
15. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ 
ПОЖАРЕВАЦ, 05.05.2007 

РАД СА ТАБЕЛАМА - ОЦЕЊИВАЊЕ 
 
 

Учитати задану табелу са десктопа из датотеке excel-zadatak.xls. Учитане податке 
одмах снимити на десктоп под именом excel-resenje.xls. 

У табели су подаци о продаји рачунарских  књига у шест књижара. У колони испод 
назива сваке књиге налазе се подаци о броју проданих примерака у свакој od књижарa. На 
основу учитаних података урадити следеће. 

 
1. Податке о ценама књига (ред 13) преместити после заглавља табеле (иза реда 6). (3 boda) 
2. Уместо слова А, В,... ставити за називе продавница: прод 1, прод 2,... (2 boda) 
3. Између колона ACCESS и ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ (G и H) уметнути нову колону - УКУПНО 

ПРОДАТО. У ову колону унети збир продатих књига у свакој од књижара.  (3 boda) 
4. Ценама књига доделити име ЦЕНА. (1 bod)  Користећи ово име израчунати у колони 

ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ укупну вредност продатих књига у свакој књижари (у динарима, са 
две децимале). (2 boda za sumiranje + 1 bod za dinare i decimale) 

5. Ако је маржа иста за све књижаре и износи 25% доделити вредности 0,25 име МАРЖА.    
(2 boda)  Користећи ово име у колони  ЗАРАДА израчунати зараду сваке књижаре од 
продатих књига (у динарима, са две децимале). (1 boda za formulu + 1 bod za dinare i 
decimale) 

6. Дефинисати име МАКСПРОД као највећи број од укупног броја продатих књига по 
књижарама. (3 boda)  У колони траженост уписати: текст "слаба продаја" ако је у 
књижари продано мање од 50% књига од макспрод; остаје празно ако је продато између 
50 и 80% од макспрод; и "добра продаја" ако је продато више од 80% књига од макспрод. 
(6 bodova) 

7. Уредити табелу тако да око табеле и између реда ЦЕНА и остатка табеле (редова 7 и 8) 
буде двострука линија, између заглавља и реда ЦЕНА (редова 6 и 7) најдебља пуна линија, 
а између редова продавница и колона најтања пуна линија. (4 boda)  Редове табеле 
продавница са парним бројем обојити жуто. (2 boda)  Фонт за све податке у табели 
је Ariel величине 10pt. Називе колона подебљати и центрирати. Називе врста подебљати и 
поравнати са леве стране. Према потреби подесити ширину колона да се види сав текст и 
подаци. (2 boda) 

8. Два реда изнад табеле у ћелију R3C3 написати фонтом Ariel, подебљани, величине 12 pt 
текст: ИЗВЕШТАЈ О ПРОДАЈИ КЊИГА. Исписани текст центрирати изнад колона 
табеле (B до K) - не спајати ћелије. (3 boda)   Променити име радног листа у 
Извештај.  (1 bod) 

9. Податке о продаји књига приказати графички у постотцима продатих књига по продавни-
цама, у облику вертикалних стубића. Графикон поставити испод табеле тако да му ивице 
буду поравнате са левом и десном ивицом табеле, горња са горњом ивицом реда 15, а 
доња са доњом ивицом реда 40. (4 boda)  Сав опис на графикону (слова и бројеви) је у 
фонту Ariel величине 12pt и подебљан. (2 boda) Испод сваког стубића је назив 
продавнице, а у легенди називи књига. (2 boda)  По вертикали су линије мреже и 
бројеви исписани на сваких 10%. (2 boda) Површину цртежа (Plot Area) обојити светло 
жуто-оранж, а површину графикона (Chart Area) жуто-зелено. (2 boda) 

10. Радни лист припремити за штампање на једном листу папира (1 bod),  величине А4  (1 
bod),  постављеном хоризонтално (1 bod),  са маргинама по 1cm са свих страна 
(1 bod),  центрирано на средини стране. (1 bod) 

 
Решење снимити. 
    UKUPNO   54 boda/3 = 18 bodova 



 
 
 

 


