Fişă de lucru
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Creaţi registrul informatii.xls cu prima pagina avand urmatorul continut (folositi unde
se poate facilitatea de completare automata a unor serii de date de care dispune
programul Excel):

Aliniati datele in celule ca in imagine..
Aplicaţi chenare conform imaginii de mai sus.
Selectaţi celulele de pe primul rand şi modificaţi fontul caracterelor în Arial.
Schimbaţi pentru celulele de pe primul rand culoarea fontului în verde si scrieti textul ingrosat.
Grupul de celule A2:G2 vor avea culoare de umplere galben.
Fixaţi pe ecran linia 2.
Selectaţi coloana G si cu ajutorul butonului Găsire şi selectare deschidem o listă din care
selectaţi înlocuire şi căutaţi oraşul Bistriţa şi înlocuiţi-l în 3 locuri cu Beclean.
9.) Redenumiţi foaia 1 cu numele elevi. (clic dreapta pe eticheta cu numele foii ...).
10.) Adăugaţi o nouă foaie registrului pe care o veţi denumi temporar.
11.) Copiati in foaia temporar tabelul din foaia elevi si reveniti pe foaia elevi.
12.) Stergeti cele 2 foi care sunt goale.
13.) Selectati coloanele D si E si stabiliti latimea lor la 10 (clic dreapta dupa ce le-ati selectat si
Latime coloane).
14.) Formataţi grupul de celule D3:E12 astfel încât numerele să apară cu două cifre după virgulă
(puteţi folosi butoanele pentru zecimale din bara de instrumente pentru Numar (se găseşte pe
tab-ul Pornire) sau clic dreapta  Formatare Celule si alegeti din lista Numar si
formatati cu 2 zecimale).
15.) Inserati o noua coloana inainte de cea care contine Oras si scrieti in G2 cuvantul Taxa (click
dreapta pe coloana G si alegeti Inserare). Introduceti pe aceasta coloana numere.
16.) Formataţi grupul de celule G3:G12 astfel încât numerele să apară simbolul monetar lei (folositi
optiunea Formatare Celule şi alegeti din lista Simbol monetar (Curency) si alegeti
lei).
17.) Introduceti in F3 formula: =(D3+E3)/2 pentru a calcula media generala si apasati Enter.
18.) Calculati media aritmetica pe coloana F pentru toti elevii (selectati celula F3 si tinand click pe
patratelul negru din coltul din dreapta jos al celulei trageti in jos cu mouse-ul). Datele numerice
din aceasta coloana afisati-le cu 2 zecimale.

