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Microsoft Power Point programını çalıştırınız.
• Slaytın zemin rengini yeşil yapınız.
• Otomatik şekil kullanarak gri bir yamuk ile asfalt resmimizi çizelim.
• Beyaz kalın çizgiler ile yaya geçidi resmimizi yolumuza çizelim.
• Yaya geçidimizin yanına trafik levhamızı resim olarak ekleyelim.(Aşağıdaki resmi kullanın)
• Yayamızı resim olarak ekleyelim.(Aşağıdaki resmi kullanın)
• Otomatik şekilleri kullanarak aramamızı çizelim.(Yuverletılmış dikdörtgen, dikdörtgen, yuvarlak)
• Arabamızda bulunan bütün şekilleri Shift tuşuyla beraber seçerek sağ tuş menüsünden Gruplandıralım.
• Arabamıza ve yayamıza özel animasyon menümüzden efekt ekleyelim.
• Arabamıza Hareket yolları efektinden yukarıyı seçelim.
• Yayamıza hareket yolları efektinden solayı seçelim.
• Arabamızı yaya geçtikten sonra ikinci efektle tekrar yukarıyı seçerek devam ettirelim.
Yani sonuçta arabamız yayamız geçene kadar yaya geçidi öncesinde dursun ve yayamız geçince devam 
etsin. Bütün animasyon geçişlerini otomatik yapalım. Yaya ve trafik işareti için aşağıdaki resimleri kullanın



Tür Populasyon

Habitat

EKOSİSTEM

Besin 
zinciri

Besin Ağı

Biyolojik 
Çeşitlilik

ÇEVRE 
SORUNLARI

Canlı

Cansız

Sevgi

Nesli 
tükenmekt

e olan

Dünya 
Çevre 

Sorunları

Ülkemiz 
Çevre 

Sorunları

Çözüm

Yaşadığı yerdir

birimidir

vardır

oluştur

Olumsuz etkiler

İçin önemlidir

Birbiriyle ilişkilidir

İle davranılmalıdır

etkiler

vardır

vardır önerir

öneri

oluşur

oluşur



•Başlık çerçevesini sağ alt köşeye alınız Bir slayta ileri komut düğmesi ekleyiniz

•Bir sunudaki metni gösteride sağ alttan gelecek şekilde canlandırınız

•Sunuya “Zengin” tasarımını uygulayınız                              İkinci slaytın zemin rengini sarı yapınız

•Bütün slaytlarda slayt numarası görünsün Bir slayta not sayfası ekleyiniz

•Başlık yazısını çerçevesiyle birlikte siliniz                            Bir slayta film komut düğmesi ekleyiniz

•Bir slayt başlığını gösterimde alttan harf harf  gelecek şekilde canlandırınız

•Sunuya “Cumba” tasarımını uygulayınız                           İkinci slaytın zemin rengini açık mavi yapınız

•Slaytın büyüklüğünü % 55 e ayarlayınız Bir slayta açıklama metni ekleyiniz

•Başlık yazısını gölgelendiriniz

•Bir slayta başlığından köprü ekleyerek son slayta gidiniz

•Bir sununun başlığını gösterimde yukardan sözcük sözcük gelecek şekilde canlandırınız

•Word de yazılmış bir yazıyı slayta aktar

•Yazıların bir sırası kırmızı, bir sırası mavi renk olsun              Sunuya “Gün Dönümü”tasarımını uygulayınız

•Sunuya sayfa numarası ekleyiniz                                           “Slayt görünümü”ndeyken slayt nasıl silinir 

•Başlık yazısının büyüklüğünü 40 punto yapınız                     Bir slayta @ simgesini ekleyiniz 

•Slayttaki başlık yazısının soldan çıkmasını sağlayınız               Sunuya “Akış”tasarımını uygulayınız

•Sunudaki yazıyı bir resim üzerine görünür şekilde yerleştiriniz

•Sunuya tarih ekleyiniz                                                              Başlık yazısının rengini Mor yapınız

•Sol üst köşeye resim ekleyiniz                                     Slayt üzerindeki bir resmi aynı slayta kopyalayınız

•Renkli bir slaytı siyah beyaz şekle dönüştürünüz                 Sunuya “Modül”tasarımını uygulayınız

•Bir sununun slaytları sarmal gelecek şekilde canlandırınız

•Sunuya saat ekleyiniz                                                                Slayttaki başlığı altı çizgili ve gölgeli hale getiriniz

•Slayt Yönlendirmesini dikey yapınız                                         Slayta grafik ekleyiniz

•Bir sunudaki grafiği sağ aşağıya açılacak şekilde canlandırınız

•Sunuya “Kalabalık”tasarımını uygulayınız           bir slayta eklediğiniz resmin slaytı kaplamasını sağlayınız

•Bir slayta  simgesini ekleyiniz                                    Bir slayta simgesini ekleyiniz
•Slayta excel tablosu ekleyiniz                                        Bir slayta dosyadan resim ekleyiniz
•Slayt üzerindeki bir resmi bir başka slayta kopyalayınız                    Sunuya “Kent” tasarımını uygulayınız
•Bir sunuda slaytların otomatik olarak 3 sn. aralıklarla görünmesini sağlayınız
•Slayta ses düğmesi ekleyiniz
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Ø Vergi = Eğer Brüt maaşı 700 TL ve üzeri ise brüt maaşın %20’si, 
değilse brüt maaşın %15’i olarak hesaplansın.
Ø Sigorta =Brüt maaşın % 12 ‘ si olarak hesaplayınız
Ø Net Maaş = Brüt Maaştan vergi ve Sigorta düşerek hesaplayınız.
Ø Genel Toplamı hesaplayınız.
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Ø Çalıştığı saat olarak en az 100 en fazla 250 girilebilsin. Farklı değer 
kesinlikle kabul etmemesi şeklinde ayarlayınız.
Ø Tutarı hesaplayınız. Prim; Eğer işçinin saati 150 ve daha fazla ise, 
tutarın %30’u verilir, az ise prim verilmez.
Ø Ele Geçen: Tutar ile prim toplamına eşittir. Dosyayı kendi adınıza 
masaüstüne kaydediniz.
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Ø Primli Maaş =Maaşa prim oranını ekleyerek hesaplayınız
Ø Adı ve Tutarına göre pasta grafiği çiziniz. Etiket ve yüzde 
değerleri grafik üzerinde olsun.
Ø Belgeyi C: sürücüsünde Sınav adında klasör oluşturarak ve 
parola vererek (parola: 2009) kaydedin.
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Ø ORTALAMA = Ara sınavın %30+Finalin %70
Ø SONUÇ = Ortalamadaki değer 50’den büyükse Geçti,değil 
ise Kaldı yazsın
Ø Sonuç bölümünde Geçti’leri Lacivert, Kaldı ‘ları kırmızı 
renkte göstersin
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Ø Ortalamayı ondalıksız hesaplayınız
Ø SONUÇ= Ort. 60 ve üzeri ise Geçti değil ise Kaldı yazsın
Ø Geçti ler mavi, Kaldı lar kırmızı olsun

Ø Ortalamayı bulunuz.
Ø Sonuç: ortalama yuvarlandıktan sonra 60 ve üzeri ise 
Geçti değilse Kaldı yazsın.
Ø Sonuç Hanesinde Geçti yazıyorsa otomatik olarak Yeşil 
Kaldı yazıyorsa Kırmızı olsun.

Ø Net Satış Fiyatı = Satış fiyatından 
İskonto oranı düşürülmüş net durumu
Ø İskonto oranı 25’den küçük rakamlar 
girilebilsin,girilir ise uyarı mesajı versin
Ø Masaüstüne parolalı olarak 
kaydediniz

Ø Kar/Zarar = Eğer Alış Satış’ tan 
küçükse Kar yazsın, değil ise boş 
bıraksın
Ø Tabloyu biçimlendiriniz, süzünüz
Ø Tablonun grafiğini çiziniz

Ø TL fiyatını hesaplayınız
Ø TL satış fiyatı 100 TL’yi geçenleri 
kırmızı renkte gösteriniz

Ø Vergi ve Sigorta tutarlarını sabitleme yöntemini kullanarak yapınız
Ø VERGİ = Brüt Maaşın % 15 ‘i
Ø SİGORTA = Brüt Maaşın % 10 ‘ u
Ø NET MAAŞ = Brüt Maaş ‘dan Vergi ve Sigorta tutarları düşürülmüş net halidir
Ø Vergi ve Sigorta ( % ) oranlarının bulunduğu hücre dışında kalan tüm hücreleri koruma altına alınız



Ø Yukarıdaki soruda yazılı ve sözlü notlarının 
ortalamasını bulunuz
Ø Sonuç bölümünde Ort. sı 50 ye eşit ve üzerinde 
olanlar için Geçti , diğerleri için Kaldı yazsın
Ø En yüksek ve En düşük ort. notlarını bulunuz

Ø Yukarıdaki tabloyu hazırlayınız
Ø Bu tabloya göre 35 den küçük yaş ile 36 ve üzeri 
yaşlarda olan kursiyerlerin sayısını otomatik olarak 
veren aşağıdaki birinci tabloyu hazırlayınız
Ø Evli ve bekar kursiyerlerin sayısını otomatik olarak 
veren aşağıdaki 2. tabloyu hazırlayınız

Ø TUTAR= Üretim*Ücret
Ø PRİM = Eğer işçinin üretimi 200 ve daha fazla ise tutarın 
%50’si olarak hesaplanır, değil ise prim verilmez
Ø ELE GEÇEN= Tutar+Prim

Ø Hesaplama yapılırken bir önceki dönem üzerinden hesaplama yapılacaktır
Ø Tabloyu biçimlendiriniz, süzünüz, grafiğini çiziniz

Ø Yukarıdaki tabloyu hazırlayınız
Ø Toplam ücret = Tutara Prim Oranı ( 
%) eklenmiş net durumu
Ø Adı ve Tutara göre pasta grafiği çizin

Ø TOPLAM = Yazılı ve Sözlü notlarının toplamı
Ø ORTALAMA = Yazılı ve Sözlü notlarının ortalaması
Ø YUVARLA = Ortalamadaki değerin yuvarlanması
Ø SONUÇ = Yuvarla bölümündeki değer 60 ve büyük ise Geçti değil ise Kaldı yazsın
Ø Tablodaki geçenleri listeleyin
Ø Tabloyu biçimlendiriniz, grafiğini çiziniz.
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Ø Sonuç = İki notun ort. 45’e eşit ve büyükse Geçti, değil ise boş 
bıraksın hiç birşey yazmasın
Ø Tabloyu biçimlendiriniz ve süzünüz
Ø Adı ve Ort. Bölümlerinin grafiğiniz çiziniz
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Ø Satış F. = Fiyata zam oranı ( % ) eklenmiş net hali
Ø Cins ve fiyata göre pasta grafiğini çiziniz, grafiğe başlık veriniz, 
yüzde ve etiket değerleri grafik üzerinde görünsün
Ø Kendi adınıza parolalı olarak C: sürücüsüne kaydediniz
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Ø Tabloyu, kenarlık ve hizalamaları dikkate alarak hazırlayınız.
Ø Avea ise %35 Kesinti Turkcell ise %40 Kesinti diğer operatörler 
için %25 kesinti uygulayınız.
Ø Genel Toplamı bularak belgeyi masaüstüne Parola vererek 
kaydediniz.(Parola: 2009)
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Ø 2. fiyat 1. fiyattan %40 daha fazladır.
Ø Miktar 50 den fazla ise1. fiyat ile değilse 2. fiyat ile tutarı 
hesaplayınız.
Ø Miktarları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Tablonun 
kenarlık ve hizalamaları yapınız.
Ø Belgeyi masaüstüne parola vererek kaydediniz. ( Parola : 
2009 )
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2009 )
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Ø Sigorta ve Eğitime Katkı oranları değiştirildiğinde kesinti
miktarları da otomatik olarak hesaplanacak şekilde 
düzenleyiniz.
Ø Kesinti Toplamı = Sigorta ile Eğitime Katkı Payının 
toplamıdır.
Ø Net Maaş = Maaşından, Sigorta ve Eğitime Katkı payını 
çıkarınız.
Ø Tabloyu, kenarlık ve hizalamaları dikkate alarak 
hazırlayınız
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düzenleyiniz.
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Ø Net Maaş = Maaşından, Sigorta ve Eğitime Katkı payını 
çıkarınız.
Ø Tabloyu, kenarlık ve hizalamaları dikkate alarak 
hazırlayınız
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28)
Ø Tabloyu, kenarlık ve hizalamaları dikkate alarak 
hazırlayınız.
Ø Kurumu SSK olanlar için %20 Hasta Katılım Payı 
Alınız. Diğer Kurumlar için Hasta Katılım Payı 
Alınmaz.
Ø Belgeyi masaüstüne “Kesinti,, adıyla ve parola 
vererek kaydediniz. ( Parola : 2009 )
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Ø Tabloyu, kenarlık ve hizalamaları dikkate alarak 
hazırlayınız.
Ø Kurumu SSK olanlar için %20 Hasta Katılım Payı 
Alınız. Diğer Kurumlar için Hasta Katılım Payı 
Alınmaz.
Ø Belgeyi masaüstüne “Kesinti,, adıyla ve parola 
vererek kaydediniz. ( Parola : 2009 )



29 
Ø Tabloyu, kenarlık ve hizalamaları dikkate alarak 
hazırlayınız.
Ø Sonuç: Yazılı ve Uygulama notlarının her ikisinden en az 60 
almışsa Geçti değilse Hücre boş kalsın.
Ø Yazılı ve uygulama notu 0 – 100 arasında girilebilsin. Farklı 
girilirse kesinlikle kabul etmesin. Yazılı Notu en yüksek olan 
üste gelecek şekilde sıralayınız.
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Ø Sonuç: Yazılı ve Uygulama notlarının her ikisinden en az 60 
almışsa Geçti değilse Hücre boş kalsın.
Ø Yazılı ve uygulama notu 0 – 100 arasında girilebilsin. Farklı 
girilirse kesinlikle kabul etmesin. Yazılı Notu en yüksek olan 
üste gelecek şekilde sıralayınız.
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Ø HASTA KATILIM PAYI bölümüne gelinip;
=EĞER(C2=”SSK”;A2*20/100;0)





Ø Vergi = Eğer Brüt maaşı 700 TL ve üzeri ise brüt maaşın 
%20’si, değilse brüt maaşın %15’i olarak hesaplansın.
Ø Sigorta =Brüt maaşın % 12 ‘ si olarak hesaplayınız
Ø Net Maaş = Brüt Maaştan vergi ve Sigorta düşerek 
hesaplayınız.
Ø Genel Toplamı hesaplayınız.

1

Ø Vergi = Eğer Brüt maaşı 700 TL ve üzeri ise brüt maaşın 
%20’si, değilse brüt maaşın %15’i olarak hesaplansın.
Ø Sigorta =Brüt maaşın % 12 ‘ si olarak hesaplayınız
Ø Net Maaş = Brüt Maaştan vergi ve Sigorta düşerek 
hesaplayınız.
Ø Genel Toplamı hesaplayınız.

1



Ø Öncelikle tablo çizilir ve biçimlendirilir. (kenarlık, 
desen, hizalama, yazıtipi vb.)
Ø VERGİ bölümüne geçilip;
=EĞER(B2>=700;B2*20/100;B2*15/100) formülü 
yazılır ve aşağı doğru formül kopyalanır. Bu formüle 
göre, eğer brüt maaşı 700 ve üzeri olanlardan %20 
vergi kesintisi, değilse yani 700 den küçük ise %15 
vergi kesintisi uygulanacaktır.
Ø SİGORTA bölümüne geçilip;
=B2*12/100 formülü yazılır ve aşağı doğru formül 
kopyalanır. Bu formüle göre , brüt maaşın %12 ‘si 
sigorta kesintisi uygulanmıştır.
Ø NET MAAŞ bölümüne geçilip ; =B2-
(C2+D2) formülü yazılır ve aşağı doğru formül 
kopyalanır. Bu formüle göre, brüt maaştan vergi ve 
sigorta toplamı çıkarılmıştır.
Ø VERGİ GENEL TOPLAM bölümüne geçilip 
; =TOPLA(C2:C5) formülü yazılır ve onaylanır
Ø SİGORTA GENEL TOPLAM bölümüne 
geçilip; =TOPLA(D2:D5) formülü yazılır ve 
onaylanır.
Ø NET MAAŞ GENEL TOPLAM bölümüne 
geçilip; =TOPLA(E2:E5) formülü yazılır ve onaylanır.

Ø Vergi = Eğer Brüt maaşı 700 TL ve üzeri ise brüt maaşın 
%20’si, değilse brüt maaşın %15’i olarak hesaplansın.
Ø Sigorta =Brüt maaşın % 12 ‘ si olarak hesaplayınız
Ø Net Maaş = Brüt Maaştan vergi ve Sigorta düşerek 
hesaplayınız.
Ø Genel Toplamı hesaplayınız.



1. Çalıştığı saat olarak en az 100 en fazla 250 
girilebilsin. Farklı değer kesinlikle kabul 
etmemesi şeklinde ayarlayınız.

2. Tutarı hesaplayınız. Prim; Eğer işçinin saati 
150 ve daha fazla ise, tutarın %30’u verilir, 
az ise prim verilmez.

3. Ele Geçen: Tutar ile prim toplamına eşittir. 
Dosyayı kendi adınıza masaüstüne 
kaydediniz.

1. Çalıştığı saat olarak en az 100 en fazla 250 
girilebilsin. Farklı değer kesinlikle kabul 
etmemesi şeklinde ayarlayınız.

2. Tutarı hesaplayınız. Prim; Eğer işçinin saati 
150 ve daha fazla ise, tutarın %30’u verilir, 
az ise prim verilmez.

3. Ele Geçen: Tutar ile prim toplamına eşittir. 
Dosyayı kendi adınıza masaüstüne 
kaydediniz.

1. Çalıştığı saat olarak en az 100 en fazla 250 
girilebilsin. Farklı değer kesinlikle kabul 
etmemesi şeklinde ayarlayınız.

2. Tutarı hesaplayınız. Prim; Eğer işçinin saati 
150 ve daha fazla ise, tutarın %30’u verilir, 
az ise prim verilmez.

3. Ele Geçen: Tutar ile prim toplamına eşittir. 
Dosyayı kendi adınıza masaüstüne 
kaydediniz.
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1. Çalıştığı saat olarak en az 100 en fazla 250 
girilebilsin. Farklı değer kesinlikle kabul 
etmemesi şeklinde ayarlayınız.

2. Tutarı hesaplayınız. Prim; Eğer işçinin saati 
150 ve daha fazla ise, tutarın %30’u verilir, 
az ise prim verilmez.

3. Ele Geçen: Tutar ile prim toplamına eşittir. 
Dosyayı kendi adınıza masaüstüne 
kaydediniz.

2
Ø Öncelikle tablo çizilir ve biçimlendirilir. (kenarlık, desen, 
hizalama, yazıtipi vb.)
Ø Çalışılan saat en az 100 ve en fazla 250 olarak girilebilmesi 
için ; Tüm saatler seçilir. VERİ – DOĞRULAMA – AYARLAR – İZİN 
VERİLEN bölümü – TÜM SAYI – VERİ bölümü ARASINDA -
EN AZ ve EN FAZLA bölümlerine istenilen sayılar yazılır. Eğer 
hata iletisi yazılacaksa ; HATA UYARISI sekmesine geçilir. STİL 
bölümü DUR olarak ayarlanır. HATA İLETİSİ alanına geçilip 
istenilen uyarı yazılır. ( örnek : girilen sayı kurallara uygun değil 
gibi )
Ø TUTAR bölümüne geçilip ;
=B3*C3 formülü yazılır ve aşağı doğru formül kopyalanır.
Ø PRİM bölümüne geçilip ;
=EĞER(B3>=150 ;D3*30/100 ;0)
formülü yazılır ve aşağı doğru formül kopyalanır. Bu formüle 
göre, eğer işçinin saati 150 ve üzeri ise prim, tutarıın % 30 ‘u , 
değil ise prim verilmeyecektir.
Ø ELE GEÇEN bölümüne geçilip ;
=D3+E3 formülü yazılır ve aşağı doğru formül kopyalanır.
Ø Ekrandaki Kitap kayıt edilecekse; DOSYA – KAYDET – KAYIT 
YERİ – MASAÜSTÜ – DOSYA ADI verilerek KAYDET düğmesine 
basılarak kayıt işlemi tamamlanır



Ø Primli Maaş =Maaşa prim oranını 
ekleyerek hesaplayınız
Ø Adı ve Tutarına göre pasta grafiği 
çiziniz. Etiket ve yüzde değerleri grafik 
üzerinde olsun.
Ø Belgeyi C: sürücüsünde Sınav adında 
klasör oluşturarak ve parola vererek 
(parola: 2009) kaydedin.

3.SORU

Ø Primli Maaş =Maaşa prim oranını 
ekleyerek hesaplayınız
Ø Adı ve Tutarına göre pasta grafiği 
çiziniz. Etiket ve yüzde değerleri grafik 
üzerinde olsun.
Ø Belgeyi C: sürücüsünde Sınav adında 
klasör oluşturarak ve parola vererek 
(parola: 2009) kaydedin.

3.SORU



1. Öncelikle tablo çizilir ve biçimlendirilir. (kenarlık, desen, 
hizalama, yazıtipi vb.) PRİMLİ MAAŞ bölümüne gelinip ; 
=B3+B3*C3/100 formülü yazılır ve aşağı doğru kopyalanır. 
Bu formüle göre, fiyata, fiyatın yüzdelik zam tutarı 
bulunup eklenmiştir.(zam oranları aynı olmadığı için zam 
oranı hücresinin kendisi kullanılmıştır)

2. Tablonun grafiğini çizmek için; cins ve Maaş bölümleri 
seçilir. Daha sonra EKLE - GRAFİK YADA GRAFİK SİHİRBAZI 
ARAÇ DÜĞMESİ kullanılarak, seçili alanın pasta grafiği 
çizilir. Grafikte yüzdelik ve etiket değerlerinin 
görüntülenmesi için, grafik oluşturma aşamasında VERİ 
ETİKETLERİ sekmesine geçilip, YÜZDE ve KATEGORİ ADI 
bölümlerinin işaretlenmesi gerekir. Eğer grafik çizme 
işlemi tamamlandıysa, çizilen GRAFİK ÜZERİNDE SAĞ TUŞA 
basılır, buradan GRAFİK SEÇENEKLERi seçeneği tıklanır ve 
yine VERİ ETİKETLERİ sekmesine geçilip, YÜZDE ve 
KATEGORİ ADI seçenekleri işaretlenir.

3. Ekrandaki kitabı parolalı olarak kayıt etmek için; DOSYA –
KAYDET – ARAÇLAR - GENEL SEÇENEKLER penceresi açılır 
ve istenilen parola yazılır ve onaylanır. KONUM bölümü C: 
sürücüsü olarak ayarlanır, DOSYA ADI bölümüne gelinip 
dosyaya isim verilir ve KAYDET tuşuna basılarak kayıt 
tamamlanır.

1. Primli Maaş =Maaşa prim oranını 
ekleyerek hesaplayınız

2. Adı ve Tutarına göre pasta grafiği 
çiziniz. Etiket ve yüzde değerleri 
grafik üzerinde olsun.

3. Belgeyi C: sürücüsünde Sınav 
adında klasör oluşturarak ve parola 
vererek (parola: 2009) kaydedin.

3.SORU



Ø ORTALAMA = Ara sınavın %30+Finalin %70
Ø SONUÇ = Ortalamadaki değer 50’den büyükse Geçti,değil ise 
Kaldı yazsın
Ø Sonuç bölümünde Geçti’leri Lacivert, Kaldı ‘ları kırmızı 
renkte göstersin

4.UYGULAMA
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renkte göstersin
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Ø Sonuç bölümünde Geçti’leri Lacivert, Kaldı ‘ları kırmızı 
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4.UYGULAMA



Ø ORTALAMA = Ara sınavın %30+Finalin 
%70
Ø SONUÇ = Ortalamadaki değer 50’den 
büyükse Geçti,değil ise Kaldı yazsın
Ø Sonuç bölümünde Geçti’leri Lacivert, 
Kaldı ‘ları kırmızı renkte göstersin

4.UYGULAMA CEVAP

Ø Öncelikle tablo oluşturulur ve biçimlendirilir.
(Kenarlık, hizalama, yazıtipi, gölgeleme vb.)
Ø Ortalama bölümüne gelinip ;
=(B3*30/100) + (C3*70/100) formülü yazılarak onaylanır ve formül alt hücrelere de kopyalanır. Bu 
formülle, Ara Sınav notunun % 30 ile Final notunun %70 ‘ ini bulunarak toplamı alınmıştır.
Ø Sonuç bölümüne gelinip ;
=EĞER(D3>50;”GEÇTİ”;”KALDI”) formülü yazılıp onaylanır ve formül alt hücrelerede kopyalanır. 
Böylece Ortalamadaki değer 50 ‘den büyükse Geçti yazar, değilse yani 50’den küçükse Kaldı yazar.
Ø Sonuç bölümündeki veriler seçilip (Geçti - Kaldı); BİÇİM - KOŞULLU BİÇİMLENDİRME seçeneği 
açılır. Bu pencerede Koşul1 bölümü Hücre Değeri yapılır. Hemen yanındaki bölümden seçtiğimiz 
değerler metinsel olduğu için EŞİTTİR seçilir. Daha sonra yanındaki kutucuğa gelinip GEÇTİ yazılır ve 
BİÇİM seçeneğine tıklanarak biçimlendirmesi yapılır ve TAMAM tuşuna basılarak onaylanır. Daha 
sonra KALDI seçeneğini ayarlamak için; EKLE seçeneği tıklanarak yeni bir bölüm açılır. Yine bu 
bölümden EŞİTTİR seçilip , yanındaki kutucuğa KALDI yazılır, BİÇİM seçeneğine tıklanarak 
biçimlendirilir ve TAMAM tuşuna basılarak onaylanır. İlk sayfaya geçilip yine TAMAM tuşuna 
basılarak onaylanır ve Geçti – Kaldı seçenekleri istediğimiz renkte görülür.
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