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Rozdział V Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Zadania dodatkowe 

Zadanie 1.  Kopiujemy formuły (temat 23.)

1. Otwórz plik Ameryka – skorzystaj z pliku zapisanego w zadaniu 3. z podręcznika, temat 23.
2. Do tabeli dołącz informacje o krajach Afryki. Skorzystaj z roczników statystycznych, podręcz-

ników, Internetu lub innych źródeł.
3. Jak najlepiej rozmieścić nowe dane (w jakich kolumnach i wierszach), aby móc skorzystać 

z możliwości kopiowania formuły? Jeśli istnieje kilka rozwiązań, podaj je.
4. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

Zadanie 2.  Projektujemy tabelę i formuły (tematy 23. i 24.)

1. Zaprojektuj tabelę, w której przedstawisz obliczenia pól prostokąta, trapezu, trójkąta. 
2. Wykonaj obliczenia dla 10 dowolnych prostokątów, 10 trójkątów i 10 trapezów (wprowadzaj 

prawidłowe dane, czyli takie, aby z odcinków o podanej długości możliwe było zbudowanie 
odpowiednich figur geometrycznych).

3. Ile musisz wpisać formuł? Odpowiedź uzasadnij.
4. Zapisz plik pod nazwą Geometria.

Zadanie 3.  Stosujemy funkcje (temat 24.)

1. Otwórz plik Zestawienie.
2. Wpisz odpowiednią formułę na obliczenie średniej ocen. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc 

po przecinku.
3. Zaproponuj sposób na wyznaczenie liczby poszczególnych ocen danego ucznia. Zastosuj 

funkcję LICZ.JEŻELI. Wpisz odpowiednią formułę.
4. Wykonaj obliczenia dla wszystkich uczniów.
5. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

Zadanie 4.  Kalkulujemy wydatki (temat 25.)

Chcesz pomóc mamie zaplanować wydatki na święta (żywność, prezenty, choinka, ozdoby, inne). 
1. Mając do dyspozycji określoną kwotę (ustal ją), zaprojektuj taką kalkulację wydatków, 

aby końcowe saldo było dodatnie – na drobną nagrodę dla ciebie.
2. Utwórz nowy plik arkusza kalkulacyjnego i wykonaj stosowne obliczenia.
3. Zapisz plik pod nazwą Święta.
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Zadanie 5.  Kalkulujemy wydatki (temat 25.)

Planujesz przygotować uroczystą kolację. Przeprowadź kalkulację wydatków na ten cel w tabeli 
arkusza. Do dyspozycji masz swoje zaoszczędzone kieszonkowe. 
1. Zaprojektuj taką kalkulację wydatków, aby końcowe saldo było zerowe.
2. Utwórz nowy plik arkusza kalkulacyjnego i wykonaj stosowne obliczenia.
3. Zapisz plik pod nazwą Kolacja.

Zadanie 6.  Kalkulujemy wydatki (temat 25.)

Wybierasz się z kolegami na obóz wędrowny w góry. Planujesz niezbędne zakupy. 
1. Utwórz nowy plik arkusza kalkulacyjnego i kosztorys wydatków związanych z przygotowania-

mi do wyjazdu oraz pobytem na obozie.
2. Zapisz plik pod nazwą Obóz.

Zadanie 7.  Planujemy przyjęcie wigilijne (temat 25.)

Przygotowujesz projekt przyjęcia wigilijnego. 
1. Ustal rodzaje potraw, a następnie oblicz ich koszt, uwzględniając potrzebne produkty 

(cenę i ilość).
2. Formuły w arkuszu powinny umożliwiać kalkulację kosztów, w zależności od liczby osób 

uczestniczących w wigilii, cen jednostkowych produktów, ich ilości.
3. Utwórz nowy plik arkusza kalkulacyjnego i wykonaj stosowne obliczenia.
4. Zapisz plik pod nazwą Przyjęcie.

Zadanie 8.  Stosujemy adresowanie mieszane (temat 26.)

1. Otwórz plik Tabela.
2. Wykonaj wszystkie obliczenia procentowe, wpisując tylko raz odpowiednią formułę do ko-

mórki o adresie D3; do pozostałych komórek formułę skopiuj.
3. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

Zadanie 9.  Rysujemy wykresy (temat 27.)

1. Otwórz plik Tabela zapisany w zadaniu 8.
2. Przygotuj odpowiedni wykres, na którym porównasz liczbę uczniów uprawiających siatkówkę 

i piłkę nożną w poszczególnych klasach. Jaki typ wykresu najlepiej zastosować?
3. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

Zadanie 10.  Dostosowujemy typ wykresu do danych (temat 27.)

1. Otwórz pliki Wykres liniowy, Wykres kołowy, Wykres kolumnowy (CD), w których pokazane 
są różne typy wykresów.

2. Omów dane prezentowane na tych wykresach. Czy wszystkie typy wykresów są odpowiednio 
dostosowane do danych? Odpowiedź uzasadnij.
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Zadanie 11.  Włączamy tabelę arkusza kalkulacyjnego do tekstu (temat 28.)

1. Utwórz nowy plik w edytorze tekstu i wpisz nagłówek „Wybrane informacje statystyczne 
o krajach Ameryki, Afryki i Europy”. Zapisz plik pod nazwą Geografia.

2. Otwórz plik Ameryka zapisany w zadaniu 1. 
3. Wstaw do pliku tekstowego tabelę przygotowaną w zadaniu 1. 
4. Nad tabelą umieść krótki komentarz informujący o jej zawartości.
5. Zapisz plik pod tą samą nazwą.

Uwaga: Wstaw tabelę w sposób umożliwiający połączenie dokumentu tekstowego z plikiem 
arkusza kalkulacyjnego.

Zadanie 12.  Rysujemy wykres funkcji liniowej (temat 29.)

1. Otwórz plik Funkcje liniowe. Omów, jaki zastosowano typ wykresu, jak zostały opisane osie 
wykresu, które dane zastosowano do opisu osi OX.

2. Przedstaw graficznie rozwiązanie układu równań: 
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3. Zapisz plik pod nazwą Wykres.


