
 

KARTA PRACY 
TEMAT: Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do 
dokumentów tekstowych. 
 

 

Polecenia do zadania: 

 

1. W arkuszu kalkulacyjnym (LibreOffice Calc) utwórz poniższą tabelę i uzupełnij dane 

korzystając z odpowiednich formuł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zapisz plik w swoim folderze pod nazwą Statystyka. 

 

3. W edytorze tekstu (LibreOffice Writer) przygotuj artykuł wg wzoru w ramce na odwrocie strony. 

Zapisz plik w swoim folderze pod nazwą Artykuł. 

 

4. Wstaw do tekstu w odpowiednim miejscu tabelę jako obiekt osadzony: 

a) zaznacz tabelę zapisaną w pliku Statystyka 

b) skopiuj zaznaczone informacje (opcja Kopiuj lub Ctrl+C) 

c) otwórz plik Artykuł przygotowany w edytorze tekstu 

d) wybierz z menu edytora odpowiednią opcję wklejania: prawy przycisk myszy → Wklej 

specjalne → Więcej opcji → Łącze DDE → OK 

e) sprawdź czy łącze działa  

f) sformatuj tabelę (wypełni komórki kolorem itp.) 

 

5. W pliku Statystyka przygotuj wykres z danymi zawartymi w tabeli (wzór wykresu znajduje się 

na ostatniej stronie): 

a) zaznacz tabelę w zakresie komórek A1:E5 

b) z paska menu wybierz: Wstaw → Wykres 

 typ wykresu: Kolumnowy, zaznacz opcję Wygląd 3D 

 Zakres danych: A1:E5 oraz zaznacz opcję Seria danych w wierszach 

 seria danych: pozostaw bez zmian 



 

 elementy wykresu 

Tytuł: Liczba uczniów w latach 2014-2018 

Oś X: Rok szkolny 

Oś Y: Liczba uczniów 

Zaznacz opcje: Wyświetl legendę i Dół 

 

6. Wstaw utworzony wykres, jako obiekt połączony: 

a) Zaznacz wykres i go skopiuj (opcja Kopiuj lub Ctrl+C) 

b) otwórz plik Artykuł i wklej wykres przez opcję Wklejanie specjalne, a następnie wybierz 

Łącze DDE lub XML. 

 

7. Zapisz pliki Statystyka i Artykuł w swoim folderze (Ctrl+S). 

 

 

 

  



 

 

Nasza szkoła 
 

Nasza szkoła położona jest w malowniczej górskiej miejscowości. Pierwsi uczniowie 

uczęszczali do niej już w roku 1950. Liczbę uczniów klas czwartych, piątych i szóstych 

w latach 2014-2018 przedstawia poniższa tabela i wykres: 

 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Suma 

klasy IV 120 90 100 90 400 

klasy V 99 115 96 99 409 

klasy VI 67 90 101 60 318 

Suma 286 295 297 249 1127 

 
 

 
 
 
 


