1. Realiza i un document care să reproducă textul următor:

Un computer este o ma ină de
prelucrat date i informa ii conform unei
liste de instruc iuni numită program.
tiin a prelucrării informa iilor cu ajutorul
computerelor se nume te INFORMATICĂ.
Computerele actuale nu sunt doar ma ini
de prelucrat informa ii, ci i dispozitive
care facilitează comunicarea respectivelor
informa ii între doi sau mai mul i
utilizatori, de exemplu sub formă de
numere, text, imagini sau video.

Cerin
a)
b)
c)
d)
e)

e:
Crea i un antet care să con ină numele dvs. data i ora creării documentului
Titlul: Word Art, font Courier New, dimensiune 24, albastru
Textul se scrie cu fontul Arial, dimensiune 12, aliniat stânga-dreapta.
Chenarul “foaie” se ia din Auto shapes, culoare de umplere portocaliu deschis.
Pagina să aiba margini de 2 cm sus, jos, dreapta, 3 cm la stânga

2. Creati un tabel cu următoarea structură:
Numele

i prenumele
Limba română

Engleză

Disciplina
Informatică

Matematică

Cerin e:
a) Completa i tabelul cu datele a 5 persoane (nume + note)
b) Sorta i tabelul în ordinea alfabetică a numelui.

3. Crea i un antet care să con ină numele dvs. data i ora creării documentului. Apoi, realiza i
un document care să reproducă textul următor. Toate marginile documentului vor avea 2 cm.
Titlul va fi scris în WordArt cu caractere Impact de 36.
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4. Crea i un antet care să con ină numele dvs. data i ora creării documentului. Apoi, realiza i
un document care să reproducă textul următor. ine I cont de:
- titlul centrat,Times New Roman, dimensiunea 14, culoare font ro u, bold;
- textul aliniat total, font Verdana, dimensiunea 12, culoare font albastra;
-salvati cu numele “Procesoare de texte.doc”
Procesoarele de texte
Procesoarele de texte pot fi folosite pentru prelucrarea unor texte ce trebuie
sa aibă un aspect estetic deosebit, care să le facă ușor de citit. Textele pot fi
încadrate în pagină, caracterele pot fi scrise cu un anumit stil, iar în text se pot
insera diverse obiecte: tabele, grafice, desene, imagini, diagrame, etc. Aceste
fișiere se numesc fisiere document.
Când se prelucrează un document, se folosesc următoarele măsuri:
- pentru dimensiunea hârtiei și pentru aranjarea textului in pagină: centrimetru
sau inch;
- pentru măsurarea caracterelor: punctul tipografic (are valuarea de 0,353 mm).

5. Realiza i figura, folosind auto shapes (culorile să fie verde - chenar

i portocaliu – în centru):

Calculatorul ,prietenul
meu

6. Realiza i un document word care să reproducă textul de mai jos. Crea i un antet care să
con ină, aliniat la dreapta, numele dvs, precum i data i ora creării documentului.
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•

125 g de zahar pentru caramelizat

•

5 oua intregi,

•

5 linguri de zahăr,

•

1 litru de lapte,

•

3-4 pachetele de zahăr vanilinat.

Mod de preparare
125 g de zahăr se caramelizează la foc mic într-un vas pentru
cuptor, de 2 l. Se lasă vasul la răcit. Între timp se amestecă 5
linguri de zahăr cu 5 ouă întregi, zahărul vanilinat iar apoi cu
laptele.
Această compozitie se toarnă în vasul cu zahăr caramelizat si se
dă la cuptor, încins în prealabil, la foc mediu, cam 40-45 de
minute.
Se pune la rece si se serveste cu friscă, cu fructe sau simplă,
după preferintă.

Poftă bună!

Cerin e:
Titlu: WordArt, font Arial Black, 28,
pink/galben
Text: Courier New, 12 spa iat la 1,5 rânduri
Poftă bună: Auto shapes, Times New Roman,
pink/galben
Margini: 2 cm

7. Realiza i un document word care să reproducă textul de mai jos. Crea i un antet care să
con ină, aliniat central, numele dvs, precum i data i ora creării documentului.

Misiunea Google este de a oferi cea
mai bună experien ă în căutarea pe Internet
i
făcând publică lumii, accesibilă
folositoare informa ia. Google, dezvoltator
al celui mai mare motor de căutare din lume,
oferă cel mai rapid si u or mod de a găsi
informa ii pe web. Prin accesarea a mai
mult de 1,3 miliarde de pagini, Google oferă
rezultate relevante către utilizatori
i
întreaga lume, în mod obi nuit în mai
pu in de jumătate de secundă. Azi, Google

răspunde la mai mult de 100 de milioane
căutari pe zi.
Tehnologia inovatoare de căutare a
Google i designul elegant al interfe ei
separă Google de alte motoare de căutare de
primă genera ie. În loc să folosească numai
tehnologia de căutare cu ajutorul cuvintelor
cheie sau a tag-urilor meta, Google se
bazează pe tehnologia patentată PageRank,
ce asigură faptul că cele mai importante
rezultate sunt întotdeauna afi ate primele.

Cerin e:
Titlu: WordArt, font Impact, 36
Text: Times New Roman, 12 pe 2 coloane separate printr-o linie verticală
Margini: 3 cm

