
Zadanie 1. Wykonaj tabelę, jak ta poniżej.  

a) Następnie utwórz do niej wykres kolumnowy, który powinien 

wyglądać, jak na przedstawionym rysunku. 

 

 
b) Utwórz nowy wykres kolumnowy do tabeli, który będzie uwzględniał 

jedynie wybrane miesiące: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, 

październik i grudzień. 

 

 

Zadanie 2. Wykonaj tabelę i wykres, jak poniżej. 

 
 

Zadanie 3. Wykonaj tabelę, jak na ilustracji poniżej. 

 

 
 

a) Wstaw wykres kolumnowy przedstawiający ilość uczniów 

w poszczególnych typach szkół w ciągu 3 lat (patrz ilustracja). 

b) Wstaw wykres liniowy przedstawiający ilość uczniów 

w poszczególnych typach szkół w roku szkolnym 2004/2005 (patrz 

ilustracja) 

 Zastosuj: 

 tytuł wykresu  

 odpowiedni tytuł osi poziomej i pionowej  



 wstaw etykiety danych  

 zlikwiduj legendę  

 Zmień kolor osi na czerwony  

 

a) 

 
 

 

Zadanie 4.  

a) Utwórz tabelę z odpowiednimi nagłówkami przedstawiającą 20 uczniów 

(Uczeń 1, Uczeń 2, Uczeń 3…) oraz ich średnią ocen 

z poszczególnych przedmiotów, a także ocenę z informatyki. Dane 

typu średnia ocen oraz ocena z informatyki wprowadź samodzielnie dla 

poszczególnych uczniów. 

b) Wykonaj wykres kolumnowy 3D porównujący wyniki wszystkich 

uczniów z informatyki z ich średnimi ocen. 

 

Zadanie 5. Zadanie na dodatkową ocenę. 

a) Napisz zadanie własnego autorstwa z zastosowaniem poznanych dotąd 

funkcji, w tym funkcji logicznych. 

b) Utwórz w arkuszu odpowiednią tabelę. 

c) wprowadź do niej niezbędne dane.  

d) zaprojektuj wygląd tabeli (kolorystyka, obramowania, nagłówki itp.). 

e) Wstaw pole tekstowe, w którym zamieścisz polecenia, które należy 

w zadaniu wykonać. 

 

UWAGI! 

 

1. Otwórz nowy plik (zeszyt) w Excelu. 

2. Zapisz go pod nazwą Wykresy. 

3. Każde zadanie wykonaj w osobnym arkuszu. 

4. Zmień nazwy arkuszy odpowiednio na: Zadanie 1, Zadanie 2… 

5. Dla zadania 4 i 5 dodaj nowe arkusze. 

6. Każdej zakładce arkusza z numerem zadania nadaj inny kolor. 

7. Gotowe zadanie wyślij mailem na adres: zadania.info5@gmail.com 

8. W temacie maila zapisz: Wykresy 

9. W treści maila podaj: imię i nazwisko oraz klasę. 

 

 

 POWODZENIA  

b) 


