
Temat: Adresowanie względne i bezwzględne w praktyce. Wykresy w arkuszu. 
 
Czas realizacji: 1 X  45 min  
 
Cele operacyjne: 
 
Uczeń zna: 
-podstawowe pojęcia związane z arkuszem kalkulacyjnym: komórka aktywna,  
adres komórki, pasek formuł, zakładka arkusza, nagłówki wierszy i kolumn,  
-podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym: zaznaczanie komórek, bloku komórek, wpisywanie 
formuł, rodzaje odwołań w arkuszu 
-zna sposoby ilustrowania danych w arkuszu odpowiednim wykresem 
 
Uczeń umie: 
-wprowadzać dane liczbowe i tekstowe, zmieniać ich format, dodawać walutę  
-stosować proste obliczenia z wykorzystaniem formuł, funkcji (SUMA, MAX, MIN, MIN.K 
 i ŚREDNIA) 
-stosować odwołania do wykonywania obliczeń w arkuszu, kopiować formuły w arkuszu 
-wstawić odpowiedni typ, podtyp wykresu, pobrać zakres danych, wstawić tytuł wykresu,  
  sformatować wykres  
- zapisać dane na dysku 
 
 
Metody: pogadanka, pokaz, praca samodzielna 
 
 
Formy: praca indywidualna 
 
 
Pomoce dydaktyczne: oprogramowanie - Microsoft Excel, Microsoft Works, karta pracy 
                                      dla uczniów. 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1. Czynności organizacyjne - sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji. 
2. Przypomnienie wiadomości niezbędnych do lekcji. 
    Przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego, jego zastosowanie. 
3. Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego . 
4. Wprowadzanie danych do arkusza i dokonywanie prostych obliczeń z zastosowaniem odpowiednich  
     rodzajów formuł i odwołań. 
5. Kopiowanie formuł i uzupełnianie tabeli. 
6. Zilustrowanie odpowiednim wykresem danych z tabeli. 
7. Omówienie pracy-zapisanie danych na dysku. 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA PRACY UCZNIA 
 
 
Ćw. 1 Oblicz wynagrodzenia należne pracownikom wykorzystując odpowiednie rodzaje   
          odwołań i odpowiednie funkcje. 
 

Wynagrodzenie pracowników firmy  
praca dzienna za godz.         8,80 zł    premia 15%    

 nazwisko imi ę skł adniki 
wynagrodzenia  Bąk Adam Trojak Jan Puch Ewa Lasek Izabela Kulik Paweł RAZEM 
Ilość godz. pracy dziennej 
na miesiąc 200 150 130 167 210   
Wartość pracy  
w miesiącu                   
Wartość premii            
Dodatek do stażu pracy 0,15 0,2 0,05 0,25 0,16   
Wartość dodatku        

RAZEM  warto ść pracy 
brutto        
podatek 19%        

Wynagrodzenie netto 
(warto ść pracy brutto 
minus podatek)        
             

Minimalna wartość netto        
Najwyższa wartość 
PRACY BRUTTO    

2 Minimalna wartość 
netto       

Najniższa wartość 
PRACY 

DZIENNEJ    

3 Minimalna wartość 
netto     

 Średnia wartość 
WYNAGRODZENIA 
NETTO   

              

 
 
Ćw. 2  Wykonaj wykres  kołowy z efektem wizualnym 3- W ilustrujący WYNAGRODZENIE NETTO 
PRACOWNIKÓW FIRMY, tytuł  wykresu „Wynagrodzenie netto pracowników”. 
Spowoduj wyświetlanie wartości przy każdej ćwiartce wykresu, w legendzie powinny pojawić się wszystkie 
nazwiska i imiona pracowników firmy. Sformatuj odpowiednio wstawiony wykres ( dodaj odpowiednie tło, 
wypełnienie, zmień kolor, rodzaj i wielkość czcionki, itp.) 
 
 
 
 
 


