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CONCURSUL  REGIONAL DE INFORMATICĂ APLICATĂ “INFO-PRACTIC” 

ediția a XI-a -  9 aprilie 2016 

 

CLASA A X-A   

Profil  M2 

  
1. (30 puncte) TOAMNA 

Utilizând aplicația Powerpoint realizați următoarea animație: 

            O frunză verde cade modificându-și continuu culoarea, astfel încât la atingerea solului, aceasta să 

devină de culoare galbenă.În timpul căderii frunza își modifică de cel puțin două ori poziția și de cel 

puțin trei ori culoarea. 

 

 

 

2.  (60 puncte) AGENȚIE 

        O agenție de organizare a concertelor ține urmîtoarea evidență într-un document  Excel  datele cand 

s-au  susținut concerte , incasarile realizate și respectiv artiștii care au concertat.  

 

a) (5 pct) Introduceți cinci înregistrări în fișierul Concurs.xls,  formatând corespunzător celulele. 

b) (5 pct) Datele din coloana D se aleg dintr-o listă care conține următoarele nume: Ruby, Sniley, 

Andra, Loredana. 

c) (5 pct) În celula B10, afișați câte concerte ale lui Smiley au fost organizate. 

d) (5 pct) În celula B11, afișați valoarea medie a sumelor încasate la un concert. 

e) (5 pct) Pe coloana E afișați prin formule Excel, anotimpul când a avut loc concertul. 

f) (5 pct) Pe coloana F afișați prin formula Excel câte caractere conține numele fiecărui artist. 

Ex.   

g) (5 pct) Folosind formatarea condiționată, colorați cu următoarele culori interiorul celulelor din 

prima coloana în functie de anotimp:  primavara – rgb 218 150 148, vara – rgb 146 208 80, 

toamna – rgb 255 255 0 și iarna – rgb 146 205 220. 

h) (5 pct) Creați subtotaluri însumând sumele încasate în fiecare anotimp.  

i) (10 pct) Realizați un grafic circular care sa reprezinte, totalul incasarilor din fiecare anotimp ca în 

exemplul de mai jos (nu este obligatoriu să fie aceleași date ) 
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j) (5 pct) Redenumiți a doua foaie de calcul ca în figură  și rezolvați următoarea cerință: 

afișati ce procent din totalul încasărilor s-a obținut la concertele Andrei. 

k) (5 pct) Creați o macrocomandă care să aibă următorul rezultat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


