




Laborator 2 PDE 
Universitatea IOAN SLAVICI Timişoara 

Facultatea de Inginerie 

 
Microsoft Excel – Formatări condiționate 

 
1. Creati o agendă de lucru 

 In prima foaie de calcul realizaţi tabelul: 
 

 

 Să se calculeze media pentru fiecare student 
 

 Pentru media<5 aplicaţi o formatare condiţională astfel încât valorile 
care respectă condiţia să fie scrise cu font roşu (condiţia1) 

 
Indicaţii de formatare 1: 

 
Se selectează coloana media, se alege din meniul Format opţiunea Formate conditionale, 
apoi se stabileşte conditia1: valoare este mai mică decât 5, Se apasă butonul format şi se 
alege culoarea fontului şi stilul îngroşat (aldin), apoi se apasă butonul ok, şi încă o dată ok 
 

 
 

 Pentru media>=5 se aplică o formatare condiţională astfel încât 
valorile care respectă condiţia să fie scrise cu font albastru 
(condiţia2) 

 

Indicaţii de formatare 2: 
 
Pentru a adăuga o altă formatare condiţionala se procedează astfel: 
Se selectează coloana media, se alege din meniul Format opţiunea Formate conditionale, 
se face clic pe butonul adăugare apoi se stabileşte condiţia2: 

Nr crt Student Nota1 Nota2 Nota3 Media Rezultat 
1 Ionescu Alina 10.00 7.50 8.90   
2 Popescu Gina 6.40 7.50 7.40   
3 Marinescu Raluca 10.00 10.00 10.00   
4 Avramescu Ina 7.30 8.20 9.10   
5 Florescu Dana 5.00 4.30 5.20   
6 Albu Ion 5.40 6.30 3.60   
7 Georgescu Ilie 10.00 9.40 8.80   
8 Popa Doina 4.00 4.00 5.40   
9 Stefan Andreea 3.00 5.60 4.40   
10 Mogosanu Denisa 7.80 9.00 10.00   



 
 

 Afişaţi rezultatul obţinut de studenţi: admis, respectiv respins (dacă 
media >=5, studentul este  admis) 

 Pentru rezultatul Admis se aplică o formatare condiţională astfel 
încât valorile care respectă condiţia să fie scrise într-un chenar 
indigo, pe un fundal albastru, cu font albastru 

 Pentru rezultatul Respins se aplică o formatare condiţională astfel 
încât valorile care respectă condiţia să fie scrise într-un chenar roşu, 
pe un fundal roz, cu font roşu.  

 
Se aleg condiţiile 1, 2 şi 3 şi formatările dorite: 

 
 
 

 



 
Laborator PDE nr. 3 

 
1. Deschide-ti Microsoft Excel (Start->Programs- >MicrosoftOffice->Microsoft Excel 2003) 
2. Salvati registrul nou cu numele AsociatiaLocatari.                     
3. Redenumiti prima foaie de lucru cu numele Locatari, apoi formatati foaia ca in imaginea din fig 1.   
4. La introducerea datelor se va tine cont de urmatoarele validari ale datelor :  
- codul numeric persoanal este un numar cu 11 cifre si in caz ca se introduce gresit se da un mesaj de eroare : CNP 
gresit. Apartamentul este un numar cu doar 2 cifre si  blocul  poate lua doar valorile : c9,c8,c7,c6. Daca nu se intro- 
 duce un bloc din acea multime sa se afiseze eroarea : Blocul nu exista in asociatie.      
- campul Restantier contine doar 2 valori {Da,Nu} si se doreste o formatare conditionala astfel incat sa apara colorat 
acei locatari care au restante la intretinere.          1 pct   
5. Redenumiti a doua foaie de lucru cu numele Consumuri si copiati Numele si Prenumele locatarilor din prima foaie 

de lucru(Copiere -> Lipire) dupa care introduceti consumurile locatarilor la apa rece si calda(Bucatarie,Baie),  
      mai putin  coloanele G si H  care se vor  calcula  si randul 13.       
6. Calculati totalul de apa rece si calda in coloanele G, H folosind formulele                                        
(=D5+F5 ; =C5+E5) si umplerea automata                                       ( A SE  VEDEA   FIG 2).        
- Calculati  media consumurilor la fiecare agent termic folosind functia AVERAGE  in celula  C13  
si umplerea automata (tragand de cursorul de umplere(coltul dreapta-jos) pentru a calcula restul        
mediilor pe coloanele D,E,F,G,H) 
 

         Fig. 1 
 

      Fig.  2 
 



Prelucrarea datelor experimentale 
Facultatea de Inginerie 

An II, sem. II 
Laborator 4 

Calcul de preţ 
 
 

1. Creati o agendă de lucru cu numele „Calcul de preț” 
 
2. Redenumiţi foaia de lucru  cu numele de „Preţul unui calculator” 
 
3. Scrieţi datele din figura de mai jos. Formatați coloana Preț/Buc. Cu Format cells/ Currency 

pentru a vă afișa moneda. 

 
 
4. Fomatați coloana TVA astfel încât să vă afișeze valoarea cu două zecimale și cu separator la mii, 

având și moneda în care este calculat TVA-ul. Calculaţi valoarea TVA pentru fiecare produs. 
 
5. Formatați coloana Preț total ca și la punctul anterior, după care calculați prețul total al 

produselor.   
 
6. Selectaţi celulele A10:E10, ca în figura de mai jos și le îmbinați, și înserați textul VALOARE 

TOTALĂ, după care calculați valoarea totală a produselor cu tot cu TVA în celula F10. 

 
 
7. După obţinerea rezultatului faceţi o diagramă tip PIE care să reprezinte toate produsele în 

funcție de cantitate, în funcție de preț/buc. și în funcție de preț total. Diagrama să conțină 
Titlu, legendă (componentele - ce reprezintă fiecare culoare), valoare și procent. 

 
 
 


