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A. Creaţi în folder-ul denumit cu numele vostru un document Excel conţinând trei foi de calcul, 

reprezentând rezultatele şcolare ale unor elevi pentru fiecare dintre cele două semestre şi pentru 

întregul an şcolar la câteva discipline şcolare, precum şi numărul de absenţe nemotivate. Prima 

foaie va fi denumită Sem I, a doua Sem II, iar a treia Anual. Documentul va fi denumit Fisa_8. 

B. Foile de calcul Sem I şi Sem II vor avea următoarea structură şi vor fi populate cu informaţii 

pentru cel puţin 8 elevi, după modelul următor: 

Nume Prenume Lb. Romana Lb. Engleza Matematica Informatica Geografie Absente 

Ionescu Andrei 8 9 10 10 5 23 

Popescu Vasile 5 7 9 10 4 12 

Golea Marian 7 4 6 9 5 3 

Vasilescu Anda 6 4 4 8 8 25 

Costin Ioana 9 9 8 8 7 14 

C. În foaia de calcul Anual veţi calcula media anuală (cu 2 zecimale) la fiecare obiect, pentru 

fiecare elev, precum şi totalul absenţelor fiecărui elev, utilizând formule de calcul pe baza datelor 

din foile Sem I şi Sem II. 

D. Formataţi cele trei foi de calcul ca în exemplul precedent (fontul utilizat este Arial, cu 

dimensiunea caracterelor 9 pt). 

E. În foaia de calcul Anual sortaţi elevii descrescător, după numărul de absenţe. 

F. În foaia de calcul Anual realizaţi pe coloana corespunzătoare fiecărei discipline, pe linia care 

urmează liniei ultimului elev media elevilor promovaţi la disciplina respectivă (cu 3 zecimale). 

Pentru fiecare disciplină trebuie să existe cel puţin un elev nepromovat (cu media < 5) în foaia de 

calcul Anual. Veţi utiliza o formulă de calcul. 

G. Pentru foaia de calcul Anual formataţi pagina astfel: A4, orientare peisaj, cu margini sus-jos-

stânga-dreapta de 2 cm. 

H. Inseraţi în antetul paginii numele vostru (aliniat la stânga), un titlu centrat (font Arial, 

dimensiunea caracterelor 14 pt), precum şi data curentă (aliniată la dreapta). 


