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Projektowanie wykresów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego 
 
Cel ćwiczeń: poznanie możliwości arkusza dotyczących tworzenia i formatowania wykresów; 
wykres funkcji, wykresy i analiza danych. 
 
Program zajęć 
 
1. Zapoznać się z możliwościami arkusza kalkulacyjnego w zakresie:  

1.1. Prezentacji danych w oparciu o wykresy różnych typów, np. kolumnowy, słupkowy, 
liniowy, kołowy, punktowy, warstwowy, radarowy, i inne.  

1.2. Tworzenia i formatowania wykresów z wykorzystaniem funkcji kreatora wykresów: 
formatowania obszaru wykresu, definiowania typu wykresu, określania danych 
źródłowych (zakres, serie),  ustalania opcji wykresów (tytuły, osie, linie siatki, 
legenda, etykiety danych, tabela danych).  

  
2. Przykładowe zadania  
 
Zad. 2.1. Obliczyć wartości funkcji sin(x) w przedziale [A,B] w N punktach osi X, zaczynając 
od x0=A. Dla D=(B-A)/N wyznaczyć wartości xi = x0 + i*D oraz F(xi)=sin(xi) dla kolejnych 
iteracji i=0,1,2, …,N.  
2.1.1. Utworzyć wykres funkcji F(x)=sin(x) w przedziale [A,B], gdzie A=-6, B=6 oraz N=20. 
          Wybrać typ wykresu liniowy ze znacznikami danych. Sformatować wykres w sposób  
          pokazany na rysunku 1, przedstawionym na kolejnej stronie.   
2.1.2. Zrealizować drugi wariant wykresu funkcji F(x)=sin(x) w przedziale [A,B], gdzie 
          A=-6, B=6, oraz N=100. Wybrać typ wykresu liniowy, wyświetlający trend dla różnych 
          kategorii. Sformatować wykres w sposób pokazany na rysunku 2.  
 
Zad. 2.2. Utworzyć tabelę o nazwie Lista Studentów, która zawiera kolumny:  

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

  
2.2.1. Wprowadzić do tabeli 14 rekordów zawierających przykładowe dane, np. dane 
          pokazane w tabeli 1 przedstawionej na kolejnej stronie (lub inne dane).    
 
Zad. 2.3. Dla tabeli Lista Studentów, utworzyć następujące wykresy:  
2.3.1. Wykres punktowy, który porównuje pary wartości średnich ocen studentów za  
            lata 98 i 99. Sformatować wykres w sposób pokazany na rysunku 3.   
2.3.2. Wykres punktowy z punktami danych połączonymi liniami, który porównuje wartości  
           średnich ocen studentów za lata 98 i 99. Sformatować wykres w sposób pokazany na 
           rysunku 4.    
2.3.3. Wykres kolumnowy typu histogram rozkładu wartości, który określa liczby studentów, 

których średnia ocena za 98 rok zawiera się w jednym z przedziałów: (0,2]; (2,3]; 
(3,4]; (4,5]; (5,6]. Sformatować wykres w sposób pokazany na rysunku 5.   

2.3.4. Wykres kołowy, który ilustruje procentowy (%) udział w całkowitej liczbie studentów 
          tych osób, które mają średnią ocen za 99 rok powyżej 3.80 oraz pozostałych osób.  
          Sformatować wykres w sposób pokazany na rysunku 6.  
 
 



 
 

 
Rysunek 1. Wykres sin(x) dla  N=20 

 
 

 
Rysunek 2. Wykres sin(x) dla  N=100 

 
 



 
Tabela 1. Lista Studentów 

 
 
 
 
 

 
Rysunek 3. Wykres punktowy – średnie ocen 

 
 
 
 
 



 

 
Rysunek 4. Wykres punktowy z liniami – średnie ocen 

 

 
Rysunek 5. Wykres kolumnowy - histogram 

 

 
Rysunek 6. Wykres kołowy – rozkład procentowy 


