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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa I

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć:

Adresowanie względne - Excel

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z wymaganiami podstawy programowej. Aktualny z bieżącą realizacją podstawy 
programowej. Technologie umożliwiające łatwiejszy oraz ciekawszy sposób prezentowania danych..

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Arkusz kalkulacyjny będący jednym z najbardziej rozpowszechnionych programów do obliczeń, standard 
w pracy z systemem windows.

7. Cel ogólny zajęć

Co to jest arkusz kalkulacyjny (tabelaryczne zestawienie danych liczbowych, wyników obliczeń). Co 
tworzy arkusz kalkulacyjny (komórka, która ma swój niepowtarzalny adres, na który składa się nazwa 
kolumny i numer wiersza). Jakie operacje można wykonywać w komórkach. Jak kopiować formuły Jak 
zapisywać arkusz kalkulacyjny. Co to jest adresowanie względne i na czym polega.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń wyjaśni w jaki sposób działa adresowanie względne
2. Uczeń przestawia realizację ćwiczeń w programie excel
3. Uczeń potrafi korzystać formuł

9. Metody i formy pracy

instruktaż oraz ćwiczenia praktyczne

10. Środki dydaktyczne

komputery, oprogramowanie oraz zeszyt przedmiotowy z notatkami.

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer stacjinarny, wenetualnie sprzęt kompatobilny z oprogramowanie microsoft office

12. Przebieg zajęć
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Czynności wstępne i organizacyjne

1.Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
   -Przypomnienie mechanizmów kopiowania i wklejania danych w komórkach (uczniowie mają za 
zadanie skopiować i kleić kilka danych).
   -Przypomnienie zasad tworzenia formuł

3.Realizacja tematu.
-Wprowadzenie nowego terminu: Adresowanie względne

4.Ćwiczenia

Aktywność nr 1

Temat:

Adresowanie względne

Czas trwania

Opis aktywności

Uczniowie robią następujące zadanie: do komórki B2 wpisują  formułę =E9, następnie kopiują tę 
formułę do komórki B3 i uzyskują w niej formułę =E10. Po skopiowaniu jej do D3 pojawi się =G10.

Aktywność nr 2

Temat

Czas trwania

Opis aktywności

Aktywność nr 3

Temat

Czas trwania

Opis aktywności
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Aktywność nr 4

Temat

Czas trwania

Opis aktywności

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ewalacja zajęć następuje poprzez analizę wykonanych ćwiczeń na lekcji

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

