ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
CONCURS JUDEŢEAN “MICA OLIMPIADĂ DE INFORMATICĂ”
19 MAI 2018, EDIŢIA a XIX-a
Clasele a VII-a şi a VIII-a
PROBA PRACTICĂ

Partea I (Microsoft Excel) (50p)
Deschideţi aplicaţia Microsoft Excel şi realizaţi următoarele cerinţe:
I. Să se creeze un fişier Excel numit Cabinet.
1. Numiţi prima foaie a acestuia Date Statistice. Introduceţi în această foaie datele din imagine, formatând
grupul de celule F5:F14 ca data calendaristica in formatul zz.ll.aa. Adăugaţi un chenar zonei de date şi
formataţi linia 4 din zona de date astfel încât textul sa fie înclinat la 45.

2. Inseraţi după coloana Prenume o noua coloană Nume si Prenume. În celula F5 scrieti o formulă care sa
afişeze Numele , Iniţiala şi Prenumele primului elev într-un singur şir de caractere despărţite de un spatiu.
Copiaţi această formulă şi în grupul de celule F6:F14. Modificaţi lăţimea coloanei F astfel încît datele sa
fie vizibile.
3. În celula I5 scrieti o formula care sa calculeze varsta în ani a primului elev din listă. Copiaţi formula şi în
grupul de celule I6:I14.
4. În celula M5 scrieţi o formulă care sa calculeze greutatea în pounds a primului elev din listă, folosind
valoarea introdusă în celula F2. (1Kg=2,2 Pounds). Copiaţi formula şi în celulele M6:M14. Formataţi
grupul de celule L5:L14 cu două zecimale.
5. În celula B18 scrieţi o formulă care sa afişeze cea mai mare înălţime a elevilor din listă;
6. În celula B19 scrieţi o formulă care să afişeze media greutaţii elevilor din listă;
7. În celula B20 scrieţi o formulă care să afişeze cel mai usor elev;
8. În celula B21 scrieţi o formulă care să afişeze suma greutaţilor fetelor.
9. Redenumiţi a doua foaie de calcul cu numele Repartitie elevi. Copiaţi în această foaie de calcul din foaia
Date Statistice coloanele Nume şi Prenume şi Locul naşterii în zona de date B4:C14

10. Generaţi o listă particularizată de elemente care să conţină: Bals, Caracal, Corabia, Draganesti, Slatina.
Folosind lista definită umpleţi cu aceste elemente ale listei zona de celule E5:I5 din foaia de calcul
Repartitie elevi.
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11. În celula E6 din foaia de calcul Repartitie elevi scrieti o formula care sa afişeze caţi elevi sunt născuţi în
localitatea Bals. Copiaţi formula şi în grupul de celule F6:I6

12. Folosind datele din zona de celule E5:I6 a foii de calcul Repartitie elevi realizati o diagramă de tip
plăcintă cu titlul Provenienţa elevilor în care bucăţile de plăcintă să fie colorate astfel: Corabia roşu,
Slatina portocaliu, Caracal portocaliu, Balş galben, Drăganesti roşu iar conturul fiecarei bucăţi de plăcintă
să fie negru.
Partea a-II-a (PowerPoint) (40 p)
Deschideţi aplicaţia pentru prezentări. Salvaţi prezentarea cu numele aplicatie.
1. Alegeţi primul diapozitiv de tip titlu şi conţinut şi adaugaţi următorul conţinut:
Discipline
 Lb. Romana
 Lb. Engleza
 Lb Franceza
 Matematica
2. Aplicati titlului un efect de animatie de tip accentuare si continutului un efect de animatie de intrare.
3. Inseraţi un nou diapozitiv de tip titlu si tabel. Ca şi titlu folosiţi textul “Situaţie promovabilitate. Adaugaţi
tabel următor :
Procent de
Disciplina
promovabilitate
Lb. Romana
88%
Lb. Engleza

92%

Lb Franceza

95%

Matematica

81%

4.
5.
6.
7.
8.

Aplicaţi tabelului chenare cu linii punctuate şi culoare roşie.
Creaţi un grafic de tip coloane pe baza datelor din tabel.
Mutaţi graficul pe o folie de tip Necompletat.
Modificaţi tipul graficului de tip linie şi adaugaţi titlul graficului : Situaţie promovabilitate
Într-un nou diapozitiv de tip titlu şi conţinut inseraţi urmatoarea organigramă de tip ierarhic :

9.
10.

Adaugaţi un nou responsabil de produse numit : Responsabil produs C
Modificaţi câmpul Distribuţie astfel încât să fie direct subordonat câmpului Comunicare/promovare.
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