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KLASA IV  

Temat :  Wykorzystanie funkcji  w arkuszu kalkulacyjnym. 
 

 formatować fragment arkusza, 

 obliczać średnią, korzystając z funkcji arkusza, 

 tworzyć wykres kolumnowy w arkuszu. 

Podczas tej lekcji policzysz średnią wzrostu uczniów twojej klasy i utworzysz kolo-

rowy wykres kolumnowy z legendą. Wykorzystasz do tego znany ci już arkusz kalku-

lacyjny Excel. 
 

 

Zbieranie danych 
Najpierw niech każdy z uczniów napisze na tablicy swoje imię i wzrost w centyme-

trach. 

 Otwórz arkusz kalkulacyjny i przepisz do niego dane z tablicy, podobnie jak na rysunku . 

 Spraw teraz, aby twój arkusz był czytelniejszy. Masz do dyspozycji trzy przyciski . 

 
 Zaznacz fragment arkusza i sformatuj go odpowiednim przyciskiem. Po sformatowaniu twój 

arkusz może wyglądać tak, jak na rysunku . Pod imionami uczniów, w komórce A16, zo-
stało dopisane słowo średnia. W komórce B16 ma się pojawić wartość średniego wzrostu. 
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Średnia wzrostu 
Średni wzrost grupy uczniów jest średnią arytmetyczną. To suma wzrostu wszystkich 

uczniów podzielona przez ich liczbę. Skorzystaj z gotowej funkcji, która pomaga obli-

czyć średnią w prosty sposób. 
 Zanim zaczniesz obliczenia, ustaw kursor myszy w komórce B16, w której powinien się wy-

świetlić wynik. 

 Na wstążce kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w grupie Edytowanie wybierz Auto-

sumowanie → Średnia . Wynik pojawi się w tej komórce , w której zaczynałeś obli-
czenia. 

 

 

 Możesz skorzystać z przycisku , aby zaokrąglić wynik i zmniejszyć liczbę miejsc po 
przecinku. 

Wykres wzrostu 
 Zaznacz dane (imiona i wzrost) i na wstążce kliknij kartę Wstawianie. 

 W grupie Wykresy wybierz typ wykresu Kolumnowy. Na wykresie kolumnowym wzrost każ-
dego z uczniów będzie przedstawiony w postaci osobnego słupka. Możesz wybrać słupek 
płaski lub trójwymiarowy. 

 

Na takim wykresie od razu widać, kto jest najwyższy w klasie. 
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 Znajdź swój słupek, zaznacz go i nadaj wybrany przez siebie kolor. 

 Słupek najwyższej osoby oraz słupki pozostałych uczniów oznacz różnymi kolorami. 

Czy zauważyłeś zmianę w legendzie, która jest wyświetlana z prawej strony wy-

kresu? Teraz każdy uczeń ma kwadracik przypisany kolorowi słupka. 

 

 

Zadania 
1. Oblicz, ilu uczniów ma wzrost powyżej przeciętnego. 

2. Z ilu klocków o wysokości równej średniej wzrostu ucznia w twojej klasie musiałaby składać 
się wieża, żeby dorównać wysokością Pałacowi Kultury i Nauki w Warszawie (230 metrów 
wraz z iglicą)? 

3. Wysokość drzwi w starej wiejskiej chacie wynosi 150 cm. Ilu z was mogłoby przejść przez te 
drzwi bez schylania się? 

4. Odszukaj w Internecie nazwy i wysokości kilkunastu najwyższych szczytów polskich gór i 
wpisz je do arkusza. W osobnym arkuszu wykonaj wykres kolumnowy wysokości tych gór. 
Zaznacz wybranymi kolorami szczyty znajdujące się w tym samym paśmie górskim. Sforma-
tuj wykres i dołącz do niego czytelne opisy lub legendę. 

 

        Powodzenia  
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