COLEGIUL NAŢIONAL „ANDREI MUREŞANU” BISTRIŢA
1. Creați folderul S17 în folderul clasei. Deschideți un document
nou în Excel, salvați în folderul S17 cu numele final.xlsx
2. Copiați (sau editați) tabelul din Fișa de evaluare 2 (S16) de pe
infotecher.info în Foaia 1 a registrului de lucru final.xlsx

Stat
Franta
Polonia
Serbia
Cehia
Portugalia

Suprafata
543.965,00
312.865,00
88.801,00
78.866,00
92.345,00

Locuitori
60.656.178,00
38.635.144,00
15.254.440,00
13.085.000,00
10.566.212,00

Capitala
Paris
Varsovia
Belgrad
Praga
Lisabona

3. Setați Foaia 1 astfel: margini de tip îngust, dimensiune A4,
orientare vedere.
4. Faceți o captură de ecran a rezultatului și inserați-o în Foaie
2. Setați lățimea imaginii la 10 cm. Aplicați o bordură de tip
Ramă metalică de culoare albastră.
5. Formatați tabelul din Foaie 1 cu font Calibri, 24pct. Stabiliți
lățimea coloanelor la 40
6. Creați o captură de ecran a opțiunii Imprimare, ca mai jos.
Inserați captura în
Foaie 2 (sub captura
existentă) și
stabiliți lățimea
acesteia la 10 cm
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COLEGIUL NAŢIONAL „ANDREI MUREŞANU” BISTRIŢA
7. Stabiliți opțiunile de imprimare astfel încât tabelul să încapă
pe o singură pagină.
8. Realizați o captură de ecran a acestei ferestre pe care o
inserați în Foaie 2, sub cele două capturi, cu aceeași lățime de
10 cm.
9. Inserați un sfârșit de pagină după răndul al treilea din tabel,
iar capul de tabel să se repete pe fiecare pagină. Realizați o
captură de ecran a rezultatului și inserați în Foaie 2 cu
aceleași caracteristici.
10.

Inserați pe fundalul Foii 2 o imagine

cu un fulg de nea, descărcată de pe Internet
11.

Inserați un fundal de culoare albastru

deschis în Foaie 1.
12.

Inserați o foaie nouă de calcul Foaie

3. Realizați sigla de mai jos cu dimensiunea
10cmx10cm (textul cu WordArt, imaginea se
descarcă de pe infoteacher S17)

13.

Salvați și trimiteți registrul de lucru la

infocnam@yahoo.com, la subiect numele și clasa
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