
 

1. Deschideti fisierul test_w aflat in folderul clasei localizat pe desktop. 

a. Formataţi textul din al doilea paragraf astfel incât sa fie de culoare albastră iar 

spaţierea dintre rândurile acestuia sa fie de tip “Dublu” (“Double”). 

b. Pentru fiecare dintre paginile documentului aplicaţi câte un chenar de culoare albastră 

si modificaţi marginile astfel: jos(bottom) 4 cm(1,57”), stânga (left) 5 cm(1,97”). 

c. Pentru tabelul aflat în document, aplicaţi numai celulei din prima linie și prima coloană 

un contur de grosime 3 pt şi culoare roşie şi formataţi textul din interiorul acestei 

celule astfel încât să aibă o orientare verticală. 

d. Înlocuiţi textul din subsolul paginii documentului cu reperele orare (oră şi minute) ale sistemului de calcul, care să se 

actualizeze automat.  

e.    Inseraţi la mijlocul primei pagini o formă predefinită (autoshape), de tip cub, cu liniile de contur de culoare roşie şi 

grosime. Introduceţi în interiorul formei textul CUB; 

 

 

 

 

 

2. Deschideţi fişierul test_x aflat în folderul clasei localizat pe desktop. 

a. În celula A11 a foii de calcul (sheet) Document de lucru introduceţi o formulă care să 

calculeze automat produsul dintre suma valorilor din grupul de celule C2:C3 şi media 

aritmetică a valorilor din grupul de celule B2:B5. Formataţi această celulă astfel încât 

valoarea obţinută să fie afişată cu 5 zecimale.  

b. Între primele două foi de calcul (sheet) ale registrului inseraţi o nouă foaie de calcul 

denumită NOU. 

c. În coloana H a foii de calcul (sheet) Document de lucru introduceţi în prima celulă textul Serie, aliniat la dreapta, şi 

completaţi celulele H2:H20 cu primele 20 de valori pare pozitive, în ordine strict crescătoare.  

d. Inserați sub tabelul din foaia de calcul (sheet) Document de lucru imaginea din fisierul test_i din directorul test. 

e. Îmbinati (merge) celule C4:D7 din foaia de calcul Nou și aplicați o bordură cu linie dubla culoare verde . 

 

 

 

 

 

3. Deschideţi fişierul test_p aflat în folderul clasei localizat pe desktop. 

a. Aplicați tuturor diapozitivelor( slide-urilor) un efect de tranziție  de tip 

Dizolvare(Dissolve). 

b. Inserați pe fiecare diapozitiv numărul acestuia. 

c. Alegeți două șabloane colorate pentru aspectul prezentării(Design Template). Aplicați 

unul dintre șabloane numai pentru primul diapozitiv(slide), iar celălalt șablon pentru 

restul diapozitivelor din prezentare. 

d. Adăugați la sfârșitul prezentării un nou diapozitiv(slide), cu aspectul (layout) Titlu și 

conținut(Title and content), iar în zona de conținut a acestuia înserați un tabel cu 3 linii și 2 coloane. 

e. Modificați parametrii de vizualizare a imaginii din al doilea diapozitiv( slide) asfel încât acesta să aibă inălțimea (height) 

de20 cm(7.8”)  

 


