Zadanie Excel
1) Pobierz plik Dane.txt
2) Utwórz plik SB2013_TwojeNazwisko.xls
3) Do utworzonego pliku wczytaj dane z pliku Dane.txt, tak aby numery próbek (NrProbki)
oraz wartości parametru (Parametr-1) znalazły się odpowiednio w kolumnach A i B.
Zmień nazwę Arkusz1 na Dane. W kolumnie C do wartości Parametr-1 dodaj losową wartość z
przedziału (0;100). Nową kolumnę nazwij Parametr-2. Sformatuj komórki w kolumnie B i C: typ
danych – liczbowy, miejsca dziesiętne – 1.
4) Przejdź do Arkusz2 i zmień jego nazwę na
MiaryRozkładu. W arkuszu tym utwórz tabelę,
jak na rysunku obok. W kolumnie C oblicz
odpowiednie miary rozkładu dla Parametr-1 z
arkusza Dane 1.
5) Przejdź do Arkusz3. Zmień jego nazwę na
AnalizaDanych.
Wykonaj statystyki podsumowujące dla Parametr-2 z arkusza
Dane (Narzędzia -> AnalizaDanych - > StatystykaOpisowa).
Wyniki proszę umieścić w arkuszu AnalizaDanych.

6) Korzystając z narzędzia AnalizaDanych utwórz histogram
dla parametru Parametr-2. Obliczenia wraz z wykresem
należy umieścić w nowym arkuszu, którego nazwę należy
zmienić na Histogram1.
7)

W arkuszu Histogram tworzymy tabelkę jak na rysunku
poniżej. W tabelce znajdują się obliczone dla Parametr-1
interwały przedziałowe. Korzystając funkcji Częstość zlicz
ile obserwacji mieści się w poszczególnych przedziałach. Na
podstawie tych wartości utwórz histogram <wykres
kolumnowy>.

1

Podpowiedź:
Moda – to wartość występująca najczęściej, do jej wyliczenia skorzystaj z funkcji
WYST.NAJCZĘŚCIEJ();
Obszar zmienności R=war_max-war_min; Wskaźnik asymetrii=war_średnia-moda;
Współczynnik_asymetrii=Wskaźnik_asymetri/odchylenie_standardowe
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8)

Wstaw nowy arkusz. Zmień jego nazwę na BadanieZależności. W arkuszu tym,dla
Parametr-1 i Parametr-2, oblicz współczynnik korelacji liniowej Persona (skorzystaj z
funkcji PEARSON). Do komórki, w której znajduje się obliczony współczynnik, dodaj
komentarz „Współczynnik Pearsona”. Komentarz ma być cały czas widoczny. W komórce
obok ma pojawiać się odpowiedni tekst dotyczący siły związku korelacyjnego (np. silna)
<patrz tabela poniżej, skorzystaj z funkcji Jeżeli2 i Wyszukaj.Pionowo>.

9) Proszę utworzyć diagram korelacyjny dla
wartości Parametr-1 i Parametr-2 <wybierz
typ wykresu: XY ( Punktowy).
10) Do utworzonego wykresu dodaj linię
trendu (Wykres->Dodaj linię trendu (typ
liniowy). Zaznacz opcję „wyświetl równanie na
wykresie”).

http://pl.lipsum.com/
http://www.identitygenerator.com/
http://graph.tk/

2

Podpowiedź: należy zagnieździć funkcję „jeżeli”
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Zadanie 7
W Excelu dostępne są mechanizmy obsługi prostych baz danych, zwanych również listami.
Możliwe jest tworzenie specjalnych formularzy do wprowadzania danych, wyszukiwanie, filtrowanie
i sortowanie rekordów. Dostępne są też specjalne funkcje ułatwiające operowanie na tej strukturze
(funkcje bazy danych).
W programie Excel bazą danych jest grupa danych umieszczona w skoroszycie, której pierwszy
wiersz zawiera nagłówki określające znaczenie poszczególnych kolumn danych
Pobierz plik bazy „baza.xls” danych ze strony.
Plik baza.xls zawiera bazę danych produktów biurowych składającą się z 7 pól i 149 rekordów.

KOD
PROD001
PROD002
PROD003
PROD004
PROD005
PROD006
PROD007
PROD008
PROD009
PROD010
PROD011
PROD012
PROD013

PRODUKT
PAPIER CLASSIC FILC KOBALT B1
PAPIER HARTPOST 100G
PAPIER HARTPOST 80G A4
PAPIER MAGNUS A4 NIEBIESKI
PAPIER NETUNO A4 140G BIAŁY
PAPIER KOM. 240X6 1+3 O/K
PAPIER KOM.150 1+3 K
PAPIER KOM.150X12 1+2 k
PAPIER KOM.180X4 1/6" 1+3
PAPIER KOM.210 1+3 BIAŁY
PAPIER KOM.240X6" 1+2 O/K
PAPIER KOM.NITECH 360 1+1 K/N
PAPIER KOMP. PITY

JEDNOSTKA
ARK
ARK
ARK
ARK
ARK
KAR
KAR
KAR
KAR
KAR
KAR
KAR
KAR

CENA
VAT
5,76
22
1,14
22
0,91
22
0,6
22
0,6
22
39,38
22
39
22
43,2
22
92
0
49
22
77,47
22
90,56
22
30
22

STAN
MAG.
45
0
2
0
33
343
342
3
6
32
232
22
2

GRUPA
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY
PAPIERY

…
Uzyskać dane o WARTOŚCI poszczególnych produktów w magazynie poprzez dodanie do tabeli
pola WARTOŚĆ będącego iloczynem wartości pól CENA i STAN MAG. Sformatuj pola zawierające
cenę i wartość żeby pokazywały po wartości symbol waluty.
Sortowanie
Poprze plecenie Dane->Sortuj wybierz z listy rozwijanej
odpowiednie pola, które mają być posortowane.
a) Posortuj tabelę tak, aby produkty zostały ułożone w
kolejności od najtańszych do najdroższych.
b) Posortuj tabelę tak, aby produkty zostały ułożone w
kolejności grup (Gumki, Markery, itd.) a w ramach
każdej z grup w kolejności od najtańszych do
najdroższych.
c) Posortuj tabelę by produkty ułożone zostały w
kolejności stawek VAT (0%, 7%, itd.) w ramach
każdej ze stawek w kolejności grup, a w ramach
grup alfabetycznie po nazwie.
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Sumy pośrednie

Sumy pośrednie to opcja automatycznego generowania podsumowań wartości w dowolnych polach
dla powtarzających się (takich samych) wartości w polu
innym.

Jaką wartość mają produkty należące do każdej z grup
stawek VAT?
Posortuj tabelę po kolumnie VAT (Sumy
częściowe pełnią swoje funkcje jedynie, gdy
dane są poprawnie posortowane!) poprzez
funkcję Dane-> Sumy częściowe… zdefiniuj pole
którego zmiana decyduje o rozpoczęciu nowego
podliczania (VAT w naszym przykładzie), funkcję
(suma) i pola które mają być sumowane.

Zwróć uwagę na funkcjonalność paska:
1. Policzyć ile produktów należy do każdej z grup (suma ilości gumek, markerów, itd.).

Autofiltr
Pokazać, które produkty z bazy mają jednostkę miary „szt”.
Wybranie opcji Dane->Filtr->Autofiltr spowoduje pojawienie się list rozwijanych w
nagłówku każdego z pól.

Pokazać wszystkie produkty, których cena zawiera się miedzy 10 a 30 zł.
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2. Pokazać rekordy wszystkich produktów będących markerami w kolorze czarnym.
3. Pokazać rekordy wszystkich produktów należących do grupy GUMKI, o cenie większej niż 5
PLN lub mniejszej niż 2 PLN i stawce vat 22%.
Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany, w odróżnieniu od autofiltra, to narzędzie pozwalające na zadanie większej ilości
kryteriów i uzyskanie odpowiedzi w postaci osobnej (nowej) tabeli.
By założyć filtr zaawansowany konieczne jest przygotowanie obszaru kryteriów i obszaru
przeznaczonego na wynik.
Wyświetlić tylko te produkty, które mają VAT równy 7%. I jednocześnie takie, których jest więcej
niż 20 LUB takie, których cena jest większa niż 10 zł.
W tym celu należy skopiować nagłówek tabeli w osobne miejsce na arkuszu następnie pod
odpowiednimi polami ustalić kryteria:

Kryteria w jednym wierszu to ich KONIUNKCJA
Kryteria w osobnych wierszach to ich ALTERNATYWA

Należy skopiować ten nagłówek drugi raz, kilka wierszy poniżej – pod nim będzie można
oczekiwać rezultatu zapytania.
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Dane->Filtr->Filtr zaawansowany:

Należy wybrać „kopiuj w inne miejsce”, aby
uniknąć zmian w tabeli bazowej
Zakres kryteriów to zakres trzech wierszy: Nagłówka i dwóch z warunkami.
„Kopiuj do:” Należy podać zakres komórek nagłówka pod kryteriami.
4. Wyświetlić te produkty które mają VAT 22% I jest ich więcej na stanie niż 30 LUB takie
których cena jest większa od 15 i są CZARNE (w kryterium do znajdywania koloru użyć
znaków uogólniających * lub ? *-zastępuje dowolny ciąg znaków ?-zastępuje znak)
Formularze
Opcja Formularz jest oknem służącym do przeglądania poszczególnych rekordów bazy danych w
oknie jak na rysunku obok. Oprócz funkcji prostego przeglądania rekord po rekordzie istnieje
możliwość zadania kryterium wyszukiwania rekordu/rekordów po danym
polu.

Znajdź wszystkie produkty ze stawką VAT 0%.
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Tabela przestawna
Opcja ‘tabela przestawna’ to funkcja pozwalająca przebudować istniejącą tabelę na zasadzie zmiany
nagłówków wierszy i kolumn (wybierając z pól istniejących).
Uzyskać informację o ilościach w magazynie produktów z poszczególnych grup z podziałem na
stawki VAT.
Wybierz Dane-> Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Wskaż zakres danych.

W oknie (jak na rysunku powyżej) zbuduj nową tabelę przeciągając dostępne pola z listy pól tabeli
przestawnej w odpowiednie miejsce na schemacie nowej tabeli. W celu realizacji celu ćwiczenia jako
kolumnę ustal pole VAT, jako wiersz ustal pole GRUPA, jako DANE zaś ustal pole STAN MAG.
Klikając dwukrotnie na pola ustalone jako dane możesz zmienić typ operacji (suma z..., średnia z...).
5. W analogiczny sposób zbuduj tabele zliczającą w grupach z podziałem na stawki VAT stan
magazynowy wyrażony wartościowo oraz średnią cenę produktów.
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Zadanie 8
Proszę pobrać informacje o trzęsieniach ziemi z ostatnich 7 dni w formacie JSON
(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/). Proszę przekonwertować dane na format XML
(http://www.freeformatter.com/json-to-xml-converter.html). Następnie wykreślić histogram zjawisk
dla różnych magnitud. Przy pomocy tabeli przestawnej zaprezentować:




Najgłębsze i najmocniejsze trzęsienia ziemi dla poszczególnych regionów
Ilość zjawisk każdego dnia
Ilość zjawisk z podziałem na region oraz półkule północną, południową, wschodnią i
zachodnią.
Wzór tabeli dla histogramu
Zakres magnitud

Częstość

Procentowy
udział

0-3
3-4
4-5
5-6
6-6.5
6.5-7
pozostałe

Zadanie 9
Narysuj, w przedziale [-5;5] z krokiem 0,2 wykres funkcji:

Przy pomocy Analizy symulacji (polecenie Tabela) sprawdź, w jaki sposób parametr sigma (σ)
wpływa na kształt wykresu. Należy na jednym wykresie przedstawić 5 wersji wykresu, w zależności
od wartości parametru sigma (
).
Na nowym arkuszu narysuj trójwymiarowy wykres powyższej funkcji. Dane przygotuj również przy
pomocy polecenia Tabela. We wzorze należy t2 zamienić na x2+y2 .
Przygotuj element formularza „Pokrętło” (sic!). Przy jego pomocy sprawdzaj, w jaki sposób zmienia
się trójwymiarowy wykres w zależności od tego parametru. Krok zmiany powinien być równy 0,05.
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