
SUBIECTUL NR. 1 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Realizaţi situaţia din imaginea de mai jos.  

 
 

3. Realizaţi tabelul în foaia de lucru Foaie1, respectând următoarele cerinţe:  

 în linia 1: fontul Tahoma, cu dimensiunea 12; 

 în liniile 2-7: fontul Arial, cu dimensiunea 10. 

4. Copiaţi tabelul în foaia de lucru Foaie2 (începând din celula A1), apoi efectuaţi următoarele 

modificări: 

 lăţimea coloanelor: potrivire automată; 

 adăugaţi tabelului o coloană cu numele Stoc care să conţină, pentru fiecare produs: 

 textul "stoc zero", dacă valoarea cererii este egală cu valoarea ofertei; 

 valoarea diferenţei dintre ofertă şi cerere, dacă valoarea cererii este mai mică decât 

valoarea ofertei; 

 textul "produs cerut de clienţi", dacă valoarea cererii este mai mare decât valoarea ofertei. 

5. Redenumiţi Foaie2 în Situaţie. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 2 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. În foaia de lucru Foaie1 realizaţi tabelul din imaginea de mai jos. 

 
3. Copiaţi tabelul în foaia de lucru Foaie2, apoi efectuaţi următoarele modificări: 

 înălţimea rândurilor: 20; 

 lăţimea coloanelor: potrivire automată; 

 adăugaţi zonei de celule A1:C2 temaAccent 6, 40% mai luminos. 

4. Calculaţi în celula B8 suma intervenţiilor cu spitalizare. 

5. Redenumiţi Foaie2 în Situaţie intervenţii și stabiliți ca fundal o imagine sugestivă. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 3 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4, orientare tip vedere şi margini: 1,6 sus, 1,7 

jos, 1,45 stânga, 1,40 dreapta, antet 0,88 şi subsol 0,85. 

3. Realizaţi un antet care să conţină la stânga 2015, centrat ATESTAT şi la dreapta numărul paginii, 

toate cu fontul Arial, 12, aldin. 

4. Creaţi următorul tabel: 



 
5. Formataţi datele din tabel ca Număr, cu 2 zecimale exacte. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 4 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4, orientare tip portret şi margini implicite. 

3. Redenumiţi prima foaie de lucru cu numele Orar şi ştergeţi celelalte 2 foi de lucru implicite.  

4. În domeniul C4:J4, generaţi şirul: Şcoala 1, Şcoala 2, …, Şcoala 8, folosind opţiunea de umplere 

automată prin completarea seriei şi fontul Arial, cu dimensiunea 12, aldin.  

5. În celula B5 scrieţi Ora începerii:, folosind fontul Times New Roman, 12, aldin, italic, şi 

completaţi domeniul C5:J5 cu diverse ore, corespunzătoare începerii programului fiecărei unităţi 

şcolare, folosind tipul de dată Oră cu formatul oo:mm. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/  numele vostru, creat în directorul ATESTAT2023 de pe 

desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 5 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu pagină de tip Legal, orientare tip vedere, margini implicite.  

3. Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Arial, cu dimensiunea 12: 

 
4. Formataţi datele din domeniul B2:D4 ca Număr, fără zecimale. 

5. Inseraţi o diagramă tip linie în a doua foaie de lucru, folosind tabelul ca zonă de date. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 6 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de tip Legal, orientare tip portret, margini implicite.  

3. Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Times New Roman, cu dimensiunea 12: 

 
4. În celula B6, calculaţi media elevului Ion, folosind o funcţie adecvată. 

5. Completaţi linia media pentru toţi elevii, prin copierea formulei anterioare în domeniul C6:E6 și 

aplicați ca fundal o imagine reprezentând coperta unui manual corespunzător unei dintre 

disciplinele afișate în tabel; 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 7 



1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de tip Letter (scrisoare), orientare tip portret, margini 

implicite. 

3. Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Arial, cu dimensiunea 10: 

 
4. Completaţi datele din tabel pentru 5 licee, apoi introduceţi o nouă coloană, înaintea coloanei E, cu 

antetul Elevi clasa a XII-a. În celula E2, calculaţi elevii aferenţi ca medie aritmetică a datelor din 

B2:D2. Copiaţi formula în E3:E6 și realizați o diagramă de tip linie reprezentând numărul elevilor 

din fiecare clasă. 

5. Completaţi totalul elevilor în celula F2, cu o formulă adecvată, şi copiaţi-o în domeniul F3:F6; 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 8 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de tip Letter (scrisoare), orientare tip vedere, margini de 2 

cm.  

3. Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Arial Narrow, cu dimensiunea 12: 

 
4. În celula D2, calculaţi, folosind o formulă adecvată, valoarea produsului P1. 

5. Completaţi valoarea celorlalte produse, prin copierea formulei anterioare în domeniul D3:D4 și 

aplicați un chenar de culoare verde celulelor ce reprezintă valoarea totală a produselor. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 9 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4, orientare tip portret, margini implicite. 

3. Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Tahoma, cu dimensiunea 13: 

 
4. Inserați 2 înregistrări în tabel apoi calculați preţul total al produselor cu ajutorul formulei 

corespunzătoare. 

5. Inseraţi o diagramă structurată în foaia de lucru curentă, folosind tabelul ca zonă de date și colorați 

fundalul diagramei cu albastru. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 10 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4, orientare tip vedere, margini implicite.  

3. Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Verdana; 



 
4. Formataţi antetul: folosiţi fonturi aldine, cu dimensiunea 11 pentru Nume elev, Medii şi 

Observaţii, îmbinaţi celulele A1 şi A2, respectiv H1 şi H2, aliniaţi textul orizontal şi vertical 

centrat şi orientaţi denumirile disciplinelor la 90 şi observaţiile la 45. 

5. Aplicați bordură exterioară tabelului şi antetului cu linie groasă de culoare roșie, iar bordurile 

interioare cu linie subţire, de culoarea albastră. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 11 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip vedere, margini implicite.  

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, folosind fontul Calibri, cu dimensiunea 12: 

 
4. Sortaţi datele din tabel în ordinea descrescătoare a mediilor. 

5. Aplicaţi o filtrare automată a datelor din tabel şi afişaţi doar elevii pentru care Nota 1 >= 7 şi Nota 

2 < 10 și umpleți cu o nuanță de verde celulele care conțin note mai mari sau egale cu 9; 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 12 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite. 

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, folosind fontul Garamont, cu dimensiunea 12: 

           
4. În celula E3, calculaţi media primului concurent, folosind formula adecvată, cu trunchierea 

rezultatului la 2 zecimale exacte, şi apoi copiaţi formula pentru domeniul E4:E8. 

5. În celula F3, afişaţi rezultatul "Admis", dacă media este >= 6,50, şi "Respins", în caz contrar, 

folosind o funcţie logică, iar apoi copiaţi formatul celulei pentru toţi ceilalţi participanţi.  

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 13 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite. 



3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, folosind fontul Arial Narrow, cu dimensiunea 12, aplicând 

tabelului un stil Mediu la alegere  

 
4. Calculaţi media utilizând funcţia AVERAGE. Media să aibă trei zecimale şi să fie aliniată la 

dreapta în celulă.  

5. Creaţi o diagramă cu bare utilizând regiunea A1:D5 cu tilul: “Notele elevilor”, titlul axei Ox: 

“Elevi”, titlul axei Oy: “Note”. Schimbaţi fondul gri al diagramei în albastru deschis, iar barele 

pentru Matematică să fie de culoare roşie.  

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 14 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite. 

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, cu un aspect profesionist pentru tabel (titlurile să fie 

centrate, scrise cu bold etc). 

 
4. Calculaţi profitul cu formula Vânzări – Cheltuieli.  

5. Creaţi o diagramă cu bare utilizând regiunea A1:B5, cu tilul: “Vânzările Librăriei”, titlul axei Ox: 

“Produse”, titlul axei Oy: “Vânzări”. Schimbaţi fondul gri al diagramei în albastru deschis, fondul 

alb al diagramei în galben, iar bara pentru produsul cel mai bine vândut să fie de culoare roşie 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 15 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite. 

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, aplicând celulelor ce reprezintă capul tabelului formatarea: 

textul să fie scris cu font Monotype corsiva, bold, de mărime 14, centrat). 

 
4. Calculaţi totalul utilizând funcţia SUM.  

5. Creaţi o diagramă sector de cerc (Pie) utilizând regiunea A2:B5, cu tilul: “Ponderea Industriei în 

economia Europeană”. Procentele şi cheia legendei să apară pe diagramă. Schimbaţi culorile pe 

diagramă: pentru Grecia culoarea roşie şi pentru Anglia culoarea verde.  

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 



SUBIECTUL NR. 16 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite și 

fundal de culoare deschisă. 

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, cu un aspect profesionist pentru tabel (titlurile să fie scrise 

cu font Arial, centrate, bold, de mărime 12). 

 
4. Calculaţi deficitul utilizând formula Import – Export.  

5. Creaţi o diagramă sector de cerc (Pie) utilizând regiunea A2:B5, cu tilul: “Importul ţărilor din 

U.E”. Procentele şi cheia legendei să apară pe diagramă. Schimbaţi culorile pe diagramă: pentru 

Grecia culoarea roşie şi pentru Anglia culoarea verde, iar fondul diagramei să fie mov deschis.  

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 17 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite. 

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, cu un aspect profesionist pentru tabel (titlurile să fie 

centrate, scrise cu bold etc). 

 
4. Calculaţi nota maximă utilizând funcţia MAX.  

5. Creaţi o diagramă cu bare (Column) utilizând regiunea A1:D5, cu tilul: “Notele la examene”, titlul 

axei Ox: “Elevi”, titlul axei Oy: “Note”. Schimbaţi fondul gri al diagramei în albastru deschis, iar 

barele pentru Română să fie de culoare galbenă. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 18 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite. 

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, cu un aspect profesionist pentru tabel (titlurile să fie 

centrate, scrise cu bold, fondul diagramei verde deschis, iar barele pentru Suma euro să fie de 

culoare roşie etc). 

 



4. În celula F1 introduceţi valoarea euro: 44,46. Folosind aceasta valoare completaţi coloana C, apoi 

ordonaţi informaţiile din table în ordinea crescătoare a sumelor obţinute. 

5. Creaţi o diagramă cu bare (Column) utilizând regiunea A1:C5, tilul diagramei: “Venituri”, titlul 

axei Ox: “Nume”, titlul axei Oy: “Sume”.  

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 19 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite. 

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, cu un aspect light  

 

4. Calculaţi totalul utilizând funcţia SUM.  

5. Creaţi o diagramă sector de cerc (Pie) utilizând regiunea A2:B5, cu tilul: “Industria în economia 

Europeană”. Procentele şi cheia legendei să apară pe diagramă. Schimbaţi culorile pe diagramă: 

pentru Germania culoarea roşie şi pentru Italia culoarea verde.  

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 20 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Documentul va conţine trei foi de calcul, reprezentând rezultatele şcolare ale unor elevi pentru 

fiecare dintre cele două teste la câteva discipline şcolare, precum şi numărul de absenţe nemotivate. 

Prima foaie va fi denumită Test I, a doua Test II, iar a treia Medie 

3. Foile de calcul Test I şi Test II vor avea următoarea structură şi vor fi populate cu informaţii 

pentru 5 elevi, după modelul următor (fontul utilizat este Arial, cu dimensiunea caracterelor 9 pt): 

 

 
4. Cerinţe – în foaia de calcul Medie: 

 calculaţi media (cu 2 zecimale) la fiecare obiect, pentru fiecare elev, precum şi totalul 

absenţelor fiecărui elev, utilizând formule de calcul pe baza datelor din foile Test I şi Test II.  

 sortaţi elevii descrescător, după numărul de absenţe. 

 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 Medie. Veţi 

utiliza o formulă de calcul. 

 formataţi pagina astfel: A4, orientare peisaj, cu margini sus-jos-stânga-dreapta de 2 cm. 

5. 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). 



6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 21 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite, fontul 

utilizat este Arial, cu dimensiunea caracterelor 9 pt. 

3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri. Completaţi foaia de calcul Produse după modelul următor 

(introduceţi informaţii pentru 5 produse), ca în exemplul de mai jos: 

 

 
4. Cerinţe: 

 Utilizând o formulă de calcul, calculaţi valoarea totală pentru fiecare produs, ca fiind produsul 

dintre preţul unitar şi cantitate. 

 Sortaţi produsele descrescător, după Valoare totală. Dacă există mai multe produse cu aceeaşi 

valoare totală ele vor fi sortate crescător după Cod. 

 Inseraţi în foaia de calcul un grafic ilustrand preţurile produselor astfel: 

 

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

stânga-dreapta de 2 cm. 

5. 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). 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 22 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel, ce va conţine trei foi de calcul, numite: 

Ianuarie, Februarie, Martie 

2. Foile de calcul vor fi populate cu informaţii pentru 5 societăţi, după modelul următor (fontul utilizat 

este Monotype Corsiva, cu dimensiunea caracterelor 14 pt). Tabelul are conturul exterior de tip 

linie dublă, culoare verde, ca în modelul de mai jos: 
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Cod produs

Pret unitar

Pret unitar



 

3. Coloanele Discount şi Total de plată se vor completa conform formulelor de mai jos: 
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plataderest

plataderest

plataderest

daca

daca

daca

facturavaloare

facturavaloareDiscount

. 

Total de plată =valoare factură-discount. 

4. Creaţi o nouă foaie de calcul numită Centralizare în care: 

- copiaţi datele din cele trei foi de calcul 

- ordonaţi datele alfabetic după coloana Societate şi crescător după Discount pentru aceeaşi 

societate. 

- calculaţi media valorilor facturilor pentru fiecare societate, cea mai mare valoare a discount-

ului şi numărul firmelor care au rest de plată egal cu 0. 

- formataţi pagina astfel: A4, orientare portret, cu margini sus-jos-stânga-dreapta de 2,5 cm, 

tabelul centrat vertical. 

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

dimensiunea caracterelor 14 pt), precum şi data şi ora (aliniate la dreapta). 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 23 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. Registrul va conţine două foi de calcul, 

reprezentând depozitele bancare a unor persoane la două bănci. Prima foaie va fi denumită BCR, a 

doua BRD. 

2. Foile de calcul BCR şi BRD vor avea următoarea structură şi vor fi populate cu informaţii pentru 5 

depozite, după modelul următor, cel puţin două pentru fiecare tip: 

 
3. Coloana Data depunerii va fi va fi de tip Data iar coloanele Dobânda şi Valoarea totală se vor 

completa conform formulelor de mai jos: 
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. 

Valoarea totală se obţine cumulând Valoarea iniţială şi Dobânda. 

4. Cerinţe: 

- Creaţi foaia de calcul Depozite cu coloanele: Numele, Prenumele, Valoarea totală şi o 

completaţi folosind pentru Valoarea totală o formulă de calcul. 

- În foile de calcul BCR şi BRD sortaţi crescător după tipul depozitului, iar pentru fiecare tip 

descrescător după Valoarea totală. 



- Reprezentaţi grafic datele din foaia de calcul Depozite ca o foaie separată. Graficul va puta 

titlul Situaţia depunerilor, axa X se va numi Depunători, iar axa Y se va numi Valoarea 

totală. 

5. Inseraţi în subsolul paginii Atestat mai 2023 (aliniat la stânga, font Arial, dimensiunea caracterelor 

14 pt), precum şi numărul paginii din numărul total de pagini (aliniat la dreapta). 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 24 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Creaţi în folder-ul denumit cu numele vostru o agendă de lucru care să conţină informaţiile pe care 

le consideraţi importante despre colegii de clasă (nume, adresă, numere de telefon, pasiuni etc). 

Formataţi cele două foi de calcul: fontul utilizat este Verdana, cu mărimea caracterelor 10 pt. 

3. Foaia de calcul va avea următoarea structură şi va fi completată cu informaţii pentru 5 elevi, după 

modelul următor: 

 
4. Documentul va conţine a doua foaie de calcul, denumită Alfabetic, care va avea aceeaşi structură şi 

aceleaşi informaţii, dar acestea vor fi sortate alfabetic, atât după nume, cât şi după prenume. 

Realizaţi: 

- o coloană în plus (ascunsă), care va conţine doar unul dintre caracterele B(ăiat) sau F(ată) 

- realizaţi pe coloana Nume, pe linia care urmează liniei ultimului elev contorizarea 

numărului de băieţi din clasă, iar pentru fete se va realiza acelaşi lucru pe coloana Prenume, 

utilizând o formulă de calcul 

- formataţi pagina astfel: A4, orientare peisaj, cu margini sus-jos-stânga-dreapta de 2 cm. 

5. Inseraţi în antetul paginii numele vostru (aliniat la stânga), precedat de cuvântul Nume, un titlu 

centrat (font Verdana, dimensiunea caracterelor 14 pt, îngroşat), precum şi data curentă (aliniată la 

dreapta), precedată de cuvântul Data. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 25 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. Creaţi în folder-ul denumit cu numele 

vostru o agendă de lucru care să conţină orarul săptămânal, formatată astfel: fontul utilizat este 

Verdana, cu mărimea caracterelor 9 pt. Antetul va avea fondul galben-portocaliu, celulele orarului 

fondul gri (25%), iar linia care conţine numărul de ore fondul albastru deschis. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite. 

3. Foaia de calcul va avea următoarea structură, după modelul următor: 

 
Cerinţe: 



- Foaia de calcul va conţine pe linia care urmează ultimei ore, în fiecare dintre coloanele 

zilelor săptămânii, contorizarea numărului de ore din ziua respectivă, utilizând o formulă de 

calcul. 

- Foaia de calcul va conţine pe linia în care au fost contorizate orele zilnice contorizarea 

numărului total de ore din săptămână, utilizând o formulă de calcul. 

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

dreapta de 2 cm. 

5. Inseraţi în antetul paginii numele vostru (aliniat la stânga), precedat de "Nume: ", un titlu centrat 

(font Verdana, dimensiunea caracterelor 14 pt, îngroşat), precum şi data curentă (aliniată la 

dreapta), precedată de "Data: ". 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 26 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Se va realiza câte o foaie de calcul pentru fiecare obiect de studiu la care se susţine probă de 

bacalaureat, numită cu numele obiectului. Prima foaie din agendă va reflecta situaţia generală a 

examenului de bacalaureat, cu notele preluate din foile de calcul pe obiecte şi se va numi General. 

Concepeţi grafice comparative, pe obiecte de studiu, privind rezultatele obţinute la examenul de 

bacalaureat. 

3. Foile de calcul pe obiecte vor fi populate cu 5 elevi. Foaia de calcul General va avea următoarea 

structură: 

 
4. Cerinţe: 

- Formataţi foaia de calcul General astfel: fontul utilizat este Verdana, cu mărimea 

caracterelor 9 pt. Fondul antetului este albastru deschis, iar fondul celulelor cu informaţie 

galben deschis. 

- Documentul va conţine foi de calcul, numite cu numele obiectului, care vor avea aceeaşi 

structură, dar acestea vor fi sortate alfabetic, atât după nume cât şi după prenume.  

- Fiecare foaie de calcul pe obiecte va avea ataşat un grafic cu tip de diagramă coloană, subtip 

coloană grupată. Axa X va conţine numele, iar axa Y nota. Fiecare coloană va avea 

deasupra valoarea notei (ca în exemplu). 

- Fiecare foaie de calcul pe obiecte va avea pe linia care urmează liniei ultimului elev media 

generală pentru obiectul respectiv. Veţi utiliza o formulă de calcul. 

- Pentru foaia de calcul General formataţi pagina astfel: A4, orientare peisaj, cu margini sus-

jos-stânga-dreapta de 2 cm. 

5. Inseraţi în antetul paginii numele vostru (aliniat la stânga), precedat de "Nume: ", un titlu centrat 

(font Verdana, dimensiunea caracterelor 14 pt, îngroşat), precum şi data curentă (aliniată la 

dreapta), prededată de "Data: ". 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 
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SUBIECTUL NR. 27 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Documentul conţine trei foi de calcul, reprezentând încasările obţinute din vânzarea produselor de 

la două centre de desfacere ale unui magazin. Prima foaie va fi denumită Centrul I, a doua Centrul 

II, iar a treia Magazin. Evidențiați etichetele celor trei foi de calcul cu câte o culoare la alegere. 

3. Foile de calcul Centrul I şi Centrul II vor avea următoarea structură şi vor fi populate cu informaţii 

pentru cel puţin 5 încasări, după modelul următor: 

 
4. Cerinţe: 

- În foile de calcul veţi calcula  la fiecare încasare Valoarea utilizând o formulă de calcul.   

- Formataţi cele trei foi de calcul astfel: fontul utilizat este Tahoma, cu dimensiunea 

caracterelor 10 pt. 

- În foaia de calcul Magazin sortaţi încasările descrescător, după Produs. 

- În foaia de calcul Magazin determinaţi pentru fiecare produs suma încasată precum şi suma 

totală încasată. 

- În foaia de calcul Magazin valorile mai mici de 125 vor fi afişate automat cu culoarea verde 

şi dimensiunea caracterelor 9 pt. 

- Pentru foaia de calcul Magazin formataţi pagina astfel: A4, orientare portret, cu margini 

sus-jos-stânga-dreapta de 2,5 cm. 

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

dimensiunea caracterelor 14 pt), precum şi numărul paginii (aliniată la dreapta). 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 28 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite, 

conţinând următoarele câmpuri: Numele şi Prenumele, Vârsta, Greutatea,  Înălţimea (cm), 

Tensiunea arterială şi Glicemia.  

3. Rezolvaţi următoarele cerinţe:  

- Redenumiţi prima foaie de calcul cu numele Grupa nr 1. 

- Numerotaţi primii 100 de pacienţi numai cu numere pare, apoi completaţi primele 5 

înregistrări ca în figura de mai jos. 

- Inseraţi o nouă foaie de calcul denumită Nume care să conţină pacienţii ordonaţi 

descrescător după vârstă. Pacienţii cu aceeaşi vârstă vor fi ordonaţi alfabetic după nume.  

- În foaia de calcul Nume, utilizând o formulă de calcul, determinaţi vârsta medie şi înălţimea 

medie. Acestea vor fi scrise în prima celulă necompletată a coloanei Vârsta, respectiv a 

coloanei Greutatea. 

4. Realizaţi graficul din figura următoare: 



 
5. În antetul foii de calcul Nume inseraţi numele vostru (la stânga) şi data curentă (la dreapta). Pagina 

trebuie să aibă formatul A4, orientată peisaj, cu marginile sus-jos de 2.5 cm, iar marginile stânga-

dreapta de 1.5 cm. 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 29 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel. 

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite, 

denumită ELEV. 

3. În foaia de calcul ELEV creaţi un tabel care va conţine date referitoare la rezultatele activităţii 

elevilor, în formatul următor: 

 
Cerinţe: 

- Utilizaţi fontul Bookman Old Style, cu dimensiunea caracterelor 12 pt, de culoare albastră; 

- Utilizând o formulă de calcul, calculaţi media fiecărui student. 

- Utilizând o formulă de calcul, completaţi coloana Bursa specificând cuantumul bursei, doar 

pentru elevii care obţin bursă. Se acordă o bursă de 120 RON dacă media studentului este ≥ 

9.00. 

- Sortaţi studenţii descrescător după medie. Dacă există mai mulţi studenţi cu aceeaşi medie, 

ei vor fi sortaţi alfabetic. 

4. Formataţi pagina astfel : dimensiune A4, orientare peisaj, margini sus-jos-stânga-dreapta de 2 cm. 

Prima linie a tabelului trebuie să fie vizibilă pe fiecare pagină. 

5. În antetul paginii scrieţi în stânga numele vostru, iar în dreapta data curentă.   

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 

SUBIECTUL NR. 30 

1. Deschideţi un registru nou în aplicaţia Microsoft Excel.  

2. Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite, care va 

conţine toate componentele hard posibile existente în stoc, precum şi preţul lor. Clientul va alege 

componentele hard dorite, punând numărul de componente dorite în coloana corespunzătoare 

(Cantitate). Automat se va calcula TVA (19%), preţul de vânzare şi se va actualiza preţul total al 



calculatorului. Evident, clientul poate renunţa la anumite componente, caz în care preţul se va 

recalcula. 

3. Foaia de calcul pe va fi populată cu 10 de componente şi va avea următoarea structură, după 

modelul următor: 

 
4. Cerinţe: 

- Documentul va conţine 3 foi de calcul, care vor avea aceeaşi structură, pentru 3 generaţii 

diferite de calculatoare. 

- Formataţi foile de calcul ca în exemplul precedent (fontul utilizat este Arial, cu mărimea 

caracterelor 10 pt). Fondul antetului şi al totalului este gri 25%. 

- În foile de calcul se vor utiliza formule de calcul pentru calculul valorii, al TVA-ului, al 

preţului de vânzare al componentei şi al preţului total al calculatorului.  

- Pentru foile de calcul formataţi pagina astfel: A4, orientare portret, cu margini sus-jos-

stânga-dreapta de 2 cm. 

5. Inseraţi în antetul paginii numele vostru (aliniat la stânga), precedat de "Nume: ", un titlu centrat 

(font Verdana, dimensiunea caracterelor 11 pt, aldin), precum şi data curentă (aliniată la dreapta), 

prededată de "Data: ". 

6. Salvaţi documentul cu numele excel.xlsx/ excel.xls în folderul cu numele vostru, creat în directorul 

ATESTAT2023 de  pe desktop. 

 


