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Temat: Budowa arkusza kalkulacyjnego 

Excel to najpopularniejszy i najczęściej używany arkusz kalkulacyjny na świecie. Jest 

częścią pakietu Microsoft Office, który umożliwia nam wpisywać liczby, teksty oraz 

wykonywać obliczenia według rozmaitych wzorów. Oprócz spełniania podstawowych 

funkcji, czyli umożliwienia wprowadzania danych i wykonywania prostych działań 

arytmetycznych, excel wyposażony jest w narzędzia graficzne, funkcje matematyczne, 

statystyczne, finansowe i inne dodatki pozwalające na tworzenie wykresów, złożonych 

analiz i zestawień. 

 

Pliki programu Microsoft Excel, noszą nazwę skoroszytów. Skoroszyt może składać się 

z jednego lub kilku arkuszy roboczych, ich liczbę może ustalać użytkownik. Arkusz jest 

podzielony na kolumny i wiersze, które są odpowiednio nazwane: kolumny kolejnymi 

literami alfabetu (A, B, C, ..., Z, AA, AB, AC, ..., IV), wiersze kolejnymi liczbami (1, 2, 3, 

..., 65536). Na ekranie monitora widoczna jest zazwyczaj tylko niewielka część arkusza. 

Podstawowym elementem arkusza jest komórka, której niepowtarzalny adres powstaje 

z połączenia nazwy kolumny i wiersza, na przecięciu których się ona znajduje. To trochę 

jak w grze w statki ;) 

 

Budowa  arkusza kalkulacyjnego w wersji Excel 2007 wygląda następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis elementów okna Excel 2007 

 Wstążka - wyświetla karty i związane z kartą grupy przycisków, 

 Pasek tytułu - zawiera nazwę aplikacji (Microsoft Excel 2007) oraz standardowa 

nazwę skoroszytu Zeszyt1, 

 Przyciski sterujące oknem aplikacji to: Minimalizuj, Przywróć, Zamknij. Wybór 

przycisku Zamknij zakończy prace z programem Excel, 

 Przyciski sterujące oknem skoroszytu - dotyczą tylko okna aktywnego 

skoroszytu. Prace w nowym skoroszycie można rozpocząć wybierając ze 

Standardowego paska narzędzi przycisk Nowy, 

 Pasek narzędzi - ułatwia wywoływanie najczęściej wykonywanych funkcji. Obok 

wskazanego przycisku pojawia sie opis jego działania, 

 Pasek menu - zawiera tytuły poszczególnych list, z których każda mieści 

określony zestaw powiązanych tematycznie poleceń, 

 Pole nazwy - wskazuje adres aktywnej (zaznaczonej) komórki, wielkość lub 

nazwę zaznaczonego zakresu, czyli grupy komórek, 

 Pasek formuły - umożliwia wprowadzanie i odczytywanie zawartości 

poszczególnych komórek arkusza, 

 Zakładka bieżącego arkusza oraz zakładki pozostałych arkuszy - 

standardowo Excel przydziela każdemu nowotworzonemu skoroszytowi trzy 

arkusze o nazwach, rozpoczynających sie od słowa Arkusz, ale zarówno ich ilość 

jak i nazwy można dostosować do własnych potrzeb. Aby zmienić nazwę arkusza 

wystarczy kliknąć dwukrotnie jego zakładkę, wpisać własna nazwę i nacisnąć 

Enter lub kliknąć dowolna komórkę, 

 Przyciski przewijania arkusz - korzystamy z nich wtedy, gdy w skoroszycie jest 

taka liczba arkuszy, że ich nazwy nie mieszczą się jednocześnie na monitorze, 

 Pasek stanu - pokazuje informacje o stanie arkusza: Gotowy, Wprowadź dane, 

Edycja, jak również wyświetla wyniki prostych obliczeń na danych z zaznaczonych 

komórek arkusza. 

 

Zadanie:  

Przeczytaj uważnie tekst. Otwórz plik Excel na swoim komputerze. Znajdź 

poszczególne elementy okna (takie jak opisane na rysunku).  

 

 


