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Ćw. 1 

 Sporządzić arkusz postaci: 

Nazwisko Imię Ocena Czy zdał?
Kowalski Jan 5   
Mydło Iwona 3,5   
Stasinek Konrad 4   
Widak Aneta 2   
Wcisło Paulina 3   

 

a) Wypełnić go przykładowymi danymi dla 10 osób. 

b) W kolumnie Czy zdał? Wstawić odpowiednią formułę z wykorzystaniem funkcji 

JEŻELI. Ma się tam znajdować tekst „TAK” albo „NIE”. 

c) Poniżej tabeli policzyć ilu uczniów zdało. Wykorzystać funkcje LICZ.JEŻELI. 

d) Prace zapisać w pliku Oceny. 

 
 
Ćw. 2 

 Otworzyć plik Oceny ( z Ćw. 1). Skopiować z Arkusza1 do Arkusza2 dwie pierwsze 

kolumny (tzn. Nazwiska i Imiona) oraz dopisać następujące: 

 

Nazwisko Imię Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Suma punktów Ocena 
Mizerak Jan 7 9 4     
              

 

a) Wypełnić tabelę przykładowymi danymi dla 10 studentów. Z każdego kolokwium 

można było uzyskać maksymalnie 10 punktów, czyli skala od 0 do 10. 

b) Obliczyć Sumę punktów zdobytych ze wszystkich trzech kolokwiów. 

c) Wystawić każdemu uczniowi Ocenę według następujących kryteriów: 

 

Punkty Ocena 
[0, 15) 2 

[15, 19) 3 
[20, 25) 4 
[26, 30] 5 

 

Uwaga: nawias „[” oznacza, że liczba zalicza się (należy) do tego przedziału, 

natomiast nawias „)” oznacza, że liczba nie należy już do tego przedziału. 

d) Następnie stworzyć tabelkę jak poniżej i wypełnić odpowiednią formułą kolumnę 

Ilość używając funkcji LICZ.JEŻELI. 

TAK

NIE
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Ocena Ilość 
2   
3   
4   
5   

 

e) Stworzyć wykres kołowy procentowy przedstawiający udział procentowy 

poszczególnych rodzajów ocen w całej grupie. 

f) Policzyć ile razy zdobyto maksymalną ilość punktów z kolokwium. 

g) Zapisać zmiany w pliku Oceny. 

 

 

Ćw. 3 
 Utworzyć arkusz obliczający premię i pensję dla każdego pracownika za ostatni 
miesiąc postaci: 
 

Nazwisko Imię Podstawa 
pensji 

Ilość godz. 
nadliczbowych 

Liczba dni na 
zwolnieniu Premia Pensja 

całkowita 

Kowalski Maciej 2500 25 2     
              
              

 
Oraz dodatkową tabelę zawierającą: 
 

Premia 
procentowa 16% 

Stawka za godz. 
nadliczbową 42 zł 

 
 

a) Wypełnić arkusz przykładowymi danymi dla 20 pracowników. 

b) Należy obliczyć Premię w następujący sposób:  

- jeżeli pracownik nie przebywał na zwolnieniu, dostaje całą premię procentową 

z pensji podstawowej; 

- jeżeli przebywał na zwolnieniu ale nie dłużej niż 3 dni, dostaje połowę premii 

procentowej; 

- jeżeli przebywał na zwolnieniu dłużej niż 3 dni nie dostaje premii procentowej.  

c) Pensja całkowita to pensja podstawowa powiększona o premię oraz wynagrodzenie za 

godziny nadliczbowe tj. ilość godzin nadliczbowych razy stawka za godzinę 

nadliczbową. 
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d) Formuły powinny być tak skonstruowane, aby po zmianie premii procentowej lub 

stawki za godzinę nadliczbową wartości premii i pensji uaktualniały się same. 

e) Policzyć (formułą zawierającą odpowiednie funkcje): 

- ilu pracowników nie było na zwolnieniu (LICZ.JEŻELI ); 

- sumę godzin nadliczbowych przepracowanych przez tych, którzy nie byli na 

zwolnieniu (SUMA.JEŻELI); 

- ilu pracowników nie dostało premii procentowej (z powodu liczby dni 

przebytych na zwolnieniu) (LICZ.JEŻELI); 

- średnią ilość godzin nadliczbowych przypadającą na jednego pracownika; 

- wartość wynagrodzenia za przepracowane przez wszystkich godziny 

nadliczbowe. 

f) Stworzyć wykres (dowolny) przedstawiający: 

- wartość pensji całkowitej każdego z pracowników; 

- ilość dni przebytych na zwolnieniu dla wszystkich pracowników; 

- wartość pensji podstawowej i wartość pensji całkowitej dla wszystkich 

pracowników. 


