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Klasa VI a 

Temat: Adresowanie  względne, bezwzględne i mieszane w arkuszu  
              kalkulacyjnym. 
 
Materiał edukacyjny znajduje się na epodreczniki.pl: 

https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-arkuszy-kalkulacyjnych-z-

uwzglednieniem-adresowania-wzglednego-bezwzglednego-i-

mieszanego/DY9g1l6dM 

 

Zadanie 1 

Oblicz pola trójkąta dla zmiennych wartości długości podstawy trójkąta i jego 
wysokości. 

 

 

Wskazówka 

1. Zbuduj tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, wprowadzając do niej różne wartości 
długości podstawy trójkąta i jego wysokości (kolumna B i C). Możesz wzorować 
się na powyższym rysunku. 

2. Oblicz pole pierwszego trójkąta w komórce D3 (=1/2*B3*C3). 

https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-arkuszy-kalkulacyjnych-z-uwzglednieniem-adresowania-wzglednego-bezwzglednego-i-mieszanego/DY9g1l6dM
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-arkuszy-kalkulacyjnych-z-uwzglednieniem-adresowania-wzglednego-bezwzglednego-i-mieszanego/DY9g1l6dM
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-arkuszy-kalkulacyjnych-z-uwzglednieniem-adresowania-wzglednego-bezwzglednego-i-mieszanego/DY9g1l6dM


3. Korzystając z adresowania względnego, skopiuj formułę do bloku komórek 
D4:D15, w których powinna być obliczona wartość pola trójkąta dla kolejnych 
wartości długości podstawy i wysokości trójkąta. 

4. Zwróć uwagę na zawartość bloku komórek D3:D15. Adresy komórek w formule 
uległy zmianie. W komórce D4: =1/2*B4*C4, w komórce D5: =1/2*B5*C5 itp. 
Dzięki tym zmianom, a więc dzięki zastosowaniu adresowania względnego, 
w wyniku skopiowania komórki D3 możesz uzyskać prawidłowe wyniki 
obliczenia pola trójkąta dla kolejnych wartości długości podstawy i wysokości. 
 

Zadanie 2 
Przelicz, ile kosztują cię szkolne wydatki w przeliczeniu na inną walutę, na 
przykład euro. Przyjrzyj się przykładowej tabeli i spróbuj wykonać to zadanie 
samodzielnie. 

 
Wskazówka 

1. Do tabeli dodaj kolejną kolumnę, w której obliczysz wartości poszczególnych 
produktów w euro. 

2. Zaprojektuj formułę dla pierwszego artykułu. Podziel wartość w złotówkach 
przez kurs euro. Wiedząc jednak, że w następnym kroku tego przykładu 
dokonasz kopiowania tej formuły, a kurs euro zapisany jest w komórce, której 
adres w następnych formułach nie może ulec zmianie, zastosuj dla tej komórki 
adresowanie bezwzględne. Zgodnie z zamieszczoną ilustracją w komórce F4 
zastosowano formułę: =E4/$F$2. 

3. Skopiuj wyżej zaprojektowaną formułę, aby otrzymać wartości kolejnych 
produktów w euro. Zgodnie z zamieszczoną ilustrację komórkę F4 skopiowano 
do bloku komórek F5: F13. 

4. Zaokrąglij wartości euro do dwóch miejsc po przecinku, korzystając 
z możliwości formatowania liczb w arkuszu kalkulacyjnym. 

5. Dodaj wszystkie wartości, stosując funkcję sumowania. Oblicz łączną kwotę 
przeznaczoną na zakup produktów potrzebnych do zorganizowania przyjęcia 
dla przyjaciół zarówno w zł, jak i w euro. Zgodnie z załączoną ilustracją 
wprowadź do komórki E14 formułę: =SUMA(E4:E13) i skopiuj ją do komórki 
F14. 



 

 

Zadania proszę odesłać do 06.04.2020 r. na adres e-mailowy : 

kowal73pl@gmail.com - termin do godz.15.00 dnia w którym masz lekcję. 

Powodzenia  

 

mailto:kowal73pl@gmail.com

