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KLASA IV  

Temat :  Porządkowanie danych w tabelach i na wykresach – arkusz 

kalkulacyjny. 
 

Dowiesz się, jak 

 przekształcać i uzupełniać zbiory danych w arkuszu kalkulacyjnym, 

 sortować dane, 

 tworzyć i formatować wykresy kołowe. 

To takie poważne słowo – dane. Używasz tego słowa od pewnego czasu, pojawiło 

się już na początku pracy z komputerem. Czy wiesz, co ono znaczy? Litery, słowa, 

teksty, liczby, znaki, symbole – to wszystko są dane. Można je zbierać, badać, prze-

chowywać, przetwarzać i... dowiadywać się czegoś nowego. Dane, które zbierałeś i 

przetwarzałeś na poprzednich lekcjach, to na przykład wzrost uczniów w klasie czy 

długość ich łokci. 

 

Porządkowanie danych 
W arkuszu pomiary zapisałeś wyniki pomiarów długości łokci uczniów twojej klasy i 

wykres słupkowy obrazujący te dane. 
 Otwórz ten dokument i uzupełnij zbiór danych – w dodatkowej kolumnie wpisz płeć każdej 

osoby opisanej w tabelce. Użyj symbolicznych oznaczeń, na przykład dz. – dla dziewczynek 
i chł. – dla chłopców. Gdy wprowadzisz te oznaczenia, spróbuj odpowiedzieć na pytanie: czy 
dłuższe są łokcie chłopców, czy łokcie dziewczynek? 

Odpowiedź nie jest oczywista – pomiary są pomieszane, w kolejnych wierszach raz 

są dane chłopców, raz dziewczynek. Aby ułatwić sobie odpowiedź, pogrupuj wyniki 

według płci, korzystając z dostępnej w arkuszu możliwości sortowania, czyli porząd-

kowania danych. 
 Kliknij myszą w dowolnej komórce wewnątrz kolumny Płeć. 

 Znajdź na wstążce arkusza przycisk Sortuj i filtruj  i wybierz jeden z rodzajów propo-

nowanego sortowania . 
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Co się stało z danymi w tabelce? 

Lepiej teraz widać, czy dłuższe są łokcie koleżanek, czy łokcie kolegów? Czasem 

wyniki są tak różne, że nawet uporządkowanie danych nie pomaga. Łatwiej będzie to 

odczytać z wykresu, który... uporządkował się automatycznie, gdy posortowałeś ta-

belkę! Słupki oznaczające długości łokci zostały ustawione w kolejności sortowania! 

Jeśli nadal masz wątpliwości, policz średnią długość dziewczęcego i chłopięcego łok-

cia. Czy wiesz, co to jest średnia? Spójrz na rysunek  – czy potrafisz samodziel-

nie wykonać takie obliczenia? 

Czy wiesz, jak przygotować dane w arkuszu, aby dały się uporządkować za pomocą 

przycisków sortowania? 

 

Wyniki sondy 
 Teraz dodaj do tabeli jeszcze jedną kolumnę – Ocena Akademii Pana Kleksa. Wpisz w niej 

wyniki sondy, którą przeprowadzicie w klasie. Niech każdy z was – w kolejności, w jakiej jest 
wpisany do tabeli – oceni w skali od 1 do 5, jak mu się podobała książka Jana Brzechwy. 

Wywiad wśród uczniów poprowadzi nauczyciel. 
 Aby łatwiej ci było wpisywać kolejne wyniki sondy, posortuj tabelę alfabetycznie: rosnąco we-

dług kolumny Imię . 

 
 

 

 Gdy wpiszesz wszystkie oceny, posortuj tabelę według danych z nowej kolumny. Dzięki temu 
łatwo zliczysz, jak często w badaniu występowały poszczególne odpowiedzi. 
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 W pustym miejscu arkusza przygotuj nową tabelę , w której umieścisz liczbę wystąpień 
poszczególnych wyników. Przy okazji – ile osób z klasy wzięło udział w badaniu? Jakich od-
powiedzi było najwięcej w klasie? 

 

Na podstawie tej ostatniej tabeli możesz sporządzić w arkuszu ciekawy wykres. 
 Zaznacz dane i wybierz wstawianie wykresu kołowego (z efektem 3-W). 

 Dobierz odpowiedni Układ wykresu, aby uzyskać taką jego postać, jak przedstawiona poni-

żej . 

 
 

Otrzymałeś „tort”, którego kawałki dają obraz waszego badania. Przy okazji arkusz 

wyliczył procentowy udział poszczególnych odpowiedzi. Sprawdź, czy zsumowane 

procenty dają razem 100%, czyli całą klasę. 

Dane do sortowania muszą być umieszczone w prostokątnym obszarze (tabeli). Jeśli 

kolumny, w których wpisaliśmy dane, mają nazwy (nagłówki), to powinny być one od-

różnialne od danych zapisanych w tabeli. Jeśli w tabeli są liczby i teksty, a w nagłów-

kach tylko teksty, to arkusz odróżni nagłówki od danych i ich nie posortuje. Jeśli jed-

nak tabela zawiera tylko teksty i w nagłówkach też są teksty, to nagłówki trzeba sfor-

matować w inny sposób niż dane. Na przykład wyróżnić je pogrubieniem. 

 

Zadania 
1. Wykonaj osobne wykresy długości łokci chłopców i dziewczynek. Zaznacz element serii da-

nych odpowiadający twojemu pomiarowi i wyróżnij go wybranym kolorem. 

2. Wybierz z wykresu kołowego „fragment tortu” odpowiadający największej procentowo liczbie 
odpowiedzi. Pokoloruj ten fragment (na przykład na czerwono) i „wysuń” z „tortu”, aby go do-
datkowo wyróżnić. 

        Powodzenia  

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/259/38894/img/str105_2.png
https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/259/38894/img/str105_3.png

