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EXCEL OEFENTOETS 2022

De organisatie van het festival wil een overzicht hebben van de cateringskosten. 

Daarvoor ga jij gegevens verwerken in een spreadsheet.

OefentoetsExcel

Naam

Het festival begint om 9:00 en eindigt om 24:00.

1. Per 150 bezoekers moet er één cateraar zijn.

2. De organisatie schat in dat er gemiddeld 6 cateraars per uur actief zijn op het festival.

3. De cateraars kosten € 50 per cateraar per uur.

4. De bezoekersaantallen zijn geregistreerd per uur.

5. Alle cellen met een bedrag hebben de eigenschap valuta en in euro’s.

6. Gebruik waar mogelijk functies en celverwijzingen.

7. Vul zo nodig lijnen en kaders aan als ze weggevallen zijn.

8. De grafiek moet zo opgemaakt zijn dat de tijden goed leesbaar zijn.

1. Open het bestand catering in een spreadsheetprogramma  

en sla het op als catering _jouw naam.

2. Geef het werkblad de naam ‘catering’.

3. Bereken achter elk tijdstip in kolom C het aantal cateraars per uur met de berekening:  

aantal bezoekers/150. (Dus bijvoorbeeld in cel C3 staat =B3/150.)

4. Bereken in cel C18 het totaal aantal cateraars dat nodig is.

5. Rond achter elk tijdstip in kolom D het aantal cateraars naar boven af op een heel getal. Dus bij-

voorbeeld in cel D3 staat: =AFRONDEN.NAAR.BOVEN(C3;0)

6. Bereken in cel D18 het afgeronde totaal aantal cateraars.

7. Zet achter elk tijdstip in kolom E de kosten per uur: aantal cateraars per uur x kosten per uur. 

Maak een absolute celverwijzing naar cel E1.

8. Tel in cel F18 het totaalaantal geschatte uren aan catering op.

9. Zet in cel F19 deze berekening: totaal geschatte uren aan catering x kosten per uur (F18*E1)

10. Zet in cel F20 het totaal aan werkelijke kosten van de catering.

11. Geef cel F20 deze voorwaardelijke opmaak: 

- Als er méér geld is uitgegeven aan de catering dan de inschatting van de organisatie,  

krijgt de cel een lichtrode opvulling. 

- Als er minder geld is uitgegeven aan de catering dan de inschatting van de organisatie,  

krijgt de cel een lichtgroene opvulling.

12. Maak een nieuw werkblad aan en geef die de naam ‘grafiek bezoekersaantallen’.

13. Zet de bezoekersaantallen per tijdstip in een kolomgrafiek op dat werkblad.  

Zorg dat het aantal bezoekers op de verticale as staat en het tijdstip op de horizontale as.

14. Geef de grafiek de titel ‘bezoekersaantallen per uur’.

   Productie-eisen

   Werkwijze

Klas

Tip:

• Formules start je met ‘=’ op je toetsenbord

• Gebruik het groene vulgreepje om een formule uit te voeren over een celreeks

• Optellen doe je zo, let op hoofdletters: =SOM (A1:A2), niet A1 + A2

• Gemiddelde bereken je met =GEMIDDELDE(A1:A10)

• Product van iets doe je met ‘*’ en iets delen doe je met ‘/’

• Absolute verwijzing doe je met dollars = $A$1 in plaats van A1

• Selecteer meerdere individuele cellen met CTRL en een rij cellen met SHIFT


