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CLASA A X-A   

Profil  M1 

  
1. (30 puncte) ZAR 

Utilizând aplicația Powerpoint realizați următoarea animație: 

 

- Inițial avem un cub ca în figură  

 

- Apoi două dintre fețele cubului își modifică culoarea    

 

-     Pe una din fețe apare un punct de culoare roșie   

 

-    Punctul roșu se deplasează și mai apar încă două puncte   

 

2.  (60 puncte) JOCURILE OLIMPICE 

        Specialiștii apreciază că la Jocurile Olimpice de vară de la Rio -2016 se va înregistra un clasament pe   

medalii foarte asemănător cu cel de la ediția anterioară a JO. 

 

 

 

a) (5 pct) Introduceți  înregistrări în Sheet1 din  fişierul JO.xls, ca în figură. 

b) (5 pct) Pentru datele din coloana AUR  impuneți o condiție de validare astfel încât să nu se permită 

decât introducerea de valori pozitive, cu mesajul de eroare  Nr. medalii gresit . 

c) (5 pct) Afișați în celulele B10 respectiv B11, numărul mediu de medalii de argint, respectiv diferența 

dintre numărul maxim și minim de medalii de bronz. 

d) (5 pct) Introduceţi în celula B12 o formulă pentru a calcula numărul de țări care au obținut între 10 și 25 

medalii de aur.  

e) (5 pct) Să se afișeze în celula B13 numele țării care a obținut 17 medalii de argint. 

f) (5 pct) Să se afișeze în celula B14 cât la sută din numărul total de medalii , a fost câștigat de SUA 

g) (5 pct) Să se formateze datele de pe coloana E, ca în imaginea de mai jos, astfel încât să se evidențieze 

valorile care depășesc numărul mediu de medalii de argint 
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h) (5 pct) Să se realizeze pe coloana H o codificare care să conțină prima literă din numele țării, medaliile 

de aur,argint, bronz și ultima literă din abrevierea numelui țării 

Exemplu  pentru SUA trebiue să apară  

i) (5 pct) Redenumiți foaia de calcul Sheet2 Grafic și creați o diagramă de tip cilindru în ea. 

 
 

j) (5 pct) Formatați suprafața diagramei aplicându-i un gradient radial și o rotație. 

 

 
 

k) (5 pct) Redenumiți foaia de calcul Sheet3 Fibo și  introduceți în primele celulele A1 și A2 primii doi 

termeni ai șirului FIBONACCI și apoi  generați pe linia 1 primii 10 termeni ai șirului.Șirul lui Fibonacci 

se definește astfel: primul termen este 1, al doilea termen este 1, iar fiecare din termenii următori este 

suma precedenților doi termeni. Ex 1,1,2,3,5,8 etc 

l) (5 pct) Înregistrați o macrocomandă care să aibă ca efect următorul rezultat 
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