
Aplicatii Microsoft Word
Formatarea textului

1. Deschideti un document Word pe care il salvati in directorul propriu cu numele de word.doc 
2. Stabiliti pentru acest document urmatoarele coordonate: dimensiunea hartiei-A4, margini de 2cm,
orientarea de tip portret si chenar linie dubla serpuita. 
3. Copiati in aceasta pagina informatii despre scriitorul preferat. Pagina va avea titlul centrat iar 
restul informatiilor vor fii aliniate stanga-dreapta. 
4. Fontul caracterelor va fii Monotype Corsiva de dimensiune 14, spatiat la 1,5 randuri, iar titlul va 
avea dimensiunea 18, va fii subliniat cu o linie de culoare rosie, ingrosat, inclinat si de culoare 
albastra. Deasemenea se va aplica asupra titlului un efect de umbrire de culoare galbena. 
5. Sa se copieze acest text pe pagina 2. 
6. Sa se adauge in pagina 2 o imagine salvata in calculator de pe internet cu scriitorul ales si sa se 
redimensioneze aceasta imagine astfel incat sa aiba inaltimea de 50mm si latimea de 60mm. 
Imaginea va fii incadrata in spatele textului scris si va fii incadrata intr-un chenar cu linie ingrosata 
de culoare neagra. 
7. Sa se insereze langa titlu o forma automata de tip explicatie de culoare verde si care sa contina 
mesajul “Scriitorul meu preferat”. 
8. Pe pagina 3 a documentului se va trece centrat titlul “Operele scriitorului..............”(punctele se 
vor completa cu numele scriitorului ales). Titlul va fii de tip scriere artistica(Word Art). 
9. Inserati pe pagina 3 un tabel ca cel de mai jos: 
Nr. Crt 
Operele scriitorului....................

Nume opera 
Anul aparitiei 

10. Adaugati in tabel 3 opere ale scriitorului ales. 
11. Liniile din jurul tabelului vor fii ingrosate iar cele din interior punctate si de culori diferite. 
12. Tabelului va avea textul de culoare verde iar celulele din antetul tabelului vor fii colorate in 
galben. 
13. Adaugati o noua coloana la dreapta tabelului care va contine nota pe care o acordati operei 
respective. 
14. Inserati un numar de pagina in partea de jos a acesteia centrat la dreapta. 
15. Adaugati un antet paginilor care sa contina numele vostru, numele autorului ales si ora 
sistemului. 
16. Adaugati in subsolul paginilor textul “Microsoft Word”. 
17. Adaugati o nota de subsol de la campul “Anul aparitiei” care sa contina informatia “Anul este 
fictiv”.


