Temat: Komórka, adres, formuła.
Czytamy podręcznik 162 – 165.
1. Zapamiętaj pojęcia:

Adres komórki określa przecięcie
kolumny i wiersza. Na początku
podajemy oznaczenie literowe,
następnie cyfrę, np. B3.

W arkuszu możemy dodawać
dużo różnych skoroszytów.
Nazwijmy je tak, aby łatwo
odnaleźć interesujące nas
informacje.
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2. W arkuszu kalkulacyjnym bardzo szybko możesz wykonywać wiele operacji
matematycznych. Przygotuj poniższe tabele i oblicz cenę produktów znajdujących się
w sklepie po podwyżce i po obniżce.

Przykładowo, jeżeli chcemy obliczyć cenę butów po obniżce musimy pomnożyć starą cenę
przez ułamek, który oznacza 70% obniżkę.
Jak to zapisać?
W komórce C2 wpisujemy =B2*G3
Dlaczego?
•
•
•

każdą formułę w arkuszu kalkulacyjnym musi poprzedzać znak „=”.
w komórce B2 znajduje się stara cena produktu
w komórce G3 znajduje się ułamek starej ceny, który pozostanie po obniżce

Przykładowo, jeżeli chcemy obliczyć cenę roweru po podwyżce musimy pomnożyć starą
cenę przez ułamek, który oznacza 240 % podwyżkę.
Jak to zapisać?
W komórce D3 wpisujemy =B3*J4
Dlaczego?
•
•
•

każdą formułę w arkuszu kalkulacyjnym musi poprzedzać znak „=”.
w komórce B3 znajduje się stara cena produktu
w komórce J4 znajduje się ułamek, który pozwoli obliczyć nam nową cenę

Analogicznie uzupełniamy całą tabelę. Zauważ, że wprowadzone formuły możesz w dowolnym
momencie edytować. A komórki, których użyłeś podświetlają się w kolorze.
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3. Adresowanie względne – jak przyśpieszyć pracę w arkuszu?

Przygotuj
poniższą
tabelę,
w
której
wprowadzono dane dotyczące zarobków
państwa Kowalskich w pierwszym półroczu
2019 roku.

Sumę zarobków mamy i taty możesz obliczyć
dodając do siebie wartości komórek B3 i C3.
Oczywiście zapisujemy to w postaci formuły
używając adresów wybranych komórek.

Otrzymany wynik to 11515. W prawym
dolnym komórki znajduje się mały
kwadracik. Chwyć go i przeciągnij w dół.
Dzięki temu bez wpisywania bardzo szybko
zsumujesz wypłatę państwa Kowalskich
w kolejnych miesiącach.

Zauważ, że arkusz po przeciągnięciu
formuły, skopiował ją kolejno zmieniając
wartości wierszy. Taką operację umożliwia
adresowanie względne.
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Do
obliczenia
sumy
zarobków, możesz użyć
również funkcji SUMA.
Więcej o funkcjach dowiesz
się na kolejnej lekcji.

JULIA HYBIAK

4

