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1. (20 puncte) Rezolvați în Powerpoint următoarea problemă: 

 

 

 

 

 

Plecând de la poziția de mai sus, OZN-ul  verde se va deplasa liniar spre dreapta în timp ce OZN-ul 

albastru se va roti în jurul OZN-ului verde.La atingerea marginii din dreapta, OZN-ul albastru devine 

roșu iar cel verde se mărește și dispare. 

  
 

2. (70 puncte) 

Se consideră o foaie de calcul cu structura de mai jos: 

 

 

1. Introduceți minim 5 înregistrări în fişierul Abonati.xlsx. 

2. Modificaţi orientarea paginii în Landscape (Tip vedere) și dimensiunea paginii în Letter. 

3. Datele de pe coloana pot fi una din valorile: Bucuresti,Craiova,Slatina, în caz contrar apare un mesaj de  

eroare. 

4. Îmbinaţi şi centraţi celulele D1:O1. 

5. Introduceţi în celula P3 o formulă pentru a calcula valorea medie din grupul de celule D3:O3.  

      Copiaţi formula în celulele P4:P34. 

6. Introduceţi în celula Q3 o formulă pentru a calcula valorea minimă din grupul de celule D3:O3.  

      Copiaţi formula în celulele Q4:Q34. 

7. Introduceţi în celula R3 o formulă pentru a calcula valorea maximă din grupul de celule D5:O3.  

      Copiaţi formula în celulele R4:R34. 

8. Formataţi foaia de calcul Detalii astfel încât marginea de sus să fie setată la 4 cm. 

9. Introduceţi în antet, în partea dreaptă, numele registrului de calcul. 

10. Formataţi foaia de calcul Detalii astfel încât capul de tabel (rândul 1) să apară la imprimare, în mod 

      automat, la începutul fiecărei pagini. 

11. Introduceţi în celula S3 o formulă pentru a calcula numărul de abonați din localitatea București. 

12. Aplicaţi setările necesare în foaia de calcul Detalii (fără a modifica dimensiunile fontului sau al marginilor)        

astfel încât conţinutul foii de calcul să poată fi tipărit pe o pagină. 

13. Asupra coloanei B executati operaţiile cerute şi completaţi in coloana aferentă (pozitia spaţiului dintre 

cuvinte, lungimea sirului şi prenumele abonatului) . 

14. Introduceţi în celula T3 o formulă pentru a determina numărul de abonați al căror nume începe cu litera A. 


