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1) Съставете електронна таблица, която да изчислява каква сума трябва да се изплати 

на служителите в една фирма в края на месеца. Да има поне пет записа.
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ЕГН Име Заплата Аванс ДОД
Удръжки

Осиг. Вноска
6.40%

ПКБ
0.80%

Здр. Осиг.
1.20%

Общо
Сума за 

попучаоа 
не

А 16712034672 Ирина Григорова 450,00 дв 100,00 лв 36,90лв
5 j 5903125681 Георги Кирилов 500,00 лв 150,00 лв 49,90 лв
•6 '7204131428 Петър Караколев 375,00 лв 75,00 лв 17,40 лв

2) Изчислете осигурителните вноски, като пресметнете посочения процент от заплатата 
на служителите.
3) Изчислете удръжките за ПКБ и здравни осигуровки аналогично на осигурителните вноски.
4) Изчислете общата сума, която трябва да бъде удържана от заплатата, като съберете 
всички удръжки.
5) Изчислете сумата за получаване, като от заплатата извадите общата сума на удръжките.
6) Скрийте колоната с данни за ЕГН на служителите.

Зад 2.
В една амфитеатрална зала има 20 реда, като на първия ред местата са 10, а на всеки следващ 
ред има 3 места повече. Цената на билетите за местата от 1 до 5 ред е 15лв., от 6 до 15 ред -  
10 лв., а от 16 до 20 ред -  5лв.

1) Съставете електронна таблица, която да изчислява броя на местата на всеки ред и сумата, 
която ще постъпи в касата, ако всички билети са продадени
2) Използвайте серии от данни за запълване на колони А, В и С.
3) Намерете реда с минимална и максимална сума, средноаритметичното на сумите от 

отделните редове и общата сума.
4) Всяка колона да е с различен цвят
5) Имената на колоните и клетката „обща сума” да бъдат шрифт -  Tahoma, размер -13 , цвят -  
син, подравняване -  център D2 =В2*С2
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Места Цена Сума 
10 15,00 лв| 150.00 лв1 
13 15,00 лв 195,00 лв
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25; 10.00 лв 250,00 лв 
29 10,00 лв 280,00 лв
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Зад 3.

1) Съставете електронна таблица, която съдържа данни за сумата, която учениците от един 
випуск са внесли до момента га летен лагер и колко още трябва да платят, ако таксата е 140 лв.
2) Данните за внесените до момента пари се въвеждат, а сумата за доплащане трябва да се 
изчисли.
3) Добавете данни за още 5 ученика.
4) Намерете най-малката и най-голямата сума за доплащане.
5) Намерете общата внесена сума и общата сума, която още не е платена.
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| 1 Клас Номер Ученик Сука Доплащане
1 2  ! 10а 8 Иван Петров 120,00 лв j 20.00 лв(

3 10а 10 Деница Маринова 140,00 лв
4 10в 2 Боян Георгиев 90,00 лв 50,00 лв
5 106 18 Светослав Иванов 105,00 лв 35,00 лв
6 Ю г 6 Кирил Христов 140,00 лв

! 7 Юд 15 Мария Костадинова 100,00 лв 40,00 лв

6) Определете броя на учениците, които са внесли пълната такса до момента.
7) Сортирайте таблицата по класове, а след това по азбучен ред във всеки отделен клас.


