
Dzień dobry. 
 
Dzisiaj wkraczamy w nowy obszar posługiwania się techniką komputerową – obszar obliczeń, analiz i 
graficznej prezentacji danych. Wkraczamy w świat arkuszy kalkulacyjnych. 
 
 
Kalkulator a arkusz kalkulacyjny 
 
Kilka podstawowych pojęć na początek: 
1) kalkulować - obliczać, rachować, dokonywać kalkulacji, 
2) kalkulacja - obliczanie kosztów, np. przyjęcia urodzinowego dla koleżanek i kolegów, 
3) kalkulator - niewielkich rozmiarów, przenośne (najczęściej kieszonkowe) elektroniczne 

urządzenie liczące (początkowo mechaniczne), służące do wykonywania obliczeń 
matematycznych, 

4) arkusz kalkulacyjny - to program służący do projektowania i wykonywania obliczeń; arkusze 
kalkulacyjne umożliwiają m.in.: 

a) projektowanie i prezentację wyników obliczeń, 
b) wyszukiwanie i analizowanie danych, 
c) tworzenie atrakcyjnych wykresów. 

 
Najbardziej popularne programy (arkusze kalkulacyjne): 
Microsoft Office Excel 
OpenOffice Calc lub LibreOffice Calc (nowa wersja pakietu OpenOffice) 
 
Podstawowe pojęcia arkusza kalkulacyjnego: 

komórka - najmniejszy, podstawowy element arkusza kalkulacyjnego; komórki ułożone są w 
wierszach i kolumnach, 

wiersz - ciąg komórek ułożonych poziomo jedna za drugą; wiersze oznaczone są liczbowo od 1 do 
xxxx, 

kolumna - ciąg komórek ułożonych pionowo jedna pod drugą; kolumny oznaczone są literowo od A 
do Z, a potem od AA do AZ, a potem od BA do BZ, itd., itd. 

adres komórki - oznaczenie, które dokładnie lokalizuje położenie komórki na arkuszu, np. 

A1 - to komórka położona w kolumnie A wiersz 1, 

B2 - to komórka znajdująca się w kolumnie B wiersz 2, 

C3 - to komórka znajdująca się w kolumnie C wiersz 3,  itp. 

skoroszyt - to nazwa pliku dokumentu złożonego z arkuszy, 

arkusz - to część skoroszytu składająca się uporządkowanych, oddzielonych liniami (siatką) komórek, 
czyli jest czymś w rodzaju wielkiej tabeli, 

do komórek arkusza wpisuje się dane, które mogą być tekstowe lub liczbowe oraz formuły 
obliczeniowe, 

formuły - to polecenia wydawane programowi pozwalające obliczyć wartość na podstawie zawartości 
komórek; formuła może zawierać adresy komórek biorących udział w obliczeniach, operatory 
matematyczne [„plus (+) ”, „minus (-)”, „iloczyn (*)”, „iloraz (/)”] oraz funkcje, 

funkcje - to zaprojektowane algorytmy (przepisy na wykonanie określonego działania) obliczające lub 
wyszukujące określone wartości (np. suma, średnia, maksimum), 

 



Żeby zobaczyć, jak działa arkusz kalkulacyjny proponuję obejrzeć filmik pod adresem 
http://scholaris.pl/zasob/105896?eid[]=PODST&sid[]=KOMP3&bid=0&iid=&query=arkusz+kalkulacyj
ny&api= 
 
Podstawowe informacje o arkuszach kalkulacyjnych znajdziecie  pod adresem 
https://open.uj.edu.pl/mod/book/view.php?id=271&chapterid=254 
Tam możecie zobaczyć także jak wygląda okno arkusza kalkulacyjnego Calc oraz arkusza 
kalkulacyjnego Excel. 
 
 Jeżeli ktoś z was nie ma jeszcze zainstalowanego żadnego pakietu Office, proponuję zrobić to jak 
najprędzej, aby móc przejść do ćwiczeń. LibreOffice możecie pobrać za darmo  ze strony 
https://pl.libreoffice.org/ i zainstalować na swoich komputerach. Pamiętajcie tylko, by wybrać 
właściwą wersję dla swojego systemu operacyjnego. 
 
Dla zainteresowanych: 
Wiele podstawowych informacji wprowadzających do pracy z arkuszem kalkulacyjnym znajdziecie 
pod adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=rS8p6J2OUjo 
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