
KARTA PRACY 

TEMAT: Demokratyczne wybory. O tworzeniu wykresów w arkuszu 

kalkulacyjnym. 

 

1. Otwórz nowe okno w programie 

LibreOffice Calc. 

2. Przepisz tabelę według wzoru na 

rysunku obok. 

3. Sformatuj tabelę (m.in.: dodaj 

obramowanie, wypełnij komórki 

kolorem, dostosuj szerokość i wysokość 

komórek). 

4. Zapisz pracę w swoim folderze pod nazwą wyniki_wyborów_nazwisko. 

 

Wstawianie wykresu kolumnowego 
 

1. Zaznacz wszystkie komórki zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz liczbę 

głosów (zakres komórek B2:C7), a następnie z paska menu wybierz:  

 
 

 

Wstaw  Wykres 
 

 

Typ wykresu:  Kolumnowy zwykły 

Zakres danych:  $Arkusz1.$B$2:$C$7 

Seria danych:  pozostaw bez zmian 

Elementy wykresu:   

 Tytuł: Wybory samorządu klasowego 

 Oś X:  Imię i nazwisko 



 Oś Y: Liczba głosów 

 Odznacz opcję Wyświetl legendę 

2. Sformatuj tytuł wykresu (zmień rodzaj, wielkość i kolor czcionki):  

zaznacz tytuł wykresu  prawy przycisk myszy  Formatuj tytuł  zakładka Czcionka oraz 

Efekty czcionki 

3. Sformatuj tytuły osi (patrz punkt 2). 

 

  



Wstawianie wykresu kołowego 
 

1. Zaznacz wszystkie komórki zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz liczbę 

głosów (zakres komórek B2:C7), a następnie z paska menu wybierz:  
 

 

Wstaw  Wykres 
 

 

Typ wykresu:  Kołowy zwykły 

Zakres danych:  $Arkusz1.$B$2:$C$7 

Seria danych:  pozostaw bez zmian 

Elementy wykresu:   

 Tytuł: Wybory samorządu klasowego 

 Zaznacz opcję Wyświetl legendę z prawej strony 

2. Sformatuj tytuł wykresu (zmień rodzaj, wielkość i kolor czcionki): 

 

zaznacz tytuł wykresu  prawy przycisk myszy  Formatuj tytuł  zakładka Czcionka 

oraz Efekty czcionki 

 

3. Sformatuj legendę: 

 

zaznacz legendę   prawy przycisk myszy  Formatuj legendę  zakładka Czcionka 

oraz Efekty czcionki 

 

4. Wstaw etykiety danych: 

 

zaznacz wykres  prawy przycisk myszy  Wstaw etykiety danych 

 

5. Sformatuj etykiety danych: 

 

 

 



zaznacz etykiety danych (wykres)  prawy przycisk myszy  Formatuj etykiety danych  

zakładka Etykiety danych 

 

 Odznacz opcję Pokaż wartość liczbową 

 Zaznacz opcję Pokaż wartość jako procenty (kliknij na Format procentowy i ustaw 

procenty tak, aby wynik wyświetlał się bez miejsc dziesiętnych) 

 W opcji położenie wybierz z listy rozwijalnej Pośrodku 

 W zakładkach Czcionka i Efekty czcionki sformatuj liczby w Etykiecie danych 

(wielkość, rodzaj, kolor czcionki itp.). 

 


