
Konspekt do lekcji informatyki w klasie II gim. – 19 III 2014 

 

Temat: Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Adresowanie 

względne. 

   

Cel ogólny (z podstawy programowej): 

Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych.  

 

Cele szczegółowe (wynikające z podstawy programowej): 

Uczeń: 

‾ stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych; 

‾ poprawnie zaznacza zakres komórek; 

‾ umie formatować dane arkusza; 

‾ wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu 

nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na 

przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami względnymi; 

‾ poprawnie tworzy formuły obliczeniowe; 

‾ wyjaśnia, na czym polega kopiowanie formuł i rozumie celowość tej czynności; 

‾ wie, na czym polega adresowanie względne; 

‾ stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do 

zarządzania plikami; 

‾ wyszukuje i uruchamia program; 

‾ pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł; 

 

METODY PRACY:  

Elementy metody problemowej, ćwiczenia praktyczne, praca z książką. 

 

FORMY PRACY: 

Z całą klasą, indywidualna przy komputerze. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem (Excel 2013), plik z ćwiczeniami (do wykonania 

przez uczniów) zapisany na płycie CD. 

 

Czas trwania zajęć: 45 min 

 

Przebieg lekcji: 

I. Wprowadzenie: 

Podanie tematu i objaśnienie celu lekcji. 

II. Część właściwa: 

1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie podstawowych pojęć poznanych na ostatnich 

zajęciach (arkusz kalkulacyjny, obszar roboczy, komórka, adres komórki, formuła 

obliczeniowa). 



2. Uczniowie po zalogowaniu się do systemu operacyjnego i uruchomieniu programu 

Excel 2013, kopiują przygotowany przez nauczyciela plik z danymi (zapisany na płycie 

CD) do swoich folderów i nadają mu odpowiednią nazwę. 

 

3. Nauczyciel poleca otworzenie skopiowanego pliku i przejście do arkusza o nazwie 

zad_1, w którym znajduje się proste zadanie obliczeniowe. 

 

Uczniowie tworzą odpowiednią formułę obliczeniową, po czym kopiują ją do poniższych 

komórek – cel ćwiczenia to odkrycie przez uczniów metody adresowania względnego 

komórek w formułach obliczeniowych. 

 

Nauczyciel pyta uczniów: Jaką różnicę zauważyliście w formułach obliczeniowych po ich 

skopiowaniu? (Odp. zmieniły się adresy komórek w formułach). 

Zad. 1 

  

Po wykonanym ćwiczeniu uczniowie zapisują plik w swoim folderze, a następnie 

zapisują w zeszycie notatkę. 

Adres względny komórki zależy od jej położenia w arkuszu, np. komórka 

znajdująca się na przecięciu kolumny A i wiersza 1 posiada adres A1. 

 

Adresowanie względne umożliwia automatyczną zamianę adresów komórek w 

formule przy jej kopiowaniu. 

 formuły obliczeniowe 

zawierające względne 

adresy komórek 

=A2*B2 

=A3*B3 

=A4*B4 

=A5*B5 



 

4. Następuje część praktyczna. Uczniowie pod okiem nauczyciela próbują samodzielnie 

rozwiązywać zadania w kolejnych arkuszach tworząc odpowiednie formuły 

obliczeniowe. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel sprawdza poprawność pracy 

uczniów, wyjaśnia i ukierunkowuje ich działania. Dodatkowo przypomina o 

predefiniowanych funkcjach w arkuszu kalkulacyjnym m.in. SUMA, ŚREDNIA … 

 

Zad. 2 

 

 

Zad. 3 

 



Zad. 4 

 

Zad. 5 

 



Zad. 6 

 

Zad. 7 

 

 

5. Plik z rozwiązanymi zadaniami uczniowie przesyłają (do oceny) e-mailem na adres 

nauczyciela. 

6. Krótkie podsumowanie lekcji. 

7. Zadanie domowe.  

Podr. str. 253 ćw. 8,7 – zadanie dotyczy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym prędkości ciała 

w ruchu jednostajnym prostoliniowym dla podanych wielkości. 

Prace proszę przesłać e-mailem na adres nauczyciela. 

 

 

Opracował: mgr Marcin Bąk 


