Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

Clasa a X-a B

Fişă de lucru
Microsoft Office Excel 2007
Aplicaţie practică - Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I.

Nr.
crt.
1.

Cerinţe

Observaţii

Descărcaţi fişierul Medii10.xlsx utilizând link-ul www.hellopc.ro.
Modificaţi numele utilizatorului registrului de calcul (user name) în CNGA.

2.

În foaia de calcul Semestrul I rezolvaţi următoarele cerinţe:
a. Realizaţi un antet care să conţină: în secţiunea din centru, textul Clasa
a X-a.
b. Redimensionaţi lăţimile coloanelor din foaia de calcul astfel încât
datele conţinute să fie vizibile în totalitate.
c. Modificaţi vizualizarea foi de calcul la 80%.
d. Utilizaţi opţiunea de umplere automată pentru a completa seriile de
date din celulele A8:A15.
e. Îmbinaţi şi centraţi grupul de celule C4:J4.
f. Modificaţi dimensiunea fontului textului din celulele îmbinate anterior
la 16.
g. Modificaţi înălţimea rândului 1 la 40 iar lăţimea coloanelor din
domeniul C5:K5 la 14. Încadraţi textul în grupul de celule C5:E5.
h. Introduceţi o funcţie în celula C17 pentru a calcula cea mai mare
medie la disciplina Limba şi literatura română, iar în celula F18
calculaţi cea mai mică medie la disciplina Matematică.
i. Inseraţi o nouă coloană între J şi K, îmbinaţi pe coloana nou inserată
rândul 4 cu rândul 5 şi completaţi celula cu textul Media semestrială.
j. În celula L6 introduceţi o funcţie pentru a calcula numărul de
discipline în stare de corigenţă pentru fiecare elev. Copiaţi formula din
celula L6 în grupul de celule L7:L15.
k. Introduceţi în celulele din domeniul K6:K15 o formulă care să permită
obţinerea automată, în fiecare celulă media semestrială pentru fiecare
elev. Media se calculează numai pentru elevii care nu sunt corigenţi, în
caz contrar se va afişa mesajul ”corigent”.
l. În celula J20 introduceţi o funcţie pentru a calcula numărul de elevi
promovaţi.
m. Introduceţi o funcţie în celula J21 pentru a calcula numărul de elevi
corigenţi la un obiect. Procedaţi la fel si pentru celulele J22, J23 şi
J24.
n. În celula J26 introduceţi o funcţie pentru a calcula Numărul total de
elevi corigenţi.
o. Utilizând o formulă, calculaţi în celula C21 promovabilitatea clasei.
Afişaţi rezultatul în procente.
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În foaia de calcul Semestrul I, realizaţi o diagramă coloană de tip 2D
grupată utilizând datele din coloana Nume şi prenume elev, Limba şi
literatura română şi Matematică.
a. Mutaţi diagrama în Foaie2.
b. Redenumiţi Foaie2 cu numele Medii LRO_MAT.
c. Stabiliţi titlurile:
pentru diagramă - ”Situaţie şcolară”.
axa X - ”Nume şi prenume elev”.
axa Y - ”Medii”.
d. Afişaţi valorile pe toate coloanele graficului.
e. Modificaţi fundalul graficului cu o culoare simplă fără să modificaţi
tipul graficului.
f. Formataţi culoarea coloanelor graficului într-o culoare simplă.
În foaia de calcul Semestrul I:
Sortaţi descrescător datele din grupul de celule B6:L15 după valorile din
coloana K.
Salvaţi registrul cu numele vostru şi închideţi aplicaţia.
În faţa fiecărei valori din domeniul K6:K15 se afişează unul dintre
simbolurile:
dacă valoarea Ki aparţine domeniului [9,10]

*****
Temă

dacă valoarea Ki aparţine domeniului [7,9)
dacă valoarea Ki aparţine domeniului [1,7)
Exemplu:
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