ascendent salariile. 

f) Tabelul din foaia de calcul 4, se va sorta în ordinea descendentă a localităţilor. Dacă mai multe persoane sunt din 

aceeaşi localitate, sortaţi descendent vârstele acestora. 

g) Tabelul din foaia de calcul 5, se va sorta în ordinea ascendentă a vârstelor.  

h) Tabelul din foaia de calcul 6, se va sorta în ordinea descendentă a salariilor. 

i) Coloraţi diferit cele 7 tabele realizate, precum şi cele 7 foi de calcul redenumite. 

  

2) FILTRAREA DATELOR 

Aplicaţi câte un filtru asupra celor 6 tabele de la exerciţiul 1. 
a) Filtraţi primul tabel, astfel încât să afişaţi numai datele persoanelor cu prenumele „Alin”. 

b) Filtraţi al doilea tabel, astfel încât să afişaţi numai datele persoanelor din Predeal. 

c) Filtraţi al treilea tabel, astfel încât să afişaţi numai datele persoanelor pensionare. 

d) Filtraţi al patrulea tabel, astfel încât să afişaţi numai datele persoanelor cu salariul de 880 de lei. 

Nume Prenume Vârsta Localitate Profesie Salariu 

Popescu Andrei 34 Sinaia vânzător 840 

Stan Stefan 56 Ploieşti muncitor 700 

Iliescu Alin 31 Azuga profesor 1200 

Rusu Andrei 44 Bucureşti profesor 1100 

Barbu Mihai 37 Predeal şofer 880 

Vasile George 53 Sinaia profesor 1000 

Danciu Stefan 57 Buşteni şofer 880 

Stoica Matei 42 Comarnic taximetrist 1700 

Vasilescu Oana 34 Buzău pompier 1500 

Ionescu Sorin 21 Comarnic taximetrist 1600 

Barbu Andrei 28 Bucureşti şofer 1200 

Vasile Alin 89 Sinaia pensionar 870 

Rusu Mihai 43 Predeal contabil 2300 

Popescu Alin 77 Iaşi pensionar 560 

Iliescu Ionela 19 Predeal contabil 2600 

Danciu Alin 67 Azuga pensionar 880 
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e) Filtraţi al cincilea tabel, astfel încât să afişaţi numai datele persoanelor cu numele „Vasile”. 

f) Filtraţi al şaselea tabel, astfel încât să afişaţi numai datele persoanelor de 34 de ani. 

 

3) DIAGRAME  
 

a) Selectaţi numai coloanele nume şi vârsta şi inseraţi o 

diagramă de tip BARĂ. Titlul diagramei va fi „Vârstele 

persoanelor” şi se vor afişa etichetele de date din tabel. 

Diagrama are fundal galben şi bordură continuă, roşie, este 

umbrită. Legenda se află la stânga, are fundal albastru şi 

bordură roz. 

b) Selectaţi numai coloanele prenume şi salariu şi inseraţi o 

diagramă de tip COLOANĂ. Titlul diagramei va fi 

„Salariile persoanelor” şi se vor afişa etichetele de date din tabel. Diagrama are fundal cu textură şi bordură punctată, 

maro. Legenda se află jos, are fundal portocaliu. 

c) Se dau tabelele alăturate. Pentru primul tabel, inseraţi o diagramă RADIALĂ, iar pentru al doilea tabel o diagramă 

INELARĂ. Puneţi titlu fiecărei diagrame şi afişaţi etichetele de date. Fiecare diagramă are câte un fundal cu o imagine 

(cu o şcoală, respectiv cu un oraş). 

 

  

4)  VALIDAREA DATELOR 
a) În foaia de calcul 7, selectaţi coloana salariilor de la F19 la F45. Puneţi condiţia ca salariile sa fie numere întregi 

cuprinse între 600 şi 3000 şi introduceţi mesaje de eroare la alegere. Introduceţi valori în celulele F35, F36, F37. Dacă 

salariul nu corespunde, va apărea un mesaj de eroare şi nu se va permite introducerea unei valori din afara intervalului. 

b) Selectaţi coloana vârstelor de la C19 la C45. Puneţi condiţia ca vârstele să fie numere întregi cuprinse între 19 şi 99 şi 

introduceţi mesaje de eroare la alegere. Introduceţi valori în celulele C35, C36, C37. Dacă vârsta nu corespunde, va 

apărea un mesaj de eroare şi nu se va permite introducerea unei valori din afara intervalului. 

 

 

Elev Nota 

Ana 9 

Sandu 7 

Dan 5 

Ina 10 

Lidia 6 

Anda 2 

Oraş Locuitori 

Sinaia 12000 

Ploieşti 234000 

Slatina 100000 

Sibiu 400000 

Suceava 340000 

Plopeni 11000 

 


