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Zadanie. Proszę w arkuszu kalkulacyjnym zredagować dokumenty według poniższych 

poleceń z zadań 1–5. Kolejne zadania dotyczą prezentacji oraz tworzenia stron internetowych. 



Zad. 1. Dla danych z podstawowymi informacjami o państwach świata (plik panstwa.xls) 

dokonaj następujących zestawień za pomocą raportu tabeli przestawnej: 

a) łączna powierzchnia państw na każdym kontynencie. 

b) średnia powierzchnia państw na kontynentach. 

c) informację o powierzchniach najmniejszych państw na poszczególnych kontynentach. 

d) liczba krajów na kontynencie posługujących się wybranym językiem. 

e) liczba języków urzędowych na każdym kontynencie. 
 

Wykresy w Excelu 
Zad. 2. Opracuj wykres funkcji sinus na przedziale 0-360o. Przykład poniżej. 
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Zad. 3. Opracuj wykresy innych funkcji trygonometrycznych stosując różne typy wykresów. 

Zad. 4. Stosując wykres giełdowy (z czterema seriami danych) opracuj daty życia 

i panowania władców Polski. 

Informacje zaczerpnij z Internetu np. http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski 
 

Władca Urodzony Daty panowania Zmarły 

Mieszko I 930 960-992 992 

Bolesław I Chrobry 967 992-1025 1025 

Mieszo II Lambert 990 1025-1034 1034 

Kazimierz I Odnowiciel 1016 1034-1058 1058 

… 



Zad. 5. Proszę sprawdzić możliwość łączenia oraz osadzania do Worda arkuszy programu 

Excel (funkcja Wklej specjalnie). Proszę porównać działanie obu sposobów na wybranych 

tabelach arkuszy kalkulacyjnych z poprzednich zadań.  

 

Zad. 6. Opracuj prezentację w programie PowerPoint lub podobnym na zadany temat. 

Prezentacja powinna być przeznaczona do prezentowania w czasie ok. 5–10 minut. 

Wytyczne do prezencji 
Przygotowujemy prezentację z zastosowaniem programu typu: MS PowerPoint (OpenOffice 

Impress). 

Średnie tempo prezentacji treści to 1 slajd/min. Prezentacja powinna składać się więc 

z ok. 5–10 slajdów. 

Prezentacja musi zaczynać się od strony tytułowej, na której mają zostać zamieszczone 

następujące informacje: 

• Temat prezentacji 

• Imię i nazwisko autora; rok studiów 

• Technologie informacyjne 

• Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki 

• Rok akademicki 2012/2013 

Czcionki powinny mieć krój i rozmiar zapewniający czytelność tekstu na ekranie rzutnika. 

Najlepiej do tego nadają się czcionki bezszeryfowe (Arial, Calibri, itd.). 

Optymalne rozmiary czcionek: 

• dla tytułu: 32–40 pkt, 

• dla punktów nadrzędnych o małej długości: 24–28 pkt. 

• dla punktów nadrzędnych o dużej długości: 20–26 pkt. 

• dla podpunktów: 20–24 pkt. 

• dla informacji, których szybkie odczytanie nie jest konieczne czyli dla źródeł 

literaturowych, stopek, itp.: 12–14 pkt. 



• dla zawartości tabel: 14-20 pkt. 

• dla napisów na rysunkach, wykresach, itp.: 12-16 pkt. 

Należy trzymać się jednolitego schematu wielkości czcionek w tekście. 

Należy wybierać takie tła, które nie zawierają zbyt wielu elementów graficznych, ani 

zbyt wielu kolorów w tle. Tło powinno kontrastować z tekstem. Tło jednolite w jednym 

kolorze, bez elementów graficznych jest często najlepszym rozwiązaniem. Nie należy 

zasadniczo stosować białego tła które może spowodować zmęczenie i znudzenie odbiorcy 

informacji. 

Prezentacja nie ma być pokazem jedynie nieruchomych slajdów, ale należy w niej 

zamieścić niestandardowe animacje i przejścia slajdów. 

Prezentacja ma zostać zapisana w formatach: .ppt (.pptx), .pps (.ppsx), a przed 

zapisem ma być wykonana próba tempa. (Wymagane są automatyczne przejścia 

poszczególnych części składowych jak i całych slajdów!) 

 

Zad. 7. Za pomocą wybranego edytora HTML stwórz stronę WWW będącą wizytówką firmy. 

Wytyczne do tworzenia stron WWW 

Zapoznaj się z kursami języka HTML np.: http://www.kurshtml.edu.pl/ 

Stronę WWW można edytować za pomocą Notatnika lub specjalnych edytorów HTML. 

 

Strona główna serwisu zapisana jest w pliku index.html lub index.htm. Serwis powinien 

zawierać 5 podstron w tym „Linki” i „Kontakt”. 

 

Przykładowa struktura serwisu: 
 

Strona Główna 
 
 

Menu: 
Strona1 
Strona2 
Strona3 
Strona4 
Strona5 
 
 

  

O mnie 

 

 

 

 

Powrót 

  

Praca 

 

 

 

 

Powrót 

  

Hobby 

 

 

 

 

Powrót 

  

Linki: 

www.wp.pl 

www.onet.pl 

www.gazeta.pl 

 

Powrót 

  

Kontakt: 

poczta@wp.pl 

 

 

 

Powrót 

index.html strona1.html strona2.html strona3.html strona4.html strona5.html 

Powyżej zorganizowano połączenia (hiperłącza) w postacie Menu i powrotów na stronę 

główną. Można także w inny sposób połączyć strony WWW ze sobą. 

 

... 

... 



Ramy każdego dokumentu w formacie HTML: 
<!DOCTYPE html  
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> 
  <head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> 
 <meta name="Description" content="Tu wpisz opis zawartości strony" /> 
 <meta name="Keywords" content="Tu wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami" /> 
 <title>Tu wpisz tytuł strony</title> 
  </head> 
  <body> 
 
    Tu wpisuje się treść strony 
 
  </body> 
</html> 
 

Podstawowe znaczniki HTML: 
<html>, </html>, <head>, </head>, <body>, </body> 
<b>, </b>, <i>, </i>, <u>, </u>, 
<p>, </p>, <center>, </center>, <br> 
<h1>, </h1>, <h2>, </h2>, …, <h6>, </h6> 
<a href="Względna ścieżka dostępu do podstrony">Opis odsyłacza</a> 
<img src="Względną ścieżkę dostępu do obrazka" alt="Tekst alternatywny" /> 
 


