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wersja .

Temat: rkusz kalkulacyjny Libre ffice alc wykresy, analiza danych, obli
czenia matematyczne (sol er) i im ort danych z liku cs .

Zadanie 1.
Efekt: om rki arkusza Calc5.ods tak wy ełnione, że kom rka zawiera ocen 4,5 jako redni

ważon ocen cz stkowych studenta.
Wymagania: om rki należy wy ełni rzy omocy modułu Solver.

Plik Calc5.ods zawiera
– kom rki maksymalna ocena, kt r student otrafi zdoby
– kom rki ocena, kt r student owinien zdoby , aby uzyska redni ocen 4,5 (do

wyznaczenia rzez Solvera)
– kom rki waga danej oceny
– kom rki ocena z wag (ocena waga)
– kom rka suma wszystkich wag
– kom rka rednia ważona ocen (suma ważona suma wag), kt r student zdob dzie (doce

lowa kom rka Solvera)
– kom rka rednia ocen, kt ra satysfakcjonuje studenta (docelowa warto o tymalizacji So-

lvera).
graniczenie warto ci oceny 2 ocena maksymalna ocena 5,5.

Uwaga: to zadanie oceniane jest już odczas zaj . amkni cie liku arkusza s owoduje utrat
ustawie Solvera.

Zadanie 2.
Efekt: rkusz kalkulacyjny z liniowym wykresem funkcji sinus i cosinus, wykonany wg oniższych wymaga

i ilustracji.
Wymagania: rkusz kalkulacyjny ma zawiera nast uj ce kolumny z danymi

– kolumna sto nie od do , w odst nie co 5, czyli , 5, , 5,
– kolumna radiany od owiadaj ce sto niom z kolumny
– kolumna warto funkcji sinus dla radian w z kolumny
– kolumna warto funkcji cosinus dla radian w z kolumny
Wykres ma bazowa na warto ciach z kolumn , i .
Wygl d wykresu
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Zadanie 3.
Efekt: rkusz kalkulacyjny z danymi z liku Calc4.csv, danymi o racowanymi na ich odstawie i kolumnowo

liniowym wykresem wg oniższych wymaga i ilustracji.
Wymagania: Plik Calc4.csv zawiera dane za isane nast uj co

– wiersz liku to wiersz arkusza,
– kolejne kom rki wiersza oddzielone s znakiem s acji.
ależy ten lik zaim ortowa do arkusza jako tabel owinna zaj kolumny do .
rkusz kalkulacyjny ma zawiera nast uj ce kolumny z danymi

– kolumny zaim ortowane z liku .csv,
– kolumna automatyczna numeracja od do ,
– kolumna liczba wyst ie liczby z kolumny w kolumnach ).
Wykres ma bazowa na warto ciach z kolumn i .
Wygl d wykresu

Wskazówki
Funkcje do zastosowania

unkcje zalecane do zastosowania
– unkcja RADIANY(<stopnie>) rzekształca sto nie na radiany.
– unkcja SIN(<radiany>) oblicza sinus dla radian w.
– unkcja COS(<radiany>) oblicza cosinus dla radian w.
– unkcja LICZ.JEŻELI(<komórki>;<kryterium>) odaje ile odanych kom rek s ełnia odane kryte

rium. ro ka jest cz ci nazwy funkcji.
Import pliku .csv

ane z liku .csv można zaim ortowa do arkusza rzy omocy okna Importuj tekst, otwieraj c ten lik
w rogramie Calc. ast nie można wybra m.in. znak rozdzielaj cy s siednie kom rki.

Solver
Solver to moduł o tymalizacji do rozwi zywania liniowego r wnania z wieloma zmiennymi.
kno Solver można uruchomi w menu Narzędzia Solver….

Wyja nienie ze strony Libre ffice el
„Celem działania modułu optymalizacji Solver jest znalezienie takich wartości zmiennych równania, które
umożliwią otrzymanie w komórce docelowej wartości zoptymalizowanej (czyli znalezienie szukanego roz-
wiązania). Można określić, czy wartość w komórce docelowej ma być wartością maksymalną, minimalną,
czy też zbliżoną do wartości podanej.“
„Początkowe wartości zmiennych są wstawiane w zakresie komórek w kształcie prostokąta zdefiniowanym
w polu Komórki dla zmiennych źródłowych.”
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„Istnieje możliwość zdefiniowania serii warunków w celu podania ograniczeń dotyczących wybranych ko-
mórek. Można na przykład utworzyć warunek mówiący, że jedna ze zmiennych lub wartości komórki nie
może być większa od innej zmiennej lub od podanej wartości. Możliwe jest także zdefiniowanie warunku
mówiącego, że co najmniej jedna ze zmiennych musi być liczbą całkowitą (tj. liczbą bez miejsc dziesiętnych)
lub wartością binarną (czyli taką, która może zawierać jedynie cyfry 0 i 1).“
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