
Disciplina: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

Clasa a X – a, profil real 
Unitatea de invatare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lucrarea de față prezintă un capitol din disciplina Tehnologia Informatiei și a Comunicațiilor, 

studiată la nivel liceal, clasa a X – a. Capitolul urmărește prezentarea unei aplicații de realizare a calcului 

tabelar, prin aplicații practice, astfel încât elevii sa-și însușească competența digitală necesară unui membru 

european. 

Sunt prezentate cinci fișe de lucru, în cadrul cărora noțiunile sunt introduse gradual, și exersate 

period cu fiecare fișă în parte. În momentul enunțării cerințelor, elevii primesc și mici sugesti de realizare a 

acestora, dar în același timp, prin prezenta profesorul, a aportului său individual. 

 La finalul capitolului, competența digitală este evaluată prin cadrul unui test practic, prezentat în 

această lucrare. Testul este evaluat pe baza baremului dar și a schemelor de notare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

Clasa a X – a, profil real 
Unitatea de invatare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2010 

 

FISĂ DE LUCRU 1 – MICROSOFT EXCEL 
 

 

1. Să se realizeze urmatorul tabel in Microsft Excel 2010, respectanduse aspectul lui: 

Vânzări anuale 

        2002 2003 2004 2005 2006 

Cazare           

Servicii Balneare           

Activități           

Restaurante           

      Total:           

      Procent Creștere:           

 

2. Se vor formata urmatoarele celule: 

a. Celulele: B4:B9, C4:C9, D4:D9, E4:E9 si F4:F9 cu formatul Simbol monetar; 

b. Celulele: B11:F11 cu formatul Procent; 

3. Se introduce urmatorul continut: 

Vânzări anuale 

        2002 2003 2004 2005 2006 

Cazare 1.239.439,00     1.653.782,00     1.927.100,00     1.954.111,00     1.989.513,00     

Servicii Balneare 25.943,00     29.241,00     38.394,00     39.000,20     41.123,00     

Activități 23.393,00     30.094,00     32.492,00     38.262,00     38.890,00     

Restaurante 55.394,00     58.100,00     56.812,00     48.740,00     52.335,00     

      Total: 1.344.169,00     1.771.217,00     2.054.798,00     2.080.113,20     2.121.861,00     

      Procent Creștere:   31,77% 16,01% 1,23% 2,01% 

 

4. Se salvează documentul pe D:\clasa cu denumirea de fisa1_numeprenume. 

5. Se salvează documentul pe D:\clasa, cu același nume menționat la punctul anterior dar cu 

formatul specific aplicației Adobe Reader. 

 
 
 
 

 

 

 



Disciplina: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

Clasa a X – a, profil real 
Unitatea de invatare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2010 

 

FISĂ DE LUCRU 2 – MICROSOFT EXCEL 
 

 

1. Să se realizeze urmatorul tabel in Microsft Excel 2010, pe prima foaie a registrului deschis: 

 

Situatia elevilor clasei IX D la sfarsitul anului scolar 

 

Nr.

crt. 

Numele si prenumele Media

1 

Media 

2 

Media Abs1 Abs2 Total 

abs 

1.  Popa I. Mircea 6.70 7.45  13 21  

2.  Baican N. Irina 8.35 9.12  17 18  

3.  Apostolache M. Cristi  6.40 6.87  14 11  

4.  Nanu V. Eli 8.25 8.59  8 6  

5.  Cristea D. Silviu 6.50 7.10  5 14  

6. Alexandru M. Manuel 7.89 7.56  7 9  

7. Cristuinea M. Sorin 6.50 5.89  13 5  

8. Mirea C. Mihaela 8.35 8.96  7 5  

Media Clasei   

Total Absente    

 

2. Datele din coloana Media se vor calcula astfel: (Media 1 + Media 2)/2; 

3. Datele din coloana Total Abs sunt egale cu Abs1 + Abs2; 

4. Sa se calculeze apoi media generala pe clasa (media datelor din coloana Media) , Numarul total 

de absente din semestrul 1 (media datelor din coloana Abs1), Numarul total de absente din 

semestrul 2 (media datelor din coloana Abs2), Media absentelor (media datelor din coloana ( 

Total abs ); 

5. Sa se sorteze dupa nume si prenume, alfabetic datele din tabel; 

6. Să se realizeze urmatorul tabel, in a doua foaie a registrului deschis: 

Nr. 

crt. 
Numele Prenumele Avans Lichidare Total lunar 

1. Badea  Mihai 200 300   

2. Pantazi  Madalina 400 500   

3. Andrei  Valentin 350 400   

4. Andrei  Bianca 250 250   

5. Ilie  Calin 620 450   

Total  

7. Sa se calculeze totalul lunar pentru fiecare persoana si totalul lunar pe care trebuie sa il 

plateasca firma pentru salarii; 

8. Sa se sorteze crescator dupa nume si prenume; 

9. Se salvează documentul pe D:\clasa cu denumirea de fisa2_numeprenume. 

10. Se salvează documentul pe D:\clasa, cu același nume menționat la punctul anterior dar cu 

formatul specific aplicației Adobe Reader. 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

Clasa a X – a, profil real 
Unitatea de invatare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2010 

FISĂ DE LUCRU 3 – MICROSOFT EXCEL 
 

1. Să se realizeze urmatorul tabel in Microsft Excel 2010, pe prima foaie a registrului deschis: 

 

Situatia elevilor clasei IX D la sfarsitul anului scolar 

 

Nr.

crt. 

Numele si prenumele Media

1 

Media 

2 

Media Abs1 Abs2 Total 

abs 

6.  Popa I. Mircea 6.70 7.45  13 21  

7.  Baican N. Irina 8.35 9.12  17 18  

8.  Apostolache M. Cristi  6.40 6.87  14 11  

9.  Nanu V. Eli 8.25 8.59  8 6  

10.  Cristea D. Silviu 6.50 7.10  5 14  

6. Alexandru M. Manuel 7.89 7.56  7 9  

7. Cristuinea M. Sorin 6.50 5.89  13 5  

8. Mirea C. Mihaela 8.35 8.96  7 5  

Media Clasei   

Total Absente    

 

2. Datele din coloana Media se vor calcula cu ajutorul functiei average; 

3. Datele din coloana Total Abs sunt egale cu ajutorul functiei sum; 

4. Sa se calculeze apoi media generala pe clasa (media datelor din coloana Media) , Numarul total 

de absente din semestrul 1 (media datelor din coloana Abs1), Numarul total de absente din 

semestrul 2 (media datelor din coloana Abs2), Media absentelor (media datelor din coloana ( 

Total abs ); 

5. Să se realizeze urmatorul tabel, in a doua foaie a registrului deschis: 

Nr. 

crt. 
Data primirii comenzii Data trimiterii comenzii Timp 

1. 15 ianuarie 2009 17 ianuarie 2009  

2. 21 februarie 2008 01 martie 2008  

3. 13 mai 2009 17 mai 2009  

6. Sa se calculeze in coloana Timp pentru fiecare data in parte diferenta in zile intre cele doua. 

Folosim functia days360; 

7. Să se realizeze urmatorul tabel, in a treia foaie a registrului deschis: 

Suma imprumutata: 10000    

Nr. de ani:     

     

Dobanda Nr.rate Valoarea 

curenta 

Suma lunara Suma datorata 

0,01 60 1000 =PMT(A4;B4;C4)  

8. Coloana finală este "Suma datorata", adica toata suma pe care o vei plati la banca, inclusiv 

dobanda. Pentru afla valoarea acesteia, trebuie să multiplici suma datorata lunar cu numărul de 

plăţi; 

9. Sa se caluleze, tot cu ajutorul unei formule numarul de ani; 

10. Sa se modifice numele foilor de calcul in: furnizori, comenzi si statistica; 

11. Se salvează documentul pe D:\clasa cu denumirea de fisa3_numeprenume. 

12. Se salvează documentul pe D:\clasa, cu același nume menționat la punctul anterior dar cu 

formatul specific aplicației Adobe Reader. 

 



Disciplina: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

Clasa a X – a, profil real 
Unitatea de invatare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2010 

 

FISĂ DE LUCRU 4 – MICROSOFT EXCEL 
 

1. Să se realizeze urmatorul tabel in Microsft Excel 2010, pe prima foaie a registrului deschis: 

Etnie Procente 

Romani 72% 

Maghiari 11% 

Rromi 8% 

Secui 4% 

Francezi 2% 

Germani 2% 

Turci 1% 

2. Sa se realizeze o diagrama, in aceasi foaie de lucru, de tipul radiala. 

3. La diagrama de tip radial, se schimba tipul de diagrama in tipul coloana. 

4. Se introduce un fundal de culoare rosie. 

5. Se redenumesc foile de calcul in: Procentaj, Temperaturi si Diagrame. 

6. Să se realizeze urmatorul tabel, pe a doua foaie a registrului deschis: 

  Echipa M V E I Gol +/- Pct. 

1 Girondins Bordeaux 4 3 1 0 6-2 4 10 

2 Juventus 4 2 2 0 3-1 2 8 

3 Bayern München 4 1 1 2 4-4 0 4 

4 Maccabi Haifa 4 0 0 4 0-6 -6 0 

7. In continuarea tabelului se introduce o imagine cu un meci de fotbal; 

8. In dreapta imaginii, se insereaza o miniatura cu o minge de fotbal; 

9. Pe a doua foaie a registrului se deseneaza urmatoarea forma, cu ajutorul figurilor geometrice: 

 
 

10. Se salvează documentul pe D:\clasa cu denumirea de fisa4_numeprenume. 

11. Se salvează documentul pe D:\clasa, cu același nume menționat la punctul anterior dar cu 

formatul specific aplicației Adobe Reader. 

 
 
 

http://www.campionate.ro/statistici/fotbal/11.girondins-bordeaux.htm
http://www.campionate.ro/statistici/fotbal/10.juventus.htm
http://www.campionate.ro/statistici/fotbal/12.bayern-munchen.htm


Disciplina: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

Clasa a X – a, profil real 
Unitatea de invatare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2010 

 

FISĂ DE LUCRU 5 – MICROSOFT EXCEL 
 

 

1. Se deschide aplicatia Microsoft Office Excel 2010; 

2. Se denumeste prima foaie a registrului: „Date candidati”; 

3. Se introduce, pe prima foaie a registrului, titlul „Candidati” ca un wordart; 

4. Să se realizeze urmatorul tabel, pe prima foaie a registrului deschis, incepand cu randul 4: 

 

Nr.crt. 

Nume si 

prenume Tara Functie 

Data 

nasterii Sex 

1 Alen Spiegl Croatia/Croatia insotitor1/team leader 18.05.1965 m 

2 Lovro Puzar Croatia/Croatia insotitor2/team deputy leader 21.09.1985 m 

3 Goran Zuzic Croatia/Croatia concurent/contestant 27.07.1990 m 

4 Jaksa Markotic Croatia/Croatia concurent/contestant 13.10.1990 m 

5 Ivan Pilat Croatia/Croatia concurent/contestant 05.02.1991 m 

6 Stjepan Glavina Croatia/Croatia concurent/contestant 26.04.1991 m 

7 Petr Skoda Cehia/Czech Republic insotitor1/team leader 23.11.1984 m 

8 Jan Bulanek Cehia/Czech Republic insotitor2/team deputy leader 26.03.1986 m 

9 Petr Cermak Cehia/Czech Republic concurent/contestant 25.08.1990 m 

10 Lukas Kripner Cehia/Czech Republic concurent/contestant 10.08.1990 m 

11 Martin Patera Cehia/Czech Republic concurent/contestant 06.07.1990 m 

12 Jan Polasek Cehia/Czech Republic concurent/contestant 02.03.1992 m 

5. Se denumeste a doua foaie a registrului: „Candidati pe tari”; 

6. Să se realizeze urmatorul tabel, pe a doua foaie a registrului deschis, incepand cu randul 4: 

Nr.crt. Tara Nr. Persoane Concurenti Insotitori Auxiliar 

1 Croatia/Croatia         

2 Cehia/Czech Republic         

7. In coloana „Nr. Persoane”, se introduc datele cu ajutorul formulei „Countif” (domeniu este 

coloana „Tara” din prima foaie, criteriu este numele tarii respective); 

8. In coloanele „Concurenti”, „Insotitori” si „ Auxiliar”, se introduc datele cu ajutorul formulei 

„Countif” (domeniu este celulele din coloana „Functie” pentru fiecare tara in parte, criteriu este 

tipul de functie pentru care calculam); 

9.  Se denumeste a doua foaie a registrului: „Candidati pe sex”; 

10. Să se realizeze urmatorul tabel, pe a treia foaie a registrului deschis, incepand cu randul 4: 

 

Nr.crt. Sex Nr. Persoane 

1 Masculin   

2 Feminin   

11. Se introduc datele in coloana „Nr. Persoane”, cu ajutorul formulei „Countif” cu referinta la foaia 

1 a registrului. 

12. Se salvează documentul pe D:\clasa cu denumirea de fisa5_numeprenume. 

13. Se salvează documentul pe D:\clasa, cu același nume menționat la punctul anterior dar cu 

formatul specific aplicației Adobe Reader. 

 
 
 



Disciplina: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

Clasa a X – a, profil real 
Unitatea de invatare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2010 

 

FIŞĂ TEST – MICROSOFT EXCEL 
 

1. Se deschide aplicaţia Microsoft Office Excel 2010;  

2. Să se realizeze următorul tabel, pe prima foaie a registrului deschis: (12 puncte) 

 
3. Calculaţi în celulele D4:D13 valoarea în Euro corespunzătoare valorii în şilingi austrieci (ATS), iar în celulele 

F4:F13 valoarea în Euro corespunzătoare valorii în mărci (DM). Folosiţi valorile din celulele F20 şi F21. (18 

puncte) 
4. Introduceţi în celula C14 formula pentru a calcula totalul valorilor de deasupra. Apoi copiaţi formulele în 

celulele D14:F14. (4 puncte) 

5. Acum calculaţi în C15 şi/sau în E15 valoarea TVA-ului. Veţi găsi valorile taxelor în celulele D20, respectiv, 

D21. Formula este: subtotal în şilingi (şi/sau mărci) înmulţită cu taxa. (8 puncte) 

6. Apoi copiaţi formulele în coloanele valorilor în Euro. (2 puncte) 

7. Acum calculaţi cu ajutorul formulei pentru sumă în C16 suma dintre subtotal şi valoarea taxei. Copiaţi această 

formulă şi în celelalte trei coloane. (8 puncte) 

8. Formataţi linia 1 cu Arial, 16 puncte, bold şi inseraţi sub ea altă linie noua. (2 puncte) 

9. Uniţi celulele C2 şi D2, respectiv celulele E2 şi F2. (2 puncte) 

10. Schimbaţi formatarea cuvintelor Hardsoft şi Compumix la bold. Apoi centraţi ambele nume ale firmelor şi 

celulele cu valori valutare. (2 puncte) 

11. Acum formataţi celulele care conţin valori în şilingi şi/sau în mărci, aliniaţi la dreapta, afişaţi valorile cu două 

zecimale. (6 puncte) 

12. Acum formataţi la fel celulele cu valori în Euro, însă de data asta, vor fi afişate cu 3 zecimale. (5 puncte) 

13. Selectaţi toate celulele dintre titlurile de coloane şi subtotaluri, apoi aplicaţi deasupra acestei zone o bordură 

cu linie continuă subţire, iar dedesubt, una întreruptă. (2 puncte) 

14. Formataţi celulele care conţin totaluri cu bold şi aplicaţi-le o bordură superioară cu linie groasă. (2 puncte) 

15. Aplicaţi în jurul zonei cu cursul valutar şi taxele o bordură groasă, iar între celulele respective linie subţire. (2 

puncte) 

16. În aceeaşi zonă, aplicaţi între celulele conţinând cursul valutar şi cele cu taxele o linie subţire verticală. (2 

puncte) 
17. Selectaţi celulele cu preţurile în Euro ale celor două firme şi reprezentaţi-le într-un grafic cu bare. (10 puncte) 

18. Schimbaţi numele pentru Series 1 în Hardsoft şi pentru Series 2 în Compumix. (2 puncte) 

19. Daţi graficului titlul Comparaţie a preţurilor pentru componente. Titlul pentru axa Y va fi Preţ în €, fără a fi 

afişate alte valori. (5 puncte) 

20. Schimbaţi dimensiunea fontului de pe axa Category (CD-ROM, placă de bază) la 8 puncte. (2 puncte) 

21. Mutaţi şi redimensionaţi graficul astfel încât să acopere zona celulelor A28-F47. (2 puncte) 

22. Se salvează documentul pe D:\clasa cu denumirea de TEST_numeprenume. (2 puncte) 



Disciplina: Tehnologia informatiei si a comunicatiilor 

Clasa a X – a, profil real 
Unitatea de invatare: Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2010 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

Nr. 
Crt. 

Scor 
maxim 

Solutii 
Punctaj 
acordat 

Obs. 

1.  - - - - 

2.  12 
- fiecare linie scrisă corect 

- respectarea formatărilor textului 

0,5 

3 

 

3.  18 - fiecare formulă scrisă corect 1  

4.  4 - fiecare formulă scrisă corect 1  

5.  8 - fiecare formulă scrisă corect 4  

6.  2 - fiecare formulă copiată corect 1  

7.  8 
- dacă se foloseşte formula sum, fiecare formulă corect scrisă 

- daca se foloseşte operatorul +, fiecare formulă scrică correct 

2 

1 

 

8.  2 

- formatare font 

- formatare dimensiune 

- formatare bold 

- inserare rând nou 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

9.  2 - pentru fiecare set de celule unite 1  

10.  2 

- formatare bold 

- centrare nume firme 

- centrare cifre coloane 

1 

0,5 

0,5 

 

11.  6 
- alinierea la dreapta 

- afişarea cu 2 zecimale 

3 

3 

 

12.  5 
- alinierea la dreapta 

- afişarea cu 3 zecimale 

2,5 

2,5 

 

13.  2 
- setare linie subţire 

- setare linie întreruptă 

1 

1 

 

14.  2 
- formatare bold 

- setare bordură 

1 

1 

 

15.  2 
- setare bordură 

- setare linie subţire 

1 

1 

 

16.  2 - setare linie 2  

17.  10 - dacă e realizat graficul dar nu e cu bare 5  

18.  2 - schimbarea pentru fiecare serie 1  

19.  5 - setare titlu 5  

20.  2 - schimbare dimensiune 2  

21.  2 
- poziţionare corectă 

- poziţionare parţială, doar 

2 

1 

 

22.  2 
- salvarea corectă 

- salvare parţial corectă 

2 

1 

 

 

Schema de notare 

Nota’’10‘’ – 93-100p                                           Nota’’9  ‘’ -81-92 

Nota’’8 ‘’ -71-80p                                                Nota’’7‘’ -61-70p 

Nota’’6‘’ -51-60p                                                 Nota’’5‘’-42-50p 

 Nota’’4 ‘’- 33-41p                                                  Nota’’3‘’ -26-32p 

Nota’’2‘’-21-25p                                                       Nota’’1‘’-0-20p 

 


