
1. Arkusze kalkulacyjne 

1.0. Excel w popkulturze1 

Zad. 1. Znajdź (nie)śmieszne obrazki/filmiki/teksty/żarty/demoty itp. dotyczące Excela lub innych 

arkuszy kalkulacyjnych. Czy wiesz dlaczego są one (nie)śmieszne? 

Zad. 2. Wejdź na bloga zajęciowego tykawcelu: http://tykawcelu.wordpress.com. Rozwiąż zagadkę, 

która pojawiła się w pierwszym wpisie ‘co tak tyka? w jakim celu?’. 

1.1 Jakie mamy arkusze kalkulacyjne? 

Zad. 1. Jak nazywa się najpopularniejszy na świecie arkusz kalkulacyjny? Ile on kosztuje? Zapisz linka 

strony, gdzie można go kupić i gdzie będzie podana cena. 

Zad. 2. Znajdź przynajmniej 3 darmowe arkusze kalkulacyjne, w tym przynajmniej jeden, z którego 

można korzystać on-line i przynajmniej jeden, który można używać pod Linuksem. Zapisz 

odpowiednie linki.  

Zad. 3. Jakie wersje jakich arkuszy kalkulacyjnych możesz używać w laboratorium? *A jakie masz w 

domu? 

1.2 Jak uczyć się samemu arkuszy kalkulacyjnych? 

Zad. 1. Znajdź przynajmniej 4 darmowe internetowe kursy arkuszy kalkulacyjnych, które wyglądają na 

dobre. Wśród nich powinny być przynajmniej dwa kursy Excela, przynajmniej jeden kurs nie-Excela 

oraz przynajmniej jeden kurs video. Zapisz odpowiednie linki. 

Zad. 2. Znajdź przynajmniej 2 kursy Excela różnych firm, które odbędą się we Wrocławiu w ciągu 

najbliższego miesiąca. Ile one kosztują? Zapisz odpowiednie linki i ceny. 

1.3 Jak dobrze umiesz arkusze kalkulacyjne? 

Ze strony ECDL PL z działu 'Do pobrania' pobierz Syllabus ECDL wersja 5.0 i zapisz go na pulpicie. Link 

do powyższej strony znajduje się tu: http://www.ecdl.com.pl/. Zapoznaj się z modułem czwartym 

owego sylabusa – Arkusze kalkulacyjne. 

Zad. 1. Wykonaj zadania z kategorii 4.1 Użycie aplikacji, tj. zadania: 4.1.1.1-4.1.2.4 lub 

(4.1.1.1) Otwórz aplikacje arkusza kalkulacyjnego na Twoim komputerze. (4.1.1.2, 4.1.1.3) Stwórz 

nowy zeszyt i zapisz go na pulpicie w folderze Arkusz pod nazwie ExcelAB, gdzie A – pierwsza litera 

Twojego imienia, B – pierwsza litera Twojego nazwiska. (4.1.2.1) Ustaw, żeby folder Arkusz był 

domyślnym folderem, w którym zapisujesz pliki Excela oraz zmień nazwę użytkownika na numer 

Twojego komputera. (4.1.2.2., 4.1.2.3) Otwórz Pomoc (jaki klawisz skrótu?), żeby dowiedzieć się jak 

powiększyć (Wyszukaj: powiększenie widoku) widok wyświetlania arkusza. (4.1.2.4) Gdzie znajduje 

się pasek narzędzi Excela. Minimalizuj wstążkę. 

Zad. 2. Wykonaj zadania z kategorii 4.2 Komórki, tj. zadania 4.2.1.1-4.2.3.4. 

Zad. 3. Wykonaj zadania z kategorii 4.3 Zarządzanie arkuszami, tj. zadania 4.3.1.1.-4.3.2.4. 

Zad. 4. Wykonaj zadania z kategorii 4.4 Reguły i funkcje, tj. zadania 4.4.1.1-4.4.2.2. 

Zad. 5. Wykonaj zadania z kategorii 4.5 Formatowanie, tj. zadania 4.5.1.1-4.5.3.4. 

*Zad. 6. Wykonaj zadania z kategorii 4.6 Wykresy, tj. zadania 4.6.1.1-4.6.2.5 
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*Zad. 7. Wykonaj zadania z kategorii 4.7 Formatowanie arkusza, tj. zadania 4.7.1.1-4.7.2.5. 

1.4 Innowacyjny arkusz kalkulacyjny2 

W grupach 3-4 osobowych spróbujcie opracować nowy arkusz kalkulacyjny. Opiszcie jego możliwości, 

funkcje, szatę graficzną, nazwy poszczególnych elementów, itd., możliwie różne od typowych: np. 

nazwa kajet zamiast zeszyt czy dodanie dodatkowej klawiatura usb proarkuszokalkulacyjnej. Mile 

widziana jest nieszablonowość oraz innowacyjność pomysłów. Drugą możliwością jest oparcie się na 

typowym arkuszu kalkulacyjnym i zaproponowanie poprawek. 
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