
1. У ћелију А2 унети вреднос 10,153, у ћелију В4 0.18 а у ћелију А6 текст РАЧУНИ ЗА III 
МЕСЕЦ, а у ћелије А8 до А57 унети бројеве од 1 до 50 

2. У колонама D, E и F унети формуле за сваки ред на следећи начин: 
a. Колона D: израчунава број импулса у току месеца 
b. Колона E: (број импулса/6)*цена импулса 
c. Колона F:  Трошкове разговора увећати за износ пореза задатог у пољу В4 и фиксне 

трошкове у износу од 258 динара. 
3. Поставити ширине и висине на следећи начин: 

a. ширина колоне А на 6,71; B,C,D на 10; E и F на 15  
b. висина реда 6 на 28,50: реда 7 на 56.25 

4. Форматирати ћелије на следећи начин 
a.  А1 и В1 спојити у једну ћелију, центрирати текст по хоризонтали и вертикали; 

величина  слова 14; позадина црвене боје са шрафуром 12,5% Gray 
b. B4 поставити у формату процента са два децимална места 
c. A6 величина фонта 16; поравнат преко поља A6 до F6 без спајања ћелија 
d. у седмом реду величину фонта поставити на 14; поравнат централно уз доњу ивицу 

ћелије. 
e. текст из ћелије E7 смањити тако да стане у дату ширину ћелије 
f. поставити прелом текста у ћелијама A7, B7, C7, D7, F7, G7  
g. у колони Е (од Е8 до Е57) форамтирати вредности тако да број има 4 децимална 

места и ознаку за одвајање хиљада 
h. у колони F (од F8 до F57) форматирати вредности тако да буду приказане само две 

децимале и ознаку валуте (Дин или Din). 
i. поставити линије на следећи начин: око целе табеле поставити пуну дебелу линију а 

остале као на слици: 

 
5. Форматирати ћелије Е8 до Е 57 на следећи начи 

a. ако су вредности веће од 1000 поставити позадину на црвену 
b. ако су вредности мање или једнаке 100 поставити позадину на зелену 
c. ако су вредности између 200 и 900 фонт поставити жуте боје 

6. За првих десет корисника (редни бројеви од 1 до 10) креирати графикон на следећи начин: 
a. за тип графикона изабрати тип Column под тип редни број 4 
b. за прву серију изабрати вредности из C колоне са насловом у C7 а за другу серију из 

B колоне са насловом у В7 
c. за наслов графикона уписати „ИМПУЛСИ“; за Х осу уписати текст „редни број 

корисника“ ; за У осу уписати „број импулса“ (текст уписивати без знака навода) 


