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1. Argument didactic 

 

Registrul de calcul tabelar descris în continuare poate fi realizat de către elevii din clasa a X-a, în 

cadrul orelor de TIC, ca și aplicație practică în lecțiile destinate pentru Excel. El poate fi utilizat de 

către diriginții claselor V-XII, de către elevul desemnat ca responsabil al colectivului de elevi sau de 

către secretariatul unei şcoli. 

2. Analiza frecvenței elevilor pe discipline 
 

Vom analiza sintetic situația frecventării cursurilor de către elevii din clasa a IX-a de la Colegiul 

„Ştefan cel Mare” din Bacău, pe semestrul I. Pentru analiza sintetică se va construi tabelul ce va 

conține câmpurile de date „Nume şi prenume”, „Clasa” şi câmpul calculat „Total absențe” ce 

însumează absențele defalcate şi centralizate pe discipline de studiu, pe care le puteți introduce în 

foaia de calcul Excel prezentată mai jos      
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şi o puteți accesa folosind resursa Tabel de date Total absențe/Semestrul I şi pe discipline făcând clic 

aici. 



După introducerea înregistrărilor din câmpurile Nume şi prenume, respectiv Clasa, se multiplică foile 

de calcul corespunzător lunilor din semestrul I, utilizând opțiunea Mutare sau copiere din 

proprietățile etichetei foii de calcul Foaie 1 şi se redenumesc pe rând. In foaia de calcul General 

creată cu această opțiune se vor centraliza datele, iar in foile de calcul corepunzatoare lunilor anului 

se introduc  absențele acumulate de elevi pe parcursul intervalului 1-31 a lunii.  
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Pentru a accesa formula de calcul clic aici. 

Pentru a actualiza automat datele de intrare din foaia de calcul General în foile de calcul 

corespunzătoare lunilor anului, înregistrările din câmpurile Nume şi prenume, respectiv clasa se 

utilizează funcția VLOOKUP, după ce în prealabil am definit domeniul de date cu numele 

EVIDENTA_STUD. 

 

Consiliere şi orientare 3 



Pentru a accesa formula de calcul pentru VLOOKUP clic aici 

Acum urmează centralizarea numărului total de absențe în foaia de calcul General, aplicarea 

formatărilor condiționale şi definirea regulilor de formatare.    

 

Consiliere şi orientare 4 

Pentru a accesa resursa clic aici. 
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Pentru a accesa regula de formatare executați clic aici. 

În urma aplicării formatării condiționale sunt evidențiate înregistrările care corespund regulilor de 

formatare. 
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Pentru a accesa resursa clic aici. 

Registrul de foi de calcul poate fi accesat aici. 

 

 


