
KARTA PRACY 

 

TEMAT: Kartka w kratkę. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego. 

 

 

1. Otwórz pusty arkusz kalkulacyjny w programie 

LibreOffice Calc. 

2. Przepisz dane z tabeli zamieszczonej obok 

i uzupełnij ją imionami i nazwiskami nauczycieli, 

którzy się uczyli w klasie IV.  

3. Sformatuj tabelę: 

a) ustaw szerokość i wysokość tabeli: 

I sposób: 

Najedź kursorem na górną (lewą) belkę arkusza – 

tam, gdzie widoczne są literowe (liczbowe) 

oznaczenia kolumn (wierszy). Trzymając wciśnięty 

lewy przycisk myszy manewruj kursorem tak, 

aby zmienić szerokość kolumny (wysokość 

wiersza). 

II sposób: 

Zaznacz na górnej (lewej) belce oznaczenie literowe (liczbowe) kolumn (wierszy), wciśnij 

prawy przycisk myszy i wybierz szerokość kolumny (wysokość wiersza). 

b) wypełnij kolorem komórki tabeli – pokoloruj komórki z nazwami przedmiotów 

na zielono i nazwiskami nauczycieli na żółto: 

Zaznacz obszar przeznaczony do pokolorowania  kliknij prawy przycisk myszy  

wybierz Formatuj komórki  zakładka Tło  wybierz odpowiedni kolor 

c) dodaj obramowanie tabeli: 

Zaznacz obszar przeznaczony do obramowania  kliknij prawy przycisk myszy  

wybierz Formatuj komórki  zakładka Krawędzie  wybierz odpowiedni rodzaj, 

grubość i kolor linii oraz jej rozmieszczenie 

d) wyśrodkuj tekst w tabeli w poziomie i w pionie: 



Zaznacz odpowiednie komórki  z paska narzędzi wybierz Wyśrodkuj w poziomie Ctrl+E 

(Wyśrodkuj w pionie) 

e) pogrub i powiększ czcionkę w nagłówku tabeli, korzystając z odpowiednich opcji 

z paska narzędzi (podobnie jak w edytorze tekstu). 

4. Dodaj dwa nowe arkusze, zmień ich nazwy i kolory kart: 

Użyj do tego przycisku „+” znajdującego się na dole okna, po lewej stronie.  

 

5. Zmień nazwy arkuszy odpowiednio na Klasa IV, Klasa V, Klasa VI:  

 

I sposób:  

Kliknij prawym przyciskiem myszy w zakładkę Arkusz1  wybierz Zmień nazwę 

arkusza  wpisz odpowiednią nazwę arkusza 

II sposób:  

Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy z zakładkę Arkusz1  wpisz odpowiednią 

nazwę arkusza 

6. Zmień kolor karty arkusza: 

a) arkusz Klasa IV – kolor żółty | 

b) arkusz Klasa V – kolor niebieski |   

c) arkusz Klasa VI – kolor zielony | 

 

7. Skopiuj tabelę z arkusza Klasa IV do pozostałych arkuszy Klasa V i Klasa VI: 

a) zaznacz tabelę przy wciśniętym lewym przycisku myszy 

b) kliknij prawy przycisk myszy  wybierz Kopiuj lub kombinacja klawiszy Ctrl+C 

c) wklej tabelę do odpowiednich arkuszy: zaznacz komórkę A1  kliknij prawy 

przycisk myszy  wybierz opcję Wklej lub kombinacja klawiszy Ctrl+V 

d) sprawdź dane na obu listach (arkusz Klasa V i Klasa VI) i popraw je, jeśli jest 

to konieczne (w przypadku kiedy zmieniły się nazwy przedmiotów, imiona i 

nazwiska nauczycieli uczących) 

e) dopasuj szerokości (wysokości) kolumn (wierszy). 

8. Pracę zapisz w swoim folderze pod nazwą moi_nauczyciele. 

 

Kliknij prawym przyciskiem myszy 

w zakładkę arkusza  wybierz opcję 

Kolor karty  wybierz odpowiedni kolor 


