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CLASA A X-A 

Profil M2 

 

1. Completaţi şi formataţi exact următorul tabel, începând cu celula A1 respectând cerinţele                                   

 
a) în coloanele corespunzătoare lunilor anului completaţi date cu simbolul monetar lei, cu  

două zecimale;                                                                                                            

b) aflaţi în celula A9 utilizând o funcţie, care a fost cel mai mare consum de apă;             

c) aflaţi în celula A10 utilizând o funcţie, luna în care a fost cel mai mic consum de electricitate;    

d) aflaţi utilizând o diagramă liniară luna în care s-a vorbit cel mai mult la telefon şi afişaţi-o în  

foaia a 2-a de calcul (daţi titlu diagramei);                                                           

e) afişaţi  textul  “calcule efectuate corect”, utilizând o funcţie în cadrul celulei O8, dacă suma  

cheltuielilor lunare este egală cu suma tipurilor de cheltiueli pe categorii, în caz contrar scrieţi  

textul “calcule efectuate incorect”;                                                                              

f) realizaţi o diagramă de tip de tip coloană 3D care să prezinte situaţia cheltuielilor în  

trimestrul al 2-lea al anului 2012 şi salvaţi-o în foaia a 3-a de calcul.      

      

2. Respectând regulamentul jocului de cultură generală Ţ.O.M.A.P.A.N. (Ţări Oraşe Munţi Ape Plante     

Animale Nume), realizaţi o prezentare în aplicaţia Microsoft Power-Point îndeplinind  

următoarele condiţii: 

1. În diapozitivul 1 scrieţi:                                                                                           

- textul Ţ.O.M.A.P.A.N. ( ca titlu, culoare verde ,  dimensiune 40 PT., font Tahoma, aldin, cu  

reflexie) 

- textul LITERA “F” ( ca subtitlu, culoare galben , dimensiunea 36 PT., font Tunga, cursiv; 



 

 

 

                                   INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT      

                                          COLEGIUL TEHNIC ”ALEXE MARIN”  SLATINA 
 

 

 

- fundalul diapozitivului să fie Gradient de tip umbra din titlu. 

2. În diapozitivul 2  să utilizaţi aspectul titlu şi listă pe două coloane 

- textul ŢARA (  ca titlu, culoare mov, dimensiunea 40 PT., aldin, font Comic Sans MS) 

- în lista din partea stângă scrieţi ( folosind culoarea porocaliu, dimensiunea 20 PT., cursiv, font  

Monotype Corsiva) urm[toarele informaţii: 

o denumirea unei ţări care incepe cu litera “F” 

o limba vorbită; 

o denumirea continentului în care este situată ţara; 

- în lista din partea dreaptă  afişaţi imagini cu harta ţării şi steagul acesteia prelucrate cu borduri  

şi margini strălucitoare; 

- pe fundalul diapozitivului să apară imaginea continentului. 

3. În diapozitivul 3 utilizaţi aspectul comparativ:                                                           

- în titlu scrieţi textul ORAŞ ( culoare verde, dimensiunea 40 PT., aldin, font Forte); 

- sub titlu denumirea unui oraş care să înceapă cu litera “F”; 

- două imagini cu diverse locuri din oraş (ex. parc, teatru, muzeu, etc), carora să le aplicaţi efecte 

artistice şi chenare 3D; 

- numărul de locuitori; 

- pe fundal o textură. 

                 

 

 

    

     3.Introducand in celula A11 un numar natural, sa se afiseze in celula A13 daca numarul este patrat perfect   

sau nu. 

 

              

              

              

              

              

              

           

 


