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PROBA PRACTICA DE CAI.CAI.ATOR

1. Abilitati de folosire a sistemului de operare Windows;
2.Editarea,la prima vedere, a unui text cu Microsoft Word (diacritice);
3. Crearea unui tabel si utilizarea formulelor de calcul pentru operatiile debaza in Excel (suma, diferenta,
produs, impartire).
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