
str. 1 
 

Witajcie na dość nietypowej lekcji informatyki. Dzisiaj pozostajemy z programem Excel, więc musimy 
zadbać o jego dostępność dla Was wszystkich. Jeśli nie posiadasz na domowym komputerze takiego 
programu, zawsze zostaje nam możliwość skorzystania z pracy w chmurze. Do tego będzie nam 
potrzebny jedynie dostęp do Internetu i konto na OneDrive. Poniżej wklejam link: (wszystko jest za 
darmo). 

https://onedrive.live.com/about/pl-pl/signin/ 

Jest to usługa chmury, która pozwala nam na korzystanie z zasobów pakietu Office 365 w wersji  
on-line.  

Jeśli posiadasz program Excel, możesz przejść od razu do drugiej strony,  jeśli nie, pomogę Ci je  
w łatwy sposób założyć. Dodatkowym atutem takiego konta jest to, że może on później stanowić 
Twój prywatny magazyn na pliki. Zaczynamy  

1. Po otwarciu powyższego linku wybierasz opcję „Utwórz konto”. 
2. Wybieramy opcję „Utwórz konto Microsoft”. 
3. W kolejnym etapie podajemy swój adres email. 
4. Teraz tworzymy swoje silne hasło do naszego konta na OneDrive. 
5. Uzupełniamy nasze dane dotyczące wieku i kraju. 
6. Następnie na odrębnej karcie logujemy się na nasze konto, którego adres podaliśmy w pkt.3. 

Na niego dostaliśmy kod, który wpisujemy w oknie OneDrive i gotowe  
7. Na górnej belce mamy dostępny przycisk „nowy”, który po wybraniu daje nam możliwość 

skorzystania z dowolnego programu pakietu Office 365 – w tym Excel  Prawda, że super?  
W wersji „pudełkowej” ten pakiet do użytku domowego kosztuje ok. 200 zł.  
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Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel.  

Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem wykresu kołowego i filtrowaniem danych. 

Na poprzednich zajęciach tworzyliśmy zbiór przypadkowych osób podając w kolumnach A, B i C 
odpowiednio: ich imiona, wiek i płeć. Pokazywałem jak sortować i filtrować takie dane zarówno po 
zawartości komórek jak i ich kolorze oraz jak korzystać z funkcji licz.jeżeli.  

Dzisiaj chciałbym, by na podstawie rysunku 3. na stronie 174 w podręczniku powstała tabela i wykres 
z podziałem na województwa, w których zdiagnozowano przypadki koronawirusa. 

Do tego celu chciałbym by została wykorzystana mapka z takimi przypadkami dostępna na oficjalnej 
stronie rządowej: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2  

Żeby nie było za łatwo, podane tam nazwy powiatów / miejscowości musisz uporządkować 
województwami. Zamieszczane tam dane, są ciągle aktualizowane, więc po zakończonej pracy, 
proszę o przesłanie na mój adres e-mail plików zapisanych jako: np. zadanie1-klasa8c-
numerwdzienniku.xlsx Wstawialiśmy już wykresy słupkowe i kołowe, więc powinno pójść gładko.  

Druga część zadania będzie polegała na tym, by w tabelce skorzystać z poznanego już wcześniej 
narzędzia „formatowanie warunkowe” i zaznaczyć na czerwono te województwa, w których liczba 
zarażonych jest większa niż 5. Kolorem zielonym proszę zaznaczyć te województwa, w których nie 
zdiagnozowano jeszcze żadnego przypadku zarażenia.  

Jeśli będzie jakiś problem, proszę napisz do mnie. Postaram się pomóc. Mój adres e-mail: 
jacek.folaron@gmail.com 

Pozdrawiam i życzę powodzenia.  

 

  


