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Introducerea tabelelor 

 

Majoritatea paginilor Web conţin tabele, pentru a separa pagina în diferite secţiuni. 
 
Vom exersa utilizarea tabelelor pe pagina Web Filme, creată în lucrarea anterioară. 

◊ Din Word, deschideţi pagina Web Filme, pe care aţi salvat-o în folderul Web Site 
(sau dosarul cu numele dumneavoastră). 

◊ Sub titlul Filme, lăsaţi un rând liber şi scrieţi: Filmele mele preferate:. 
Formataţi acest titlu cu stilul Heading 2 (titlu 2). 

◊ Lăsaţi un rând liber şi introduceţi un tabel, executând clic pe butonul Insert Table 
(Inserare Tabel), de pe bara cu instrumente standard, sau pe calea :Tabel - 

Inserare – tabel 

◊ Trageţi cu mouse-ul pentru arealiza un tabel de 4x4 (cu 4 linii şi 4 coloane). În 
pagină este introdus un tabel. 

◊ Trageţi de marginea din dreapta a coloanei 4 spre stânga, până când lăţimea 
coloanei se reduce la jumătate din lăţimea celorlalte. 

 
 

Tabelul introdus în pagină 
 

◊ Scrieţi următoarele titluri în stilul Heading 2: 
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o În rândul 1, coloana 2, scrieţi Titlul Filmului. 
o În rândul 1, coloana 4, scrieţi Evaluare. 

 

Modificarea lăţimii coloanelor 
 
Primele trei coloane trebuie să fie mai late. 
 

� Selectaţi cu mouse-ul primele trei coloane. 
� Din meniul Table, selectaţi Table Properties (Proprietăţi tabel). 
� Executaţi clic în tab-ul Column, în partea de sus a casetei de dialog. 
� Scrieţi 5.5 cm în caseta Preferred Width (lăţimea dorită). 
� Executaţi clic pe OK. 
 

 

 

 

Modificarea lăţimii coloanelor 
 
 
Centrarea tabelului în pagină 
 

� Executaţi clic oriunde în tabel. 
� Din meniul Table, selectaţi Table Properties. 
� Executaţi clic pe tab-ul Table, în partea de sus a casetei de dialog. 
� Excutaţi clic pe opţiunea Center (centrare) din setul de opţiuni Alignment 

(Aliniere). 
� Executaţi clic pe OK. 
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Alinierea tabelului 
 

� Scrieţi informaţiile despre cele două filme în coloana 2. 
� În celulele corespunzătoare din coloana 3, scrieţi Loc pentru imagine. 

 
 
 
Introducerea unei forme Autoshape 
 
În coloana  Apreciere, veţi introduce un număr de steluţe în funcţie de cum evaluaţi 
filmul. Bara Drawing (bara cu instrumente pentru desen) trebuie să fie vizibilă în partea 
de jos a ecranului. Dacă nu e vizibilă veţi proceda astfel: 

� Din meniul View (Vizualizare), execută clic pe Toolbars (Bare de instrumente). 
� Selectaţi Drawing (Desenare). 
� Acum puteţi introduce forma Autoshape (Forme automate), o steluţă. 
� Executaţi clic în celula Evaluare pentru primul film. 
� Executaţi clic pe butonul Autoshape de pe bara Drawing 
� Executaţi clic pe Stars and Banners şi selectaţi ultima stea din rândul de sus (cea 

cu cinci colţuri). 
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Selectarea unei steluţe 
 

� Trageţi cu mouse-l în celulă pentru a desena o steluţă. 
� Cu steluţa selectată, alegeţi o culoare de umplere din instrumentul Fill (culoare 

de umplere), de pe bara Drawing (desenare). 
 
 

Formatarea elementului Autoshape 
 

� Executaţi clic-dreapta pe steluţa din celulă, iar din meniul (pop-up) ce se deschide 
selectaţi Format Autoshape. 

 
Apare o casetă de dialog. 
 

� Executaţi clic pe tab-ul Layout (Aspect), apoi selectaţi In Front of Text (In faţă). 

� Execută clic pe OK. 
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Caseta de dialog Format Autoshape 
 
După ce aţi selectat steluţa, ţineţi apăsat Ctrl şi Shift, în timp ce trageţi cu mouse-ul 
steaua, pentru a o copia de câte ori consideraţi că este necesar să apară în evaluarea 
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filmului. Veţi evidenţia astfel nivelul de apreciere al filmului. Dacă este necesar puteţi 
lăţii coloana în funcţie de numărul de stele. 
 
Copierea stelelor pe alte rânduri 
 
Puteţi copia stelele pe rândul al doilea, pentru evaluarea celui de-al doilea film, astfel: 
 

� Executaţi clic pe pointer-ul de pe bara cu instrumente de desenare şi trageţi 
peste stele, pentru ale selecta pe toate. Ţineţi apăsate tastele Ctrl şi Shift, în 
timp ce le trageţi în al doilea rând. 

� Puteţi folosi tastele cu săgeţi pentru a muta cu precizie stelele, astfel ca ele să 
fie aşezate în locurile dorite. 

� Ştergeţi stelele nedorite, pentru a obţine evaluarea asupra filmului. 
 
Acum pagina ar trebui să arate aşa: 
 

 
 

Aşa arată acum ,,Pagina Filme” 
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Divizarea celulelor 
 
Tabelul la care aţi lucrat are 4 coloane. Prima coloană poate fi divizată în două pentru a 
obţine încă o coloană. 
 

� Selectaţi prima coloană executând clic imediat deasupra marginii de sus. Veţi 
vedea cursorul schimbându-se într-o săgeată cu vârful în jos. 

� Din meniul table, selectaţi Split Cells (Scindare celule). 
� În caseta de dialog, selectaţi 2 coloane şi 4 rânduri, apoi apăsaţi butonul OK. 

 

 
 

Divizarea celulelor 
 
Ştergerea chenarelor celulelor 
 
Chenarele (contururile) trebuie şterse din jumătatea dreaptă a coloanei divizate. 

 
� Selectaţi ceea ce acum a devenit a doua coloană. 

� Din meniul Format, selectaţi Borders and Shading (chenare şi culori). 

� Execută clic pe tab-ul Borders (chenare) în partea de sus a casetei de dialog. 

� În caseta Preview (previzualizare) execută clic pe liniile oriyontale pentru a le 

şterge, ca în figură: 
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Ştergerea chenarelor 
Acum pagina va arăta stfel: 

 
 


