
ZADANIE 1 

W pustym arkuszu utwórz automatycznie tabliczkę mnożenia w zakresie od 1*1 do 25*25. 

W komórce będącej wynikiem mnożenia 1*1 wpisz odpowiednią formułę, a następnie skopiuj ją do 

wszystkich pozostałych komórek tabliczki. 

Wykorzystaj formuły z adresowaniem mieszanym. 

 

 

ZADANIE 2 

W skoroszycie daneExcel.xlsx wejdź do arkusza Daty. 

1. Wpisz dzisiejszą datę do wskazanej komórki zgodnie z formatem rr-mm-dd. 

 

 



2. Zmień format dzisiejszej daty oraz daty urodzenia wg przykładu "14 marca 2001". 

3. Oblicz wiek ankietowanych (w dniach) odejmując od daty dzisiejszej datę urodzenia. Ustal format 

w kolumnie Wiek w dniach na liczbowe bez miejsc po przecinku. 

4. Oblicz wiek ankietowanych w miesiącach (bez miejsc po przecinku) - podziel wiek w dniach przez 

30. 

5.  Oblicz wiek ankietowanych w latach (bez miejsc po przecinku) - podziel wiek w miesiącach przez 

12. 

6. Dodatkowo, oblicz wiek ankietowanych w latach (bez miejsc po przecinku) stosując funkcję ROK 

(wstawianie - patrz punkt 1). 

7. Korzystając z formatowania warunkowego zmień kolor czcionki w kolumnie Wiek w latach-II 

sposób na: 

- czerwony dla osób > 60 lat 

- zielony dla osób w wieku 60 lat i mniej 

8. Korzystając z formatowania warunkowego zmień kolor tła w kolumnie Wiek w miesiącach na: 

- pomarańczowy dla osób w wieku pomiędzy 0 a 600 miesięcy 

- zielony dla osób w wieku pomiędzy 601 a 800 miesięcy 

- czerwony dla osób w wieku > 800 miesięcy 

9. Korzystając z formatowania warunkowego zmień krój czcionki w kolumnie Cholesterol w nast. 

sposób: 

- pogrubiona - dla osób z cholesterolem > 200 jednostek 

- kursywa - dla osób z cholesterolem < 200 jednostek 

 

WSKAZÓWKI 

a) Formatowanie komórek arkusza: 

Narzędzia główne -> komórki -> format -> formatuj komórki 

b) Formatowanie warunkowe: 

Narzędzia główne -> style -> formatowanie warunkowe -> reguły wyróżniania komórek 

 



ZADANIE 3 

a) otwórz arkusz oceny i sporządź wykres kolumnowy porównujący średnie oceny dwóch uczniów w 

kolejnych latach nauki 

b) otwórz arkusz skład powietrza; na wykresie kołowym przedstaw procentowy udział 

poszczególnych składników powietrza. Dodaj do wykresu etykiety danych. 

c) otwórz arkusz jeziora świata; przedstaw dane na wykresie z dwiema różnie skalowanymi osiami 

wartości i dodaj tabelę do wykresu. 

Proszę zwrócić uwagę na to, żeby na wykresie były widoczne także najmniejsze wartości: należy w 

tym celu skorzystać z wykresu typu 'kołowy kołowego', który jest połączeniem dwóch wykresów 

kołowych. 

d) otwórz arkusz książki 

- korzystając z funkcji średnia oraz licz.jeżeli i suma.jeżeli wprowadź do szarych komórek 

odpowiednie formuły zgodne z opisami 

 

- przedstaw na jednym wykresie zależność tytułu od liczby stron i ceny książki 

 

 

WSKAZÓWKI 

ad. a)  

Wstawianie wykresów: 

- zaznacz myszą zakres danych, które mają pojawić się na wykresie (zob. również opcję na rysunku) 

- wybierz opcję wstawianie -> wykresy -> kolumnowy 

- w razie konieczności zmiany wykresu z narzędzi wykresów wybierz opcję 'Zaznacz dane' i zmień 

odpowiednie pole w poniższej tabelce 

- uwaga: w tym zadaniu mamy dwie serie danych 
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ad. b) 

dodawanie etykiet danych do wykresu: 

narzędzia wykresów -> układ -> etykiety danych 

 

ad. c) 

Wykres z dwiema (różnie skalowanymi) osiami Y: 

- utworzyć wykres z jedną osią Y (wstawianie -> wykresy -> np. liniowy) 

- zaznaczyć (klikając) jedną serię danych 

- z menu podręcznego (po naciśnięciu prawym klawiszem myszy) wybrać formatuj serię danych -> 

opcje serii -> oś pomocnicza 

- jeśli to konieczne zamienić kolejność serii danych 

 

Wstawianie tabeli danych do wykresu:  

narzędzia wykresów -> widok -> tabela danych 

 

 

ZADANIE 4 

Arkusz plan w skoroszycie daneExcel.xlsx zawiera tabelę z listą zajęć realizowanych w semestrze 

zimowym na wydziale matematyki i informatyki UAM. Tabela ta składa się z siedmiu kolumn: numer 

pozycji, nazwa przedmiotu, kod przedmiotu, grupa, dzień, godzina, miejsce oraz nazwisko 

prowadzącego. Korzystając z mechanizmu tabel przestawnych wygeneruj tabelę, w której będzie 

można łatwo odczytać: 

a) ile bloków zajęć pracownicy wydziału realizują w ciągu tygodnia; 



b) ile bloków zajęć pracownicy wydziału realizują w poszczególne dni; 

c) ile sal komputerowych jest zajętych w poszczególnych terminach (sale komputerowe to sale D-1, 

D-2, D-2, A0-1 oraz od A1-14 do A1-25 włącznie); 

 

ZADANIE 5 

Utwórz tabelę przestawna,˛ która pozwoli wygenerować uproszczony plan zajęć wybranego 

prowadzącego (zob. rys. poniżej). Co można bardzo łatwo odczytać z takiej tabeli? 

 

  



ZADANIE 6 

Utwórz tabelę przestawna,˛ która pozwoli wygenerować pełny plan zajęć w wybranej sali (zob. rys. 

poniżej). 

 


