
Technologie informacyjne. SKP. Laboratorium 8.  
 

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do przetwarzania tabel z danymi 
 
Cel ćwiczeń: poznanie moŜliwości arkusza dotyczących wykonywania operacji na tabelach, 
tworzenie prostych baz danych; projektowanie formuł obliczeniowych umoŜliwiających 
zliczanie, sortowanie oraz filtrowanie informacji w tabelach według ustalonych kryteriów. 
 
Program zajęć 
 
1. Zapoznać się z moŜliwościami arkusza kalkulacyjnego w zakresie:  

1.1. Tworzenia i zarządzania tabelami arkusza kalkulacyjnego; definiowania zakresu, 
scalania komórek. 

1.2. Wypełniania arkusza danymi i auto-wypełniania. 
1.3. Formatowania danych w tabelach. 
1.4. Wstawiania oraz usuwania wierszy i kolumn tabeli. 
1.5. Wykorzystania funkcji wbudowanych i uŜywania kolumny obliczeniowej.   
1.6. Sumowania danych w tabelach z wykorzystaniem formuł obliczeniowych oraz 

funkcji arkusza.   
1.7. Definiowania formuł obliczeniowych z wykorzystaniem funkcji arkusza (logicznych, 

matematycznych, statystycznych, wyszukiwania i adresu).   
1.8. UŜywania odwołań strukturalnych (nazw komórek). Przekazywania danych między 

arkuszami.  
1.9. Tworzenia baz danych. Sortowania i filtrowania danych: opcja Autofiltr.    
  

2. Przykładowe zadania  
 
Zad. 2.1. Utworzyć tabelę o nazwie Lista Studentów, która zawiera kolumny:  

 
| Lp. | Nazwisko | Imię |  Indeks  | Wydział | RokS | Wiek | DataUr | Sred98 | Sred99 |    

  
2.1.1. Wprowadzić do tabeli 14 rekordów zawierających przykładowe dane, np. dane 
          pokazane w tabeli 1 przedstawionej na kolejnej stronie (lub inne dane).   
2.1.2. Posortować dane według jednego z pól (np. według Nazwisk).  
2.1.3. Zastosuj opcję sortowania według wielu pól, aby posortować studentów według  
          Nazwisk, a następnie według Imion i Indeksów.  
2.1.4. Obliczyć średnią ocen studentów za rok 98 oraz za rok 99. 
2.1.5. Utworzyć osobną tabelę, która pokazuje ilu studentów studiuje na poszczególnych  
           wydziałach oraz jaki jest sumaryczny wiek tych osób.  
2.1.6. Utworzyć osobną tabelę, która zawiera wszystkich studentów wydziału W4, którzy 
          studiują na 3 roku (np. wykorzystać Autofiltr). 
2.1.7. Utworzyć osobną tabelę, która zawiera wszystkich studentów, którzy mają pomiędzy  
           21 a 23 lata.  
2.1.8. Utworzyć osobną tabelę, która zawiera wszystkich studentów, którzy urodzili się 
           pomiędzy 1984-01-31 a 1987-02-01. 
2.1.9. Utworzyć osobną tabelę, która zawiera wszystkich studentów, którzy mają średnią ocen  
           za 98 i 99 rok powyŜej 4.0.  
 
Wykorzystać funkcje: LICZ.JEśELI, SUMA.JEśELI oraz opcje arkusza Dane-Filtr, Sortuj. 
 
 
 



  
Tabela 1. Lista Studentów 
 
 

 
 


