
 

Notă: Se acordă un punct din oficiu. Timp de lucru 40 de minute.  1 

FIŞĂ DE EVALUARE EXCEL 
Clasa a XI-a 

           
Creați un registru de calcul nou, pe care-l salvați cu numele FIRMA.xlsx, în folderul clasa11I. 

Redenumiți prima foaie de calcul, în PRODUSE. 
Introduceți în foaia de calcul PRODUSE următoarele date: 
 

 
Cerințe: 
1. În foaia de calcul ”PRODUSE” din registrul Firma, în  celula F4 să se aplice o formulă care să calculeze 

valoarea produselor 1 (transport + pret*cantitate) si să se copieze formula aplicata anterior si în celulele  
F5:F8. Ştiind că TVA-ul este 24% din valoare  să se calculeze coloana TVA si sa se formateze grupul 
de celule  F4:F8 cu doua zecimale exacte.         
    (1p) 

2. În foaia de calcul ”PRODUSE”, să se calculeze coloana Valoare Totală ca fiind suma dintre Valoare si 
TVA. Folosind o funcţie Excel completaţi rândul Total cu valorile corespunzătoare.      (1p) 

3. În celula K4 determinaţi numărul de valori din câmpul Valoare Totala mai mari de 120000.    (1p) 
4. Inseraţi in foaia de calcul Produse din registrul de calcul Firma coloana Categorie, în care dacă 

Cantitatea livrata este > 3, Preţul este peste 100000 si valoarea TVA este >19000 se introduce 
CATEGORIE 1, altfel CATEGORIE 2.           (1p) 

5. In aceeaşi foaie de calcul realizaţi: 
a. un tabel care va conţine procentele pe fiecare produs folosind o formulă de calcul. Valorile afişate 

vor fi formatate procentual cu două zecimale:           (1p) 

Cantitate totală 
livrată 

Procent 
produs 1 

Procent 
produs 2 

Procent 
produs 3 

Procent 
produs 4 

Procent 
produs 5 

      

b. pe baza datelor din tabelul construit realizaţi un grafic de tip ”Doughnut” (Gogoaşă) afişând etichetele 
de date în format valoric.           (1p) 

6. Inseraţi o foaie de calcul nouă pe care o redenumiţi „PRODUSE CU VALOARE MAI MARE” în care veţi 
construi un tabel cu structura următoare        (2p) 

Nr.crt. Denumire produs Valoare  mai mare decât media Da/Nu 

1 PRODUS 1  

2 PRODUS 2  

3 PRODUS 3  

4 PRODUS 4  

5 PRODUS 5  

În coloana „Valoare mai mare decât media  Da/Nu” va trebui să obţineţi din coloana „Valoare totală” 
din foaia de calcul „Produse” utilizând una dintre funcţiile ajutătoare din Excel, valorile care respectă 
condiţia impusă.  
7. Adăugaţi in antet (Header) un câmp care sa indice data si ora sistemului, iar la subsol numele elevului.
             (1p) 


