
 
Fişa de lucru 6 

 

Să se creeze următoarea foaie de calcul, cu numele FormCond:  
 

Nr crt Elev Nota1 Nota2 Nota3 Media Rezultat 

1 Ionescu Alina 10,00 7,50 8,90     

2 Popescu Gina 6,40 7,50 7,40     

3 Marinescu Raluca 10,00 10,00 10,00     

4 Avramescu Ina 7,30 8,20 9,10     

5 Florescu Dana 5,00 4,30 5,20     

6 Albu Ion 5,40 6,30 3,60     

7 Georgescu Ilie 10,00 9,40 8,80     

8 Popa Doina 4,00 4,00 5,40     

9 Stoian Andreea 3,00 5,60 4,40     

10 Moga Denisa 7,80 9,00 10,00     
 

 Formatare text: Arial, 14. 

 Capul de tabel este formatat astfel: Arial, 14, Bold, Shading(LightBlue), Center 

 Bordurile de tabel: Orange, linie dublă. 
 

 Să se calculeze media pentru fiecare elev. 

- varianta 1: se selectează Nota1, Nota2, Nota3 şi Media şi se execută click pe butonul 

însumare automată (AutoSum), din care se alege opţiunea media (Average): 
 

 
sau 

- varianta 2: =AVERAGE(C2:E2) 



 
 Pentru media<5.00 aplicaţi o formatare condiţională (condiţia1) astfel încât valorile care 

respectă condiţia să fie scrise cu font roşu. 
 

 

 

 



 
 

 

 Pentru media>=5 aplicaţi o formatare condiţională (condiţia2) astfel încât valorile care 

respectă condiţia să fie scrise cu: 

o font style: bold italic 

o font color: blue 

o fill: Pattern Style – 6.25% Gray 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Pentru media=10 aplicaţi o formatare condiţională (condiţia3) astfel încât valorile care 

respectă condiţia să fie scrise cu 

o font style: bold 

o font color: white 

o fill: red 



 
 Afişati rezultatul obţinut de elevi: 

o Admis, dacă media >= 5 

o Respins, dacă media < 5 

 

 



 
 Pentru rezultatul „Admis” aplicaţi o formatare condiţională astfel încât valorile care 

respectă condiţia să fie scrise într-un chenar purple, pe un fundal albatru deschis, cu font 

verde închis. 

 

 Pentru rezultatul „Respins” aplicaţi o formatare condiţională astfel încât valorile care 

respectă condiţia să fie scrise într-un chenar roşu, pe un fundal roz, cu font roşu. 

 

Indicaţie: Home – Conditional Formatting – New Rule ... 

 

 

 
 

 

 



 
Tabelul final este: 

 

 


