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Capitolul 3 Zugrăveli ca-n paradis  

3.1. De ce? 
 Pe Costică îl găsi văruitul casei. 

 -Frații mei, așa cum vă spusei, chemai pe unu’ , zugrav de la o firmă. Băgă 

nasul prin cămări, se roti , se învârti și-mi spuse. 

 -Domnu Costică, aveți nevoie de 5 găleți de grund de 5 litri, 10 de 15 litri de 

lavabilă și câțiva trafaleți pentru început. 

 -Băi Costică, spuse Marinică, ce faci cu atâta lavabilă , te speli cu ea pe cap? 

 -D’aia am zis să vedem ce facem în Excel , dar hai , să băgăm niște Setilă, la 

multi ani ! 

 -La mulți ani, spuserăm toți in cor. 

 Acest eveniment (văruitul) se întamplă de obicei, la cațiva ani și , pentru o 

familie obișnuită conduce la un efort financiar și logistic destul de însemnat, 

depinzând de dimensiunile casei. Pentru a face un calcul corect  financiar și material, 

Excelul poate fi folosit cu succes. Pentru a fi mai exacți, trebuie să despicăm problema 

renovării în mai multe fire și să vedem cum ne ajută calculatorul, astfel: 

 pentru a putea calcula necesarul de vopsea lavabilă pentru pereți, ai nevoie să 

calculezi suprafața acestora; 

 odată ce știi care e suprafața pereților de vopsit, poți calcula necesarul de 

vopsea. 

3.2. Cum gândim calculul suprafeței pereților de vopsit 
 Mai întâi desenăm pe hârtie sau direct pe calculator dacă ne pricepem, schița 

casei.  Iată schița casei lui Costică : 
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Fig.14. Schița casei lui Costică. 

 Înarmați cu o ruletă, ne-apucarăm a măsura toate încăperile, lățimea(l), 

lungimea(L) și înălțimea(H) fiecăreia în metri (m). 

  Apoi deschidem din nou aplicația Excel sau deschidem o nouă agendă Excel 

prin Click “Office button” aflat în colțul stânga sus—>New—>Blank Workbook —

>Create—> Click “Office button” aflat în colțul stânga sus—> Save—> Aleg numele 

fișierului (de exemplu “Renovare”)  și folderul/dosarul de pe calculator. În Fig.15. sunt 

scrise dimensiunile exacte ale încăperilor : 

 

Fig.15. Dimensiunile încăperilor casei de renovat. 

 Mai departe scriem dimensiunile ușilor și ferestrelor din fiecare cameră (vezi 

figura 17.); suprafața acestora se va scădea din suprafața generală deoarece vom da 
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cu lavabilă numai pe pereți  . Ca tabelul de care am vorbit să iasă bine să vedem  

cum mărim dimensiunea coloanelor în care înscriem text; aducem cursorul mouse-

ului la granița dintre coloana A și coloana B, cursorul va arăta ca în figura 16 (se va 

face un fel de cruciuliță), apoi cu butonul mouse-ului apăsat tragem spre dreapta cât 

dorim să se mărească coloana: 

 

Fig.16. Cum se mărește dimensiunea unei coloane 

Așa cum vedeți în figura 17 de mai jos vom trece ușile și ferestrele începând cu 

Camera1 

 

Fig.17. Dimensiunile ferestrelor și ușilor casei. 

 Odată ce am făcut măsurătorile casei le păstrăm cu grijă salvând din când în 

când agenda Excel așa cum s-a arătat în Capitolul 1 și ne apucăm de calculat 
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suprafețe.  Formula matematica folosită aici este ” lungime x Lățime ” 

corespunzătoare unui dreptunghi. Pentru început adăugăm două coloane  

 Spereti -  suprafața însumată a pereților unei încăperi ce se calculează prin 

formula ”2*L*H + 2*l*H”, iar  

 Tavan  reprezintă tavanul prin  ”L*l” (reamintesc “*“ înseamnă “înmulțit cu”). 

3.3.Calculul suprafeței totale a pereților 
 Inserăm primele formule ca în figurile de mai jos : 

 

Fig.18. Calculul suprafeței pereților unei camere 
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Fig.19. Calculul suprafeței tavanului unei camere. 

 În continuare, pentru a finaliza, trebuie să facem același calcul pentru toate 

încăperile. Procedăm ca în figura 9 din capitolul 2 (copiere celule) : 

 

Fig.20. Suprafețe pereți și tavane. 

3.4. Calculul suprafețelor pentru uși și ferestre 
 Pentru calculul suprafețelor ocupate de uși și ferestre exact ca în operațiile 

anterioare, folosirea formulei “ l x L” presupune ca în căsuța D12 să tastăm 

“=B12*C12”  apoi și pentru restul: 
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Fig.21. Suprafața ușilor și ferestrelor. 

3.5. Calculul suprafeței lavabile. 
 În continuare suntem pe cale să calculăm suprafața fiecărei camere care 

trebuie acoperită cu vopsea lavabilă scăzând, așa cum am spus, din suprafața totală 

cea ocupată de uși și ferestre.: 

 

Fig.22. Calculul suprafeței lavabile pentru Camera1 
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 Aplicarea formulei de calcul pentru suprafața lavabilă a camerei 1 se face la 

fel ca mai înainte știind că pentru cazul camerei 1 adunăm suprafața pereților (E4) cu 

tavanul (F4) după care scădem o ușă (D12) și două ferestre (D13 și D14) (vezi Fig. 22.). 

Însă pentru a fi mai clar vă prezintăm formulele de scris pentru fiecare încăpere : 

 

Fig.23. Formulele de calcul a suprafeței lavabile pentru fiecare încăpere 

 În final rezultă lista completată: 

 

Fig.24. Suprafața lavabilă pe camere. 

 Exact ca în capitolul 2 trecem la cosmetizarea datelor referitoare la suprafața 

încăperilor : 


