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Crearea diagramelor 

Diagramele se creaza atunci când se doreste o reprezentare grafica (în imagini) a datelor 

cuprinse în tabele create. 

O diagramă este creată dintr-un - şi legată la un - tabel cu date dintr-o foaie de lucru. 

Astfel, există două variante de lucru: 

A. Puteţi crea o diagramă selectând datele din tabel  

 și apoi accesare meniu INSERT – CHARTS (alegând tipul diagramei și alte opțiuni) 

 

B. Puteţi insera o diagrama în foaie alegând tipul acesteia (diagramă goală) 

 și apoi o modificăm adăugând domeniul în care se regăsesc datele 

 click dreapta pe diagramă – alegem Select Data, iar apoi selectăm domeniul de date din 

foaia de calcul SAU  din meniu Chart Tools – Design – Data – Select Data 
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 Insert - Charts 
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Crearea diagramelor 



După crearea unei diagrame în meniu apare secțiunea Chart Tools ce conține 3 
submeniuri: Design (Proiectare), Layout (Aspect)și Format 

 

  Opțiunile din secțiunea Design din meniul Chart Tools: 
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tipul  
diagramei 

Selectare  
domeniu  
de date 
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diagramei  
în altă foaie Stiluri existente  

de grafice 

Modificarea diagramelor 



Opțiunile din secțiunea Layout din meniul Chart Tools: 
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Selectare datelor 
afișate în diagramă 
și formatarea lor 
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formatare 
diagramă 

Adăugare legendă 
Modificarea poziției 

Modificare 
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Modificare  
afișare axe 

Modificare 
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Pereți / baza 
diagramei 

Modificarea diagramelor 



Opțiunile din secțiunea Format din meniul Chart Tools: 

• Putem formata diferite părți ale graficului din secțiunea Current Selection 

• Putem aplica culori de fundal sau texturi, borduri sau diferite efecte din 
secțiunea Shape Styles 

• Putem aplica culoarea / fundal / efecte textului din secțiunea WordArt Styles 
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Tipuri de diagrame 

Tipuri de diagrame 

 Diagramă de tip coloană 

 Diagramă de tip bară 

 Diagramă de tip linie 

 Diagramă radială, inelară 

 Diagramă de tip suprafață 

 Diagramă prin puncte 

 Diagramă radar 

 Diagramă stratificată 

 Diagramă cu bule 

 Diagramă stoc 

 Diagramă cilindru,con și piramidă 
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Aplicatia Excel ofera o gama larga de tipuri de diagrame, tipuri pe care le gasesti 

enumerate în continuare. 

1. Diagrame pe coloane (Column). O diagrama pe coloana are bare verticale si este 

reprezentata fara continuitate în timp. Acest tip se utilizeaza, în general, pentru 

prezentarea comparativa a datelor. 

 

 

 

 

• Un tip important de diagrama pe coloane este cel  pe coloane stratificate.  

• O astfel de diagrama este potrivita atunci când         

 doresti sa stii cât mai este de realizat pâna la un         

 plafon maxim si cât s-a realizat pâna la momentul       

 crearii diagramei. 

•  
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Tipuri de diagrame 



2. Diagrame cu bare (Bar). O diagrama cu bare este similara uneia pe coloane  prin faptul 

ca reprezinta barele ca elemente separate, însa ea traseaza barele în format orizontal. 

Barele pot fi asezate alaturat, în straturi sau 3D (viziune în spatiu). 

 Diagramele cu bare sunt foarte utile pentru afisarea masuratorilor, ca de exemplu, procentul 

de finalizare a unui anumit proiect 

 

 

 

 

 

3. Diagrame linie (Line). Acest tip de diagrame este foarte potrivit pentru masurarea sau 

reprezentarea datelor în timp, în mod continuu. Ele realizeaza combinatii bune cu 

diagramele pe coloana sau pe linii multiple.  

De asemenea, diagramele linie sunt excelente pentru prezentarea informatiei ce implica 

tendinte sau modificari în timp cu unul sau doua seturi de date. 
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Tipuri de diagrame 



4. Diagrame cu structura radiala (Pie). Diagramele cu structura radiala sunt folosite 

pentru prezentarea unui procent dintr-un întreg. Tipurile de diagrama cu structura 

radiala disponibile sunt 2D standard, 2D descompusa, 3D, 3D descompusa, radiala din 

radiala - care extrage un subset al unui sector - si bara din structura radiala - care 

extrage un subset si îl reprezinta sub forma unei diagrame cu coloane suprapuse. 

 

 

 

 

 

5. Diagrame de tip inelar (Doughnut). Diagramele de tip inelar sunt variatii ale 

diagramelor cu structura radiala. Diferenta consta în faptul ca diagramele inelare sunt 

pentru mai multe seturi de date - oarecum asemanatoare reprezentarii mai multor 

structuri radiale, una peste cealalta. 
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Tipuri de diagrame 



6. Diagrame prin puncte (Scatter). Diagramele prin puncte sunt folosite pentru prezentarea 

datelor pe intervale inegale de timp. Acest tip de diagrama este cel mai des întâlnit în 

activitatile stiintifice si ingineresti. 

 

 

 

 

 

7. Diagrame stratificate (Area). Diagramele stratificate se utilizeaza asemanator 

diagramelor linie prin faptul ca acestea reprezinta datele în timp într-o maniera continua. 

Singura diferenta este ca zona de sub linie este umpluta. 
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Tipuri de diagrame 



8. Diagrame radar (Radar). Diagramele radar prezinta relatiile dintre seturi separate de 

date. Relatia este prezentata în raport cu o serie întreaga, similar modului în care 

diagramele de tip inelar reprezinta datele dintr-o serie comparativ cu seria întreaga. 

 

 

 

 

 

9. Diagrame suprafata (Surface). Diagramele suprafata masoara doua variabile sub 

forma unei harti topografice, oferind o reprezentare 3D a valorilor înalte si joase. Exista 

doua tipuri de diagrama suprafata, cu doua variante pentru fiecare tip. 
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Tipuri de diagrame 



10. Diagrame cu bule (Bubble). Diagramele cu bule compara valorile în seturi de câte trei. 

Primele doua seturi sunt folosite în diagrama, al treilea determinând dimensiunea 

bulelor. 

 

 

 

 

 

11. Diagrame stoc (Stock). Diagramele stoc sunt create, prin definitie, pentru piata bursiera 

si au patru variante: 

– minim-maxim-închidere 

– deschidere-minim-maxim-închidere 

– volum-maxim-minim-închidere 

– volum-deschidere-maxim-minim-închidere 

12. Diagrame cilindru, con si piramida. Diagramele cilindru, con si piramida sunt 

diagrame 3D cu forma unica. 
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Tipuri de diagrame 



Elementele unei diagrame 

Elementele unei diagrame 

1. Suprafata diagramei 

2. Suprafața reprezentată grafic a unei diagrame 

3. Seriile de date reprezentate în diagramă 

4. Axa orizontală și veriticală de-a lungul căreia        
 sunt reprezentate datele în diagramă 

5. Legenda diagramei 

6. Titlul diagramei 

7. O etichetă de date care se utilizează pentru a identifica detaliile uni punct de 
date dintr-o serie de date 
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Operații cu diagrame 

Mutarea unui grafic 

• Pentru realizarea acestei operaţii, se procedează astfel: 

• Se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. Excel va înconjura graficul cu marcaje de 

dimensionare. 

• Se plasează indicatorul mouse-ului pe suprafaţa graficului. Când indicatorul ia forma 

tastelor săgeţi, se glisează până când graficul ajunge în poziţia dorită. 

• Se execută clic în afara graficului pentru a-l deselecta. 

Mutarea sau copierea unui grafic se mai poate efectua în mod uzual astfel: 

• se selectează graficul 

• se alege meniul Edit şi una dintre opţiunile Copy (copiere; sau CTRL+C) 

sau Cut (mutare; sau CTRL+X ) 

• se pozitionează cursorul în poziţia în care trebuie să se aducă graficul 

• se alege meniul Edit şi optiunea Paste (lipire; sau CTRL+V). 
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Redimensionarea unui grafic 

• Pentru realizarea acestei operaţii, se procedează astfel: 

• Se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. Excel va înconjura graficul cu marcaje de 

dimensionare. 

• Pentru redimensionare, se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale 

marcajului. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vîrfuri, se glisează până cînd 

graficul ajunge la mărimea dorită. 

Ştergerea unui grafic 

• Pentru realizarea acestei operaţii, se procedează astfel: 

• Se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. Excel va înconjura graficul cu marcaje de 

dimensionare. 

• Se acţionează tasta Delete (ştergere All), sau se activează meniul Edit şi se alege 

comanda Clear. Din submeniul afişat se alege opţiunea dorită (All, Series, Formates) 
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Operații cu diagrame 



Concluzii 

 Pașii pentru crearea unei diagrame în Excel 

– Creare tabel cu datele pentru grafic 

– Selectare tot tabelul 

– Accesarea funcția din meniu Insert -  Charts  

– Sper ca graficul să arate exact cum vreau 

 

 Realizarea graficului funcției de gradul I 

 https://www.youtube.com/watch?v=eQwTvoGV53g 
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Concluzii 

 Tipuri de diagrame 
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