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KARTA PRACY DLA UCZNIA W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA 

Data:25-29.05.2020 
 

Przedmiot: informatyka  

Nauczyciel: Anna Skrzypczak  
 

Klasa: VIII 

Temat: Excel bez tajemnic. Kurs dla początkujących cz. III i IV 
 
 

W celu przypomnienia….. 
Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows, macOS, iOS i 
Android. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla systemu Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się 
przebojem. Postępujący sukces rynkowy programu sprawił, że w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office 
zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5.0 wydanej w 1993 roku 
program zawiera wbudowany język Visual Basic. Od wersji 4.0 program dostępny jest w polskiej wersji językowej 

Źródło: Wikipedia 

Powtórka: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDig2c7hbWw 

https://www.youtube.com/watch?v=-gGBbbq18RA 

Uważnie obejrzyj kurs: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJH5ydXgRYo 

https://www.youtube.com/watch?v=SU8SryGqOgs 

 

Dla chętnych: Samodzielne proste ćwiczenia w Excelu.  

Załączniki dla karty pracy: 
Na końcu karty pracy  znajduje się słowniczek pojęć excel 

Zadania do wykonania przez ucznia: 
Zapoznanie się z kursem  

Forma sprawdzenia wiedzy: 
Podczas kolejnej kartkówki lub sprawdzianu 

Termin oddania pracy:   
 

PRACY NIE ODDAJEMY 
 

Konsultacje dla uczniów: 
telefoniczne – codziennie od pon.- pt w godz. 10:00-11:00, pod nr Tel. 661 071 211,  
na kanale DISCORD- codziennie od pon – pt w godz. 11:00-11:30  
pod adresem e-mail ania03skrzypczak@interia.pl codziennie od pon – pt w godz. 8:00-14:30 
przez dziennik – codziennie 
 

 

Anna Skrzypczak  
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SŁOWNICZEK POJĘĆ EXCEL 

adres 

Ścieżka do obiektu, dokumentu, pliku, strony lub innego miejsca docelowego. Adres może być ścieżką URL 

(adresem sieci Web) albo ścieżką UNC (adresem sieciowym) i może również wskazywać określoną 

lokalizację w pliku, taką jak zakładka w programie Word lub zakres komórek w programie Excel. 

aktywny arkusz 

Arkusz skoroszytu, w którym użytkownik obecnie pracuje. Nazwa na karcie arkusza aktywnego jest 

pogrubiona. 

arkusz 

Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy nad nimi. Jest też 

nazywany arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek zorganizowanych w kolumny oraz 

wiersze i zawsze jest przechowywany w skoroszycie. 

filtr 

Służy do wyświetlania tylko tych wierszy na liście, które spełniają warunki określone przez użytkownika. 

Użytkownik może użyć polecenia Autofiltr, aby wyświetlić wiersze, które odpowiadają jednej albo wielu 

określonym wartościom, wartościom obliczeniowym lub warunkom. 

formuła 

Sekwencja wartości, odwołań do komórek, nazw, funkcji lub operatorów w komórce, które razem dają nową 

wartość. Formuła zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). 

komórka aktywna 

Wybrana komórka, w której są wprowadzane dane, gdy użytkownik zaczyna je wpisywać. W danym 

momencie tylko jedna komórka może być aktywna. Komórka aktywna ma pogrubione obramowanie. 

nagłówek kolumny 

Zacieniowany obszar u góry każdej kolumny okienka danych, który zawiera nazwę pola. 

nagłówek kolumny 

Oznaczony literą lub liczbą szary obszar u góry każdej kolumny. Klikając nagłówek kolumny, można 

zaznaczyć całą kolumnę. Aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość kolumny, można przeciągnąć linię z 

prawej strony nagłówka kolumny. 

nagłówek wiersza 

Numerowany, szary obszar po lewej stronie każdego wiersza. Klikając nagłówek wiersza, można zaznaczyć 

cały wiersz. Aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wiersza, można przeciągnąć linię poniżej nagłówka 

wiersza. 

pasek formuły 
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Pasek u góry okna programu Excel, który służy do wprowadzania i edytowania wartości oraz formuł w 

komórkach i na wykresach. Jest w nim wyświetlana wartość stała lub formuła przechowywana w komórce 

aktywnej. 

 

 


