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Scenariusz zajęć 
 

Przedmiot : technika pracy biurowej 
Klasa : III Technikum Hotelarskie 
Czas : 2 godziny lekcyjne 
 
Temat : Graficzna prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym. 
 
1. Cele operacyjne lekcji : 

• uczeń potrafi wprowadzić określone dane liczbowe lub tekstowe do 
arkusza kalkulacyjnego, 

• uczeń  zastosuje w zadaniach podstawowe funkcje, 
• uczeń wymieni etapy tworzenia wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, 
• uczeń   na podstawie określonych danych utworzy wykres w arkuszu 

kalkulacyjnym, 
• uczeń wie na czym polega formatowanie wykresu i potrafi je zastosować 

w zadaniach, 
• uczeń dokona zmiany typu wykresu ( potrafi zastosować różne typy 

wykresów do jednej tabeli ), 
• uczeń potrafi dokonać zmiany rozmiaru elementu wykresu, 
• uczeń nada nazwę arkuszowi kalkulacyjnemu , w którym wykonywał 

ćwiczenia dotyczące graficznej prezentacji danych. 
 

2. Środki dydaktyczne : 
• stanowisko komputerowe, 
• literatura : Maria Langer „ Po prostu- EXCEL 2000 PL” HELION. 

 
3. Metody nauczania : 

• wykład wprowadzający , 
• pogadanka, 
• ćwiczenia. 

 
4. Przebieg lekcji : 
 
L.P.           OGNIWA LEKCJI                PRZEBIEG LEKCJI 
1. Czynności organizacyjne 1. Powitanie. 

2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przypomnienie wiadomości z 
poprzednich zajęć. Sprawdzenie 
poprawności wykonania zadania 
domowego . 
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2. Nawiązanie do nowego tematu 
lekcji. 

1. Podanie uczniom tematu lekcji oraz 
jej celów. 
 

3. Realizacja nowych treści 
programowych. 

1. Omówienie etapów tworzenia 
wykresu w arkuszu kalkulacyjnym. 
2.Zapoznanie z pojęciem forma-
towania wykresu.. 
3.Wykonywnie ćwiczeń kształtu-
jących umiejętności prawidłowego 
tworzenia oraz formatowania 
wykresów w arkuszu kalkulacyjnym   
(załącznik nr 1 ). 
4.Ocena zadania nr 4. 
 

4. Podanie zadania domowego. 1.Przygotuj referat na następujący 
temat : 
„Wykorzystanie arkusza kalkula-
cyjnego w pracy biurowej” 

5. Podsumowanie lekcji.  
 

 
 
 

 
GRAFICZNA PREZENTACJA DANYCH- ZADANIA 

( ZAŁĄCZNIK NR 1) 
 

 
ZADANIE 1 
 
 Na podstawie danych zawartych w tabeli utwórz wykres przedstawiający: 

a) ilość uczniów w poszczególnych klasach ( wykres słupkowy) 
b) średnią poszczególnych klas ( dowolny typ wykresu ) 

 
KLASA ILO ŚĆ 

UCZNIÓW 
ŚREDNIA 
KLASY 

I A 30 3,5 
II A 28 3,9 
III A 32 4,2 

  
Arkuszowi , w którym pracujesz nadaj nazwę SZKOŁA. 
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ZADANIE 2 
 
 Przedstaw na wykresie kołowym strukturę wydatków rodziny 
Kowalskich. 

• wydatki na mieszkanie 35 % 
• wydatki na zakup żywności 40 % 
• wydatki na zakup ubrań 10 % 
• wydatki na zakup artykułów chemicznych 10 % 
• inne wydatki  5 % 
Dokonaj formatowania wykresu według własnego uznania. Arkuszowi , w 
którym pracujesz nadaj nazwę RODZINA. 
 

ZADANIE 3 
 
 Oblicz, ile dni, ile miesięcy oraz ile lat pracują w przedsiębiorstwie 
„ALFA” ni żej wymienieni pracownicy. 
 ( wykorzystaj następujący projekt tabeli ) 
 
Nazwisko i 

imię 
Data 

zatrudnienia 
Data 

bieżąca 
Ilość dni Ilość 

miesięcy 
Ilość lat 

Nowak Jan 01.01.1985 22.12.2005    
Lis Paweł 01.10.2003 22.12.2005    
Kruk Piotr 01.04.1994 22.12.2005    
 
 Ilość miesięcy oraz ilość lat  Piotra Kruka przedstaw na wybranych przez 
siebie dwóch typach wykresu. Arkuszowi, w którym pracujesz nadaj nazwę  
PRACOWNICY. 
 
ZADANIE 4 
 
 Wykonaj wykres na podstawie przygotowanych przez siebie danych. 

 
 
 
 
Opracowanie : mgr Monika Kurzajczyk 


