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Przykładowe zadania egzaminacyjne z modułu ECDL B4 
1. Otwórz skoroszyt (plik) pracownicy.xlsx. Zapisz go pod nazwą poddani.xlsx 

2. W arkuszu płace zwiększ szerokość kolumny A tak, aby były widoczne wszystkie imiona 

3. Użyj pogrubienia dla komórek z zakresu A1:I1 

4. W komórce I1 popraw literówkę 

5. W komórce I1 włącz zawijanie tekstu 

6. Zmień pensję zasadniczą Markowi Adamiak na 2600 

7. W komórce E14 popraw błędnie wpisaną formułę obok napisz co zmieniłeś(aś) 

8. Formułę z komórki E14 skopiuj do komórek F14 i G14 

9. Liczbom w kolumnie C nadaj format księgowy. Zapisz i zamknij plik 

10. Otwórz skoroszyt figury.xlsx. W arkuszu Prostokąt komórce B4 wpisz wzór na pole 

prostokąta (iloczyn dwóch boków) 

11. W komórce B5 wpisz wzór na obwód prostokąta (podwojona suma długości dwóch boków) 

12. W arkuszu kwadrat usuń trzeci wiersz. Zapisz zmiany w pliku i go zamknij 

13. Otwórz skoroszyt szkoła.xlsx. W arkuszu IVc w komórce I2 wstaw formułę, która policzy 

średnią ocen Marka Adamiaka 

14. Formułę z komórki I2 skopiuj do pozostałych komórek 

15. W komórce B15 wpisz formułę, która poda NAJWYŻSZĄ średnią (z zakresu komórek I2:I13) 

16. W komórce B16 wpisz formułę, która poda NAJNIŻSZĄ średnią (z zakresu komórek I2:I13) 

17. W komórce B17 wpisz formułę, która poda średnią całej klasy (średnia licz z komórek I2:I13) 

18. Sformatuj liczby w komórkach I2:I13 aby były wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

19. Usuń arkusz IIIg 

20. Arkuszowi Arkusz3 zmień nazwę na podsumowanie 

21. Dodaj nowy arkusz 

22. Przesuń Arkusz1 na początek 

23. W arkuszu IVc Posortuj uczniów alfabetycznie po nazwiskach 

24. Wydrukuj arkusz do pliku szkoła.pdf który należy zapisać w folderze egzaminacyjnym. Zapisz 

zmiany i zamknij plik szkola.xlsx 
25. Otwórz skoroszyt lotto.xlsx. Zaznacz komórki od A2 do A7 i skopiuj je do schowka. Następnie 

otwórz skoroszyt bingo.xlsx i w komórce A2 wklej skopiowane wcześniej komórki. 

26. Otwórz skoroszyt podróże.xlsx. W arkuszu Egipt w komórce C2 wpisz formułę, która oblicza 

koszt atrakcji w złotówkach (pomnóż zawartość komórek B2 i F2 - użyj w odpowiednim 

miejscu adresowania bezwględnego!) 

Wskazówka: w adresie jednej z tych dwóch komórek w odpowiednim miejscu należy wstawić 

symbol dolara! 

Zapisz zmiany i zamknij plik 

27. Otwórz skoroszyt wykresy.xlsx. W wykresie zmień tytuł wykresu na Liczebność klas. 

28. Przesuń legendę aby była z prawej strony wykresu 

29. Usuń legendę  

30. Zmień kolor serii danych dla dziewczyn na różowy 

31. Zmień kolor jednego dowolnej kolumny na zielony 

32. Zmień typ wykresu na kolumnowy skumulowany 

33. Przenieś wykres do osobnego arkusza. 

34. Zmień wielkość czcionki na osi poziomej na 14 

35. Dodaj etykiety danych na wykresie 

http://www.officeblog.pl/ECDL/
https://www.officeblog.pl/ECDL/B4.zip


Autorem zadań jest Damian Daszkiewicz 
Plik został pobrany ze strony www.OfficeBlog.pl/ECDL/ 

36. Utwórz nowy wykres kołowy dla danych A13:B16 lewy górny narożnik wykresu powinien się 

zaczynać w komórce E20 

37. Utwórz kopię arkusza Wykresy 

38. Ustaw powiększenie arkusza na 120% 

39. W arkuszu Arkusz1 w lewej sekcji stopki wpisz swoje nazwisko a w prawej sekcji nazwę pliku 

40. Zmień kolor wypełnienia komórki A1 na żółty a kolor czcionki na niebieski. Zapisz zmiany i 

zamknij plik. 

41. Otwórz plik inne.xlsx W komórce C2 wpisz formułę, która wyświetli tekst TAK jeśli liczba w 

komórce B2 jest większa od 1000 w przeciwnym wypadku NIE. Skopiuj formułę do 

pozostałych komórek 

42. Wstaw dodatkową kolumnę l.p. przed kolumną nazwisko 

43. Zablokuj pierwszy wiersz tabeli 

44. Ponumeruj automatycznie liczby w nowej kolumnie 

45. W komórce C10 wpisz formułę, która zwróci ile jest liczb większych od 1000. 

46. W komórce C11 wpisz formułę, która zwróci ile jest liczb w komórkach C2:C9. 

47. Ustaw wszystkie marginesy na 3 cm 

48. Zmień orientację strony z pionowej na poziomą 
49. Ustaw nowy obszar wydruku dla komórek z zakresu A1:D6 
50. W arkuszu Zaokrąglenie w komórce B4 wpisz formułę, która zaokrągli liczbę z komórki B3 do 

dwóch miejsc po przecinku 

51. Zmień ustawienia wydruku tak, aby cały arkusz mieścił się na jednej stornie (nie drukuj 

arkusza) 
52. Ustaw, aby drukowały się linie siatki oraz nagłówki wierszy i kolumn 
53. Ustaw obramowanie tabeli na wszystkie krawędzie (i/lub inna grubość, kształt kolor) 

54. W komórce C10 wstaw pierwsze zdanie z pomocy dla hasła wykresy 

55. W arkuszu tabela w A1 ustaw tekst pod kątem 45 stopni 

56. W komórce A10 ustaw format daty na rrrr-mm-dd (Data krótka) 

57. Scal komórki B13:C13. Zapisz zmiany i zamknij plik. 

58. Utwórz nowy pusty skoroszyt. Wprowadź do niego kilka danych (np. imię, nazwisko, wiek – 

wystarczy 3-4 przykładowe rekordy). Następnie zapisz plik jako Tekst rozdzielony znakami 

tabulacji. 
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