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Technologie Informacyjne
Laboratoria nr 4

wersja .

Temat: rkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc adresy, formuły, filtry, formato
wanie wygl du i zawarto ci kom rek.

Zadanie 1.
Efekt: rkusz kalkulacyjny z tre ci liku Calc1.ods, sformatowany wg oniższych wymaga i ilustracji.
Wymagania: Plik Calc1.ods zawiera dwa arkusze z wy ełnionymi kom rkami

– Arkusz 1 tabela do obliczania wynagrodzenia racownik w,

– Arkusz 2 tabela ze stałymi w ływaj cymi na te obliczenia.

zeroko kolumn i wysoko wierszy ma by do asowana do zawarto ci kom rek.
bramowanie (kraw dzie maj r żn grubo ) i kolor kom rek oraz wygl d czcionki maj by

zgodne ze wzorem z ilustracji.
ormat danych (og lny, walutowy, rocentowy) ma by od owiedni do danych.
om rki z ż łtym i omara czowym tłem, o wy ełnieniu, maj by zablokowane rzed edycj .
om rki z omara czowym tłem maj zawiera formuły obliczaj ce nast uj ce dane

– premia praca zasadnicza wysokość premii,
– przychód płaca zasadnicza premia (liczba nadgodzin stawka za nadgodzinę),
– podatek (przychód koszt uzyskania) wysokość podatku,
– wynagrodzenie do wypłaty przychód podatek.
e li przychód jest mniejszy od kosztu uzyskania, to podatek nie ma by obliczany (należy uży
funkcji JEŻELI).
Przy w isywaniu adres w kom rek do formuł ma by stosowane bezwzgl dne adresowanie kom
rek, tam gdzie trzeba zachowa niezmienno adresu kom rki rzy ko iowaniu formuły do innej
kom rki.
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Zadanie 2.
Efekt: rkusz kalkulacyjny z tre ci liku Calc2.ods, sformatowany wg oniższych wymaga i ilustracji.
Wymagania: Plik Calc2.ods zawiera arkusz z wy ełnionymi kom rkami tabel ocen student w.

zeroko kolumn i wysoko wierszy ma by do asowana do zawarto ci kom rek.
d owiednie kom rki maj by ze sob scalone.
bramowanie i kolor kom rek oraz wygl d czcionki maj by zgodne ze wzorem z ilustracji.
ormat danych ma by od owiedni do danych.
om rki z białym tłemmaj mie warunkowe formatowanie liczb automatyczne kolorowanie ocen
, na czerwono, a , na niebiesko.
om rki z białym tłem maj mie s rawdzenie o rawno ci danych, aby można było w isywa

w nich tylko olitechniczne oceny. W isanie innej oceny ma by sygnalizowane komunikatem
bł du.
om rki z tłem innym niż czarne, białe lub jasnozielone, o wy ełnieniu, maj by zablokowane
rzed edycj .
om rki z ż łtym, omara czowym, jasnoczerwonym i ciemnoczerwonym tłemmaj zawiera for

muły obliczaj ce nast uj ce dane
– średnia ocen (ż łte tło) arytmetyczna rednia wszystkich ocen z białych kom rek tego samego

wiersza
– średnia ocen z przedmiotu (ż łte tło) rednia arytmetyczna wszystkich ocen z białych kom rek

tej samej kolumny
– średnia ocen (czerwone tło) rednia arytmetyczna wszystkich ocen z ż łtych kom rek tej samej

kolumny
– ilość ocen ( omara czowe tło) liczba ocen z białych kom rek tego samego wiersza, kt re s

identyczne z ocen w isan w niebieskiej kom rce z tej samej kolumny
– ilość ocen (jasnoczerwone tło) suma liczb w isanych w omara czowych kom rkach tego

samego wiersza
– ilość ocen w grupie (jasnoczerwone tło) suma liczb w isanych w omara czowych kom rkach

tej samej kolumny
– ilość ocen w grupie (ciemnoczerwone tło) suma liczb w isanych w jasnoczerwonych kom r

kach tej samej kolumny.
e li brak ocen, nie należy wyznacza redniej.
om rki odaj ce liczb ocen danego rodzaju maj by niewy ełnione, je li student nie uzyskał

okre lonej oceny z żadnego rzedmiotu. ożna zastosowa funkcj
=JEŻELI(LICZ.JEŻELI(<adresy>;<ocena>)=0;;LICZ.JEŻELI(<adresy>;<ocena>)).
Przy w isywaniu adres w kom rek do formuł ma by stosowane bezwzgl dne adresowanie kom
rek, tam gdzie trzeba zachowa niezmienno adresu kom rki rzy ko iowaniu formuły do innej
kom rki.
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Wskazówki
Odwołanie do innego arkusza

W kom rkach jednego arkusza można odwoływa sie do kom rek innego arkusza, o rzedzaj c ich adres
nazw tego innego arkusza i kro k , n . =SUMA(D1;Arkusz2.C3).

Adresowanie bezwzględne
e li w danej kolumnie w kilku wierszach ma by ta sama formuła, to można w isa j tylko do ierwszego
z nich (adresuj c kom rki bezwzgl dnie, je li trzeba), a nast nie zawarto tej kom rki sko iowa do
ozostałych wierszy.

Funkcje do zastosowania
unkcje zalecane do zastosowania

– unkcja JEŻELI(<warunek>;<wartość-jeśli-PRAWDA>;<wartość-jeśli-FAŁSZ>) uzależnia zawar
to kom rki od s ełnienia warunku.

– unkcja SUMA(<komórki>) oblicza sum warto ci odanych kom rek.
– unkcja ŚREDNIA(<komórki>) oblicza arytmetyczn redni warto ci odanych kom rek.
– unkcja ILE.NIEPUSTYCH(<komórki>) odaje ile odanych kom rek ma zawarto . ro ka jest cz ci

nazwy funkcji.
– unkcja LICZ.JEŻELI(<komórki>;<kryterium>) odaje ile odanych kom rek s ełnia odane kryte

rium. ro ka jest cz ci nazwy funkcji.
Sprawdzania poprawności danych

rawdzenie o rawno ci danych w rowadzanych do kom rki można zdefiniowa rzy omocy okna
Poprawność danych, otwieranego w menu Dane Poprawność danych….

Warunkowe formatowanie danych
Warunkowe formatowanie danych w rowadzanych do kom rki można zdefiniowa rzy omocy okna
Formatowanie warunkowe, otwieranego w menu Format Formatowanie warunkowe Warunek….
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