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Ushtrimi 1 

 

1. Të hapet libri punues Kalkulimi.xls, që gjendet në diskun tuaj lokal. Të ruhet ky 

libër me emrin Tabelat.xls. 

2. Pamja e fletës punuese, Insertimi, të fajllit Tabelat.xls, të bëhet 75%. 

3. Fleta Shpenzimet të paraqitet në pamjen Page Break Preview. 

4. Në fletën Inserimi, rreshti 2 të ngrihet, ashtu që gjatë lëvizjes teposhtë të mos 

lëvizë. 

5. Të hapet fajlli Llogaritjaeoreve.xls, që gjendet në diskun tuaj lokal. Të ruhet ky 

fajll si Template, me emrin Shablloni.xlt. 

6. Të mbyllen të gjithë fajllat e hapur, duke ruajtur të gjitha ndryshimet e bëra. 

7. Të hapet fajlli Bazat e llogaritjes.xls. në fletën e tij, Manipulimimemaus, në 

qelizat G2:G13, të bëhet mbushja automatike me muajt e vitit. Nëse praktikisht 

nuk ekziston lista e muajve, ajo mund të krijohet. 

8. Të krijohet edhe një listë personale me ditët e javës (E hënë, E martë, E mërkurë, 

E enjte, E premte, E shtunë, E diel). Më pas, të bëhet mbushja automatike e 

qelizave H2:H9 me ditët e javës. 

9. Të plotësohen karakteristikat e fletës punuese Manipulimimemaus, me të dhënat 

tuaja personale. 

10. Të mbyllet fajlli duke i ruajtur ndryshimet e bëra. 

 

Ushtrimi 2 

 

1. Nga disku juaj lokal, të hapet fajlli Kalkulimi.xls. 

2. Të krijohet një fletë e re punuese në këtë fajll. 

3. Fleta e re e krijuar, të emërohet me emrin Plotesimet. 

4. Fleta Plotësimet të zhvendoset në fajllin Bazatellogaritjes.xls, në fund të fletëve 

të tjera ekzistuese. 

5. Të fshihet fleta Plotesimet, që gjendet në fajllin Bazatellogaritjes.xls. 

6. Të zhvendoset fleta Manipulimimemaus, në fillim të fletëve të tjera. 

7. Në fletën Manipulimimemaus, të zgjedhet hapësira B1:B4. Të zhvendoset kjo 

hapësirë në C1:C4. 

8. Në fletën Shpenzimet.xls, të fajllit Kalkulimi.xls, në qelizën A29 të shkruhet 

NDERTESA TOTAL. Të bëhet nxirja e këtij teksti (Bold). 

9. Të hapet fajlli Listaenotave.xls. Të bëhet radhitja e të dhënave të tabelës në 

fletën Lista, sipas fushës Nota, në rendin zbritës, d.m.th. prej notës më të madhe 

kah nota më e vogël. 

10. Të mbyllen të gjithë fajllat e hapur, duke i ruajtur të gjitha ndryshimet e bëra. 
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Ushtrimi 3 

 

1. Të hapet libri punues Formulat.xls. 

2. Në fletën Formulat, të shkruhen formulat që kërkohen, për ti kalkuluar vlerat 

ekzistuese. 

3. Të ruhen ndryshimet në fajllin Formulat.xls dhe ai të mbyllet. 

4. Të hapet fajlli Bazatellogaritjes.xls. 

5. Në qelizën F2 të fletës Manipulimimemaus të këtij fajlli, të shkruhen formula 

që do të llogaritë prodhimin e sasisë dhe të çmimit. Të kopjohet kjo formulë edhe 

për qelizat F3:F7. 

6. Të hapet fajlli Llogaritja e oreve.xls. Në qelizat e hijezuara të shkruhen formulat 

që do ti llogaritin të ardhurat ditore të realizuara nga punëtorja, si dhe realizimi i 

gjithëmbarshëm javor. 

7. Në fletën punuese Llogaritja, të fajllit Bazatellogaritjes.xls, të shkruhen 

formulat që do ti llogaritin të dhënat e kërkuara. Çdo llogaritje e saktë do të 

shoqërohet me fjalën OK. 

8. Në fajllin Bazatellogaritjes.xls, të hapet fleta punuese Data dhe koha. 

9. Në qelizat e hijezuara të shkruhen formulat për llogaritjet e nevojshme. 

10. Të ruhen ndryshimet dhe të mbyllen fajllat e hapur. 

 

Ushtrimi 4 

 

1. Të hapet libri punues Formulat.xls. 

2. Në fletën disa funksione, të shkruhen funksionet që do ti llogaritin madhësitë e 

kërkuar. 

3. Të ruhen ndryshimet dhe të mbyllet fajlli. 

4. Të hapet fajlli Kalkulimi.xls. 

5. Në fletën punuese Shpenzimet, të llogariten shpenzimet totale për ndërtimin e 

ndërtesës. 

6. Të hapet fajlli Listaehonorareve.xls. 

7. Në qelizën D5 të shkruhet formula, e cila do të shndërroj vlerën nga SFr në 

dollar ($), duke e plotësuar adresimin absolut me kursin e dollarit, të dhënë në 

qelizën E2. 

8. Në qelizën E5 të shkruhet formula, e cila do të shndërroj vlerën nga SFr në Euro 

(), duke plotësuar adresimin absolut me kursin e euros, të dhënë në qelizën E3. 

9. Të hapet libri punues Funksionet.xls. Në fletën Funksionet themelore të këtij 

libri, të shkruhen funksionet për llogaritjet që kërkohen. 

10. Të hapet fajlli Llogaritjaekamates.xls. Të shkruhen formulat e nevojshme për të 

llogaritur rritjen e kapitalit fillestar të afatizuar në bankë, me një kamatë vjetore 

dinamike të dhënë aty. 

11. Të mbyllen të gjithë fajllat e hapur duke i ruajtur ndryshimet e bëra. 
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Ushtrimi 5 

  

1. Të hapet fajlli Alpinizmi.xls. 

2. Qeliza D3:D14 të formatizohen në format valutor, me shenjën, me 2 decimal pas 

pikës dhjetore. 

3. Qelizat E3:E14 të formatizohen në format të përqindjes, me 1 decimale pas pikës 

dhjetore.  

4. Të hapet fajlli Bazatellogaritjes.xls.  

5. Të dhënat në qelizat E2:E7 të formatizohen në formatin Accounting, me 2 decimal 

pas pikës dhjetore dhe me shenjën e valutës CHF. 

6. Qelizat D2:D7 të formatizohen ashtu që të paraqiten në formën: 

 

2                                  cope 

3.5                               cope 

15                                cope 

2.25                             cope 

20                                cope 

2.8                               cope 

 

7. Të hapet fajlli Listaehonorareve.xls. 

8. Qelizat D5:D27 të formatizohen në formatin valutë me 2 decimale pas pikës 

dhjetore dhe shenjën për valutën e dollarit ($). 

9. Qeliza E5:E27 të formatizohet në formatin valutë me 1 decimale pas pikës dhjetore 

dhe shenjën për valutën e euros (€). 

  

Ushtrimi 6 

1. Të hapet libri punues Alpinizmi.xls. 

2. Qelizat A2:E2 të orientohen pjerrtas, në 45
o
. 

3. Të hapet fajlli Formulat.xls. 

4. Qelizat A2:H2 të bashkohen në një qelizë të vetme. 

5. Shtylla A e fletës punuese disa funksione, të rregullohen ashtu që të shihen të 

gjitha të dhënat në qelizat përkatëse. 

6. Në fletën punuese Montana, të fajllit Alpinizmi.xls, të bëhet formatizimi i 

qelizave të Tabelës 1 sipas mostrës së paraqitur më poshtë. 

 

Formatet e përcaktuara prej shfrytëzuesit 

 

km 12,0           CHF 1,75 0:30             h       12,0          copë 

km 150,6         CHF 536,10 12:15           h  25,0          copë 

km 0,7             CHF 1.355,00 7:00             h  2,5            copë 

km 1.255,0      CHF 0,05 1:05             h  1.250,0     copë 

  

7. Të ruhen të gjitha ndryshimet e bëra në fajllat e hapur dhe të mbyllet programi 

Excel.   
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Ushtrimi 7 

 

1. Të hapet libri punues Listaenotave.xls. 

2. Të hapet fleta punuese Shpenzimet. Të bëhet paraqitja grafike e të dhënave të 

kësaj flete në formën rrethore (Pie). Grafiku i krijuar të ketë si titull “Shpenzimet 

totale”. Grafiku të vendoset në një fletë të re me emrin Paraqitja grafike. 

3. Në grafikun e krijuar, të ndryshohet forma e grafikut në grafik me shtylla 

vertikale. 

4. Të ndryshohet prapavija e grafikut në ngjyrë të verdhë. 

5. Grafikut t’i hiqet legjenda. 

6. Të bëhet paraqitja grafike e të dhënave që ndodhen në fletën Viti2003, për të 

gjithë artikujt, për të gjitha vitet. Të shfrytëzohet forma me shtylla vertikale. 

7. Grafiku i krijuar të fshihet. 

8. Të ruhen ndryshimet e bëra në fajll dhe të mbyllet. 

 

Ushtrimi 8 

 

1. Të hapet fajlli. Listaenotave.xls. 

2. Fletës Lista, t’i krijohet një Header, në të cilindo të jetë i shkruar emri dhe 

mbiemri juaj. Barazimi i tekstit të header-it të jetë djathtas. Në anën e majtë të 

header-it  të  paraqiten numrat e  faqeve në formën faqe 1 prej ?.  

3. Fletës Lista t’i  krijohet një footer, në të cilin do të paraqitet data aktuale. Kjo 

datë të paraqitet në qendër të faqeve. 

4. Të rregullohet shtypja e fletës, Lista, ashtu që rreshti 1 të  përsëritet  në  krye  të  

secilës faqe në printer. 

5. Të rregullohet shtypja e fletës, Lista, ashtu që 2  faqe  për së gjati të  paraqiten në 

një fletë në  printer. 

6. Të rregullohet për shtypje fleta Lista, ashtu  që në letër të paraqiten edhe  

shkronjat e shtyllave (A,B,C, ...) dhe  numrat e rreshtave (1,2,3, ...). 

7. Të mbyllet fajlli Listaenotave.xls, duke  ruajtur  ndryshimet e bëra në të. 

 


