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Zadania należy wykonać korzystając z programów MS Office - płatny lub Open Office - bezpłatny - do 

pobrania pod adresem: https://www.openoffice.org/pl/download/index.html  

(aby uaktywnić link przyciśnij klawisz Ctrl i kliknij lewym klawiszem myszy). 

 

Liceum ogólnokształcące I semestr 

 (zajęcia na 24 stycznia 2021 r.) 

 

Temat 1. Ćwiczenia w wykorzystaniu funkcji logicznych - przykłady 

 

Wykorzystując program MS Office - płatny lub Open Office - bezpłatny - do pobrania pod adresem: 

https://www.openoffice.org/pl/download/index.html  

(aby uaktywnić link przyciśnij klawisz Ctrl i kliknij lewym klawiszem myszy) 

wykonaj następujące ćwiczenia (rozwiązane przykłady oraz ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania). 

Ćwiczenia do rozwiązania  

 

 

Przykład 1. 

 

Zadanie. Utwórz arkusz, który na podstawie temperatury zaplanuje nam dzień. Jeśli temperatura będzie 

wyższa niż 15 stopni to ma pojawić się napis „Idziemy na spacer”, a jeśli nie to „Zostajemy w domu”. 

Poniżej zaprezentowany jest przykładowe rozwiązanie zadania.  
  

 

  

Przykład 2.  

Zadanie: Utwórz arkusz, za pomocą którego obliczysz premię, jaką powinien dostać pracownik działu 

sprzedaży. Premia pracowników uzależniona jest od wysokości sprzedaży. Jeżeli osiągnęli oni sprzedaż 

większą niż 300 zł, otrzymają oni premię w wysokości 15% swojej pensji. 

 

Poniżej zaprezentowany jest przykładowe rozwiązanie zadania.  

 

https://www.openoffice.org/pl/download/index.html
https://www.openoffice.org/pl/download/index.html


 

Przykład 3.  

Arkusz na podstawie procentowego wyniku z matury ma wyznaczyć ocenę. Na poniższym obrazku w 

kolumnie B podano wynik z matury każdego z uczniów. Zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej za pozytywny wynik uznaje się każdy, który jest równy, bądź wyższy od 30%.  

W funkcji JEŻELI w pierwszym argumencie należy wpisać warunek logiczny w postaci B2>=30%. 

Po średniku należy podać dwie możliwie odpowiedzi. Pierwsza z nich „ocena pozytywna” odnosi się do 

sytuacji, w której nasze założenie okazuje się prawdą, druga – „ocena negatywna” gdy wynik jest 

fałszywy. W tym miejscu trzeba pamiętać o umieszczeniu odpowiedzi tekstowych w cudzysłowie, ważne 

to jest zwłaszcza w przypadku arkusza tworzonego w OpenOffice Calc bo funkcja zwróci błąd (Excel 

samo dopisze znaki cudzysłowa) 

 

Poniżej zaprezentowany jest przykładowe rozwiązanie zadania.  

 

 

 

 

  



Temat 2. Ćwiczenia w wykorzystaniu funkcji logicznych 

 

Zadanie 1.  

Utwórz arkusz (na podstawie poniższego wzoru), który na podstawie ilości punktów uzyskanych przez 

studentów na egzaminie wyświetli informację czy student zdał czy nie zdał egzaminu.  

Jeżeli otrzymał więcej niż 80 punktów, egzamin zostanie zaliczony. W przeciwnej sytuacji – wynik będzie 

negatywny. 

 

 

  



Zadanie 2. 

Uwtórz arkusz (na podstawie poniższego wzoru), który oblicz koszt zagranicznej wyceczki szkolnej, 

uwzględniając rabat (w wysokości 300 EUR), który będzie udzielony w przypadku gdy liczba 

uczestników wycieczki będzie wynosiła co najmniej 25. 

 

Zadanie 3.  

Utwórz arkusz (na podstawie poniższego wzoru), który pomaga obliczyć cenę zakupu podręczników dla 

uczniów z klasy. 

 



Zadanie 4.  

Utwórz arkusz (na podstawie poniższego wzoru), który na podstawie obrotu miesięcznego 

wypracowanego przez pracowników działu sprzedaży ustali wielkość dodatków (należy zastosować 

zagnieżdżanie funkcji logicznych).  

 

 

 

Zadanie 5.  

Utwórz arkusz (zaprojektuj od początku), który na podstawie liczby zakupionych ton węgla ustali kwotę 

rabatu i obliczy koszt zakupu z uwzględnieniem  rabatu. Rabat w wysokości 10% udzielany jest gdy 

zakup przekracza 3 tony, a 20% gdy zakup jest co najmniej w wysokości 7 ton. 

 


