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Zadanie.  Proszę  w  arkuszu  kalkulacyjnym  zredagować  dokumenty  według  poniższych 

poleceń.



Zad. 1. A) Wprowadź dane do arkusza według poniższego wzoru.

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo Miejsce 
wydania

Rok 
wydania

1 Adam, Mickiewicz Pan Tadeusz Ossolineum Wrocław 1990
2 Adam, Mickiewicz Grażyna PIW Warszawa 2001
3 Bolesław, Prus Lalka PWN Warszawa 2010
4 Zofia, Nałkowska Granica Ossolineum Wrocław 1990
5 Bolesław, Prus Antek PIW Warszawa 1975
6 Jan, Kochanowski Treny Wydawnictwo Literackie Kraków 2004
7 Eliza, Orzeszkowa Nad Niemnem Wydawnictwo Poznańskie Poznań 1999
8 Adam, Mickiewicz Dziady Książnica Wrocław 2010
9 Henryk, Sienkiewicz Krzyżacy PWN Warszawa 2009

10 Henryk, Sienkiewicz Quo Vadis Wydawnictwo Literackie Kraków 1992

B) Wyszukaj wybrane dane za pomocą opcji Znajdź (Ctrl+F).

C) Posortuj dane:
a) rosnąco według Autora;
b) malejąco według Roku wydania;
c) rosnąco według Wydawnictwa;
d) rosnąco według Autora a w obrębie tych danych malejąco według Roku wydania.

D) Włącz Autofiltr i wyświetl dane:
a) tylko dla książek, których autorem jest Adam Mickiewicz;
b) tylko dla książek, których autorem jest Henryk Sienkiewicz;
c) książek których autorem nie jest Jan Kochanowski.
d) książek wydanych we Wrocławiu;
e) książek wydanych przez PWN.

E) Zamień  automatycznie  za  pomocą  opcji  Zamień  (Ctrl+F)  nazwę  PWN na  Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe a PIW na Państwowy Instytut Wydawniczy.

F) Za pomocą opcji Tekst jako kolumny rozdziel dane Autora osobno na Nazwisko Autora 
i Imię Autora wykorzystując jako stały seperator , (przecinek).

G) Wstaw  komentarze  do  komórek  w  których  znajduje  się  wartość  Mickiewicz o  treści: 
Mickiewicz wielkim wieszczem był a dla pól o wartości Sienkiewicz komentarz o treści: 
Dla pokrzepienia serc.



Zad. 2.
1. Przepisz  zawartość  komórek  B3:M8 zgodnie  z  poniższym rysunkiem i  wyśrodkuj  ich 

zawartość.

2. Do komórki B1 wprowadź napis „Giełda samochodowa” i scal i wyśrodkuj jej zawartość 
między kolumnami B i M (zaznacz komórki B1:M1 i użyj ikony Scal i wyśrodkuj).

3. Powiększ rozmiar czcionki do 14pt i podkreśl zawartość komórki B1.
4. Za pomocą paska narzędziowego nadaj komórkom B3:M3 i B4:B8 kolor oraz zmień w 

nich czcionkę na pogrubioną.
5. Zmień  szerokość  kolumn  B:M  do  optymalnych  rozmiarów  klikając  dwukrotnie  na 

krawędziach oddzielających poszczególne identyfikatory nagłówków.
6. Sprawdź która kolumna jest najszersza (polecenie  Szerokość… z podmenu  Kolumna  w 

menu  Format),  a  następnie  zmień  szerokość  kolumn  C:M  na  największą  wartość  za 
pomocą tego samego polecania (wcześniej zaznaczając za pomocą myszy formatowanie 
kolumny poprzez kliknięcie na ich nagłówkach).

7. Zachowaj dokument pod nazwą gielda.xls.
8. Do komórek B9 i B10 wpisz odpowiednio „min” i „max”, a następnie dosuń napisy do 

prawej krawędzi komórki.



9. Na  podstawie  wpisanych  wcześniej  danych  dla  każdego  rocznika  osobno  znajdź 
minimalną  i  maksymalną  cenę  pojazdu  (użyj  Kreatora  funkcji  lub  wprost  wpisz  do 
komórki C9 wyrażenie  =MIN(C4:C8), a do komórki C9 wyrażenie  =MAX(C4:C8), po 
czym skopiuj zawartość komórki C9 do komórek D9:M9, a zawartość komórki C10 do 
komórek D10:M10.

10. Na podstawie danych B3:M8 utwórz za pomocą Kreatora wykresów wykres kolumnowy 
oraz wprowadź odpowiednie opisy osi i tytuł wykresu tak jak na rysunku powyżej.

11. Użyj ikony Podgląd wydruku i sprawdź efekty pracy.
12. Zamknij  Podgląd  wydruku i  wprowadź  za  pomocą  karty  Obramowanie  z  okna 

dialogowego  Formatuj  komórki  dostępnego  po  wywołaniu  komendy  Komórki… z 
menu Format odpowiednie krawędzie zgodnie z rysunkiem.

13. Wyśrodkuj  położenie  zawartości  arkusza  na  stronie  za  pomocą  okna  dialogowego 
Ustawienia  strony  i  karty  Marginesy,  a  następnie  ponownie  wywołaj  Podgląd 
wydruku.

14. Jeżeli wszystko jest w porządku zachowaj dokument pod tą samą nazwą.
15. Wydrukuj zawartość arkusza na drukarce.



Zad. 3. Proszę korzystając z poniższych danych skalkulować w programie Excel czynsz za 
mieszkania zajmowane przez rodziny:

1. Rodzina 1:
• 4 osoby,
• 55 m2,
• winda.

2. Rodzina 2:
• 2 osoby,
• 39 m2,
• winda.

3. Rodzina 3:
• 5 osób,
• 75 m2,
• samochód.

4. Rodzina 4:
• 3 osoby,
• 86 m2,
• samochód.

5. Rodzina 5:
• 1 osoba,
• 27 m2,
• winda,
• samochód,
• kredyt własnościowy.

Proszę przyjąć następujące dane:
• Eksploatacja – 0,85 zł/m2,
• Centralne ogrzewanie – 1,75 zł/m2,
• Podgrzanie ciepłej wody – 13,82 zł/osoba,
• Zimna woda – 12,60 zł/osoba,
• Wywóz śmieci – 1,25 zł/osoba,
• Eksploatacja dźwigów – 4,65 zł/osoba,
• Pomieszczenia gospodarcze – 1 zł/m2,
• Energia elektryczna (ogólna) – 1,38 zł/osoba,
• Podatek od nieruchomości – 0,06 zł/m2,
• Domofon + inne – 0,80 zł,
• Telewizja kablowa – 20 zł,
• Garaż – 40 zł,
• Kredyt własnościowy – 400 zł,
• Odsetki – 38,56 zł.



Zad. 4. Proszę skalkulować na czterech arkuszach koszt remontu następujących mieszkań:
1. Mieszkanie nr 1

• Kuchnia o wymiarach 2,45x3,50 m,
• Pokój 1 o wymiarach 3,50x5,50 m,
• Pokój 2 o wymiarach 4,30x6,40 m,
• Pokój 3 o wymiarach 2,50x4,20 m,
• Przedpokój o wymiarach 2,80x4,50 m.

2. Mieszkanie nr 2
• Kuchnia o wymiarach 3,30x4,70 m,
• Pokój 1 o wymiarach 4,50x6,30 m,
• Pokój 2 o wymiarach 4,80x6,70 m,
• Przedpokój o wymiarach 1,70x2,30 m.

3. Mieszkanie nr 3
• Kuchnia o wymiarach 3,30x3,20 m,
• Pokój 1 o wymiarach 2,50x4,40 m,
• Pokój 2 o wymiarach 5,60x7,80 m,
• Pokój 3 o wymiarach 3,30x5,80 m,
• Przedpokój o wymiarach 2,40x3,20 m.

4. Mieszkanie nr 4
• Kuchnia o wymiarach 2,10x2,50 m,
• Pokój 1 o wymiarach 4,50x6,50 m,
• Przedpokój o wymiarach 2,20x2,10 m.

Proszę przyjąć wysokość wszystkich mieszkań: 2,50 m.

Proszę przyjąć, że w ramach remontu wykonane zostaną następujące prace:
• Tapetowanie ścian w pokojach
• Ułożenie paneli ściennych w przedpokoju
• Ułożenie paneli podłogowych w pokojach i przedpokoju
• Ułożenie paneli ściennych i glazury w kuchni (proszę przyjąć, że kafelki zajmą 25% 

powierzchni ścian kuchni)
• Ułożenie terakoty w kuchni
• Malowanie sufitu we wszystkich pomieszczeniach.

Proszę przyjąć następujące średnie koszty materiałów:
• 1 m2 tapety – 5 zł
• 1 m2 paneli ściennych – 20 zł
• 1 m2 paneli podłogowych – 40 zł
• 1 m2 glazury – 35 zł
• 1 m2 terakoty – 32 zł
• Farba do pomalowania 1 m2 sufitu 1,50 zł

Proszę przyjąć następujące średnie koszty robocizny:
• Ułożenie 1 m2 tapety – 10 zł
• Ułożenie 1 m2 paneli ściennych, podłogowych, glazury, terakoty – 20 zł
• Malowanie 1 m2 sufitu – 5 zł

Wyliczone koszty remontów w każdym z mieszkań proszę zebrać na osobnym arkuszu.


