
Aplicatia Microsoft Excel
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Elemente de bază ale programului Excel

Programul 

 poate efectua calcule matematice, statistice, financiare

 Permite creare de grafice și diagrame

 Permite gestiunea bazelor de date
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Exemplu:  Programul zilnic
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Exemplu:  Calendar cu evenimente
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Elemente de bază ale programului Excel

Mediul de lucru al aplicației Excel

Bara de titlu Meniul

Bara de 

instrumente

Zona de 

lucru

Foi de 

lucru
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Lucrul cu principalele obiecte Excel

Un fişier Excel se numeşte registru de 
calcul şi poate conţine mai multe foi de 
calcul. 

Foi de calcul (worksheets)
Trecerea la foaia următoare/precedentă:
Ctrl+PgDn/Ctrl+PgUp
Copierea/mutarea unei foi în altă foaie:
Click dr. – Move or Copy Sheet
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Elemente de bază ale programului Excel

Zona de lucru este împărţită in linii şi 
coloane:

Liniile sunt notate cu 1,2,3……
Coloanele sunt notate cu  A, B, ….Z, AA, 

AB….
Celule: literă coloană și cifră rând – A5, 

D22
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Domeniu de celule
 Se notează:  A4:D10 (prima celulă şi ultima)
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Accesati

butonul Office 

pentru operatii

de creare, 

deschidere, 

salvare, 

printare, 

inchidere fisier

Excel.
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Accesati acest buton

pentru inserarea unei noi

foi de calcul.

Efectuati clic dr.  pe numele unei foi de 

calcul pentru a efectua diverse operatii 

asupra ei(redenumire, stergere,  

culoare, etc).
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Tema

1. Care este numarul maxim de randuri si 
coloane al unei foi de calcul Microsoft 
Excel. (cautare pe Internet).
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Lucrul cu principalele obiecte Excel

Aplicații:

1. Creați un registru nou in D:\10x\Registre de calcul (unde x reprezintă clasa, 

ex.:9A).

2. Salvati registrul în folderul clasei cu numele ”Studiu regional asupra populatiei”.

3. Poziționați cursorul în celula A2 și scrieți cuvantul ”Nume”, în celula B2 scrieți 

”Localitate”, iar in C2 “Populatie”.

4. Completați urmatoarele 10 randuri cu date despre 10 localitati la alegere.

5. Redenumiti foaia de lucru cu numele “Localitate” si colorati tabul 

corespunzator cu verde.

6. Inserati o foaie noua de calcul, redenumiti-o cu numele ”Date personale” si 

colorati tabul corespunzator cu rosu.
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