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1. (30 puncte)  ORA DE VARĂ 

Utilizând aplicația Powerpoint  realizați următoarea animație : 

 

        Inițial acele unui ceas sunt fixate la ora 3.00, apoi se va simula deplasarea acestora astfel încât la ora 

3.30, ecranul ceasului își va schimba culoarea, iar în final la ora 4.00, ecranul ceasului își va schimba din 

nou culoarea. 

 

 

 
2. (15 puncte)  PUFFY 

 

 
 

      Neastâmpăratul PUFFY jucându-se cade într-o capcană. El poate să scape numai dacă valoarea 

absolută a diferențelor valorilor memorate în oricare două celule învecinate (pe orizontală, verticală sau 

diagonală) este mai mică sau egală cu 2.Să se afișeze în celula J7 , printr-o formulă EXCEL, dacă PUFFY 

poate sau nu să scape din capcană. 

 

 



 
3. (45 puncte) ALIEN CONTEST 

       O civilizație extraterestră lansează o provocare pământenilor să rezolve 9 cerințe utilizând aplicația 

EXCEL, învingătorii urmând să aibă dreptul de a exploata bogățiile planetei GOLD. Ajutați omenirea să 

câștige acest turnir ! 

 

a) (5 pct) Scrieți numărul din celula E2 în celula B10 cu cifre romane. 

b) (5 pct) În celula B11, afișați câte celule goale sunt în zona evidențiată cu culoarea galbenă. 

c) (5 pct) În celula B12, afișați textul din celula F2 , eliminând spațiile nenecesare dintre cuvinte. 

d) (5 pct) În celula B13, afișați în ce poziție se găsește caracterul Y în celula G2. 

e) (5 pct) În celula B13, printr-o formulă EXCEL să se caute pe coloana E o valoare și să se afișeze 

conținutul celulei, din dreapta celulei care conține valoarea. 

f) (5 pct) Creați o casetă listă care să conțină datele de pe coloana E. 

 

g) (5 pct) Determinați apariția în celulele din  coloana E a unor coloane proporționale cu valorile din 

celule. 

 

 

h) (5 pct) În celula B18 afișați o codificare care să conțină primul caracter al valorii din celula G2, 

ultimul caracter al valorii din celula E2 și ultimele două litere din valoarea memorată în celula F3. 

 

i) (5 pct) Creați o macrocomandă test  care va avea următorul rezultat  

 


