
 

Scenariusz kursu zdalnego 
I. Informacje ogólne o kursie  

 

1. Nazwa kursu 

Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela – kurs podstawowy.  

2. Autor kursu 

Janusz Kossakowski – konsultant ds. informatyki w Łomżyńskim Centrum 

Rozwoju Edukacji  

3. Cel główny kursu  

Celem kursu jest poznanie podstawowych informacji na temat obsługi i 

wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela, poprzez 

wykonywanie ćwiczeń uwzględniających standardowe funkcje oraz graficzną 

prezentację danych i wyników.  

4. Cele szczegółowe kursu:  

4.1. Umiejętność wprowadzania danych do arkusza.  

4.2. Umiejętność formatowania komórek i bloku komórek.  

4.3. Umiejętność pisania formuł w zakresie działań matematycznych.  

4.4. Umiejętność adresowania komórek.  

4.5. Umiejętność zastosowania funkcji do obliczeń.  

4.6. Umiejętność prezentacji danych i obliczeń na wykresach.  

4.7. Umiejętność przygotowania i drukowania dokumentów.  

4.8. Umiejętność zaprojektowania arkusza kalkulacyjnego na potrzeby klasy i 

szkoły.  

5. Adresat kursu  

Nauczyciele wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół i placówek 

oświatowych.  

6. Oczekiwane umiejętności uczestników przed rozpoczęciem kursu  

Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy powinni znać podstawy obsługi komputera, 

podstawy pracy na platformie e-learningowej Moodle, posiadać umiejętność 

pracy w Internecie.  

7. Opis kursu  

Kurs składa się z czterech bloków tematycznych plus blok pierwszy - 

organizacyjny. Do każdego bloku dostaniecie Państwo materiał źródłowy, 

zadania do wykonania i przesłania ich na platformę. Zadania będą oceniane i 



uzyskacie Państwo informacje zwrotną do swojej pracy. O ile gotowi jesteście do 

poświęcenia maksymalnie cztery godziny własnej pracy w tygodniu, to zapewniam, 

że kurs przyniesie nam dużo wiadomości i umiejętności w pracy z arkuszem 

kalkulacyjnym w zastosowaniach szkolnych. Dlatego serdecznie zapraszam.  

8. Zakres treści kursu z podziałem na bloki i liczbę tygodni  

I. Blok I – organizacja kursu.  

1. Rejestracja uczestników na platformie.  

2. Zapoznanie uczestników z głównym celem i szczegółową tematyką kursu.  

3. Organizacja i przebieg kursu.  

4. Słownik pojęć.  

II. Blok II – podstawy pracy z arkuszem, wprowadzanie danych, 
proste obliczenia matematyczne.  

1. Podstawy pracy z arkuszem.  

1.1. Filozofia MS Excel 2007.  

1.2. Rozpoczynanie pracy w arkuszu.  

1.3. Okno skoroszytu programu.  

1.4. Wstążka.  

1.5. Przycisk Pakietu Office.  

1.6. Obszar roboczy.  

1.7. Pasek adresu.  

2. Wprowadzanie danych.  

2.1. Wprowadzanie danych – teksty, liczby, daty.  

2.2. Wprowadzanie serii danych liczbowych z określonym krokiem.  

3. Proste obliczenia matematyczne.  

3.1. Formuły w zakresie działań matematycznych.  

3.2. Formatowanie komórek.  

3.3. Adresowanie komórek: względne, bezwzględne , mieszane  

4. Zadania i testy do modułu.  

III. Blok III – standardowe funkcje arkusza – podstawy.  

1. Standardowe funkcje arkusza – podstawy.  

1.1. Wstążka formuły.  

1.2. Pojęcie i wstawianie funkcji.  

1.3. Funkcje matematyczne i logiczne.  

1.4. Funkcje tekstowe.  

1.5. Daty i czasu.  

 



IV. Blok IV – graficzna prezentacja danych.  

1. Rodzaje wykresów.  

2. Sposób wykonania wykresów kolumnowych, kołowych, liniowych.  

3. Podstawowe operacje na wykresach.  

4. Formatowanie elementów wykresu.  

5. Zadania do modułu.  

V. Blok V – przygotowanie arkusza do druku.  

1. Sprawdzenie poprawności arkusza.  

2. Dodawanie i usuwanie elementów do wydruku.  

3. Podgląd wydruku.  

4. Drukowanie dokumentu.  

5. Test zaliczeniowy kursu.  

 

9. Zasady pracy podczas kursu  

W każdym bloku uczestnicy otrzymają na platformie pisemne materiały źródłowe, 

zadania do samodzielnego wykonania i przesłania ich na platformę. Do kursu 

dołączane jest forum aktualności, forum pytań uczestników i forum tematyczne. Jako 

nauczyciel prowadzący od uczestników oczekuję zapoznania się z materiałami, 

terminowości w przesyłaniu zadań, udziału w forum tematycznym i udzielenia 

informacji w ankiecie ewaluacyjnej.  

10. Zasady oceniania i punktowania, w tym warunki ukończenia kursu  

Po każdym bloku tematycznym oceniane będą zadania do samodzielnego 

wykonania przesłane do uczestników i udział w forum tematycznym. Warunkiem 

ukończenia kursu jest wykonanie wszystkich zadań i przesłanie ich na platformę, 

udział w forach i wykonanie testu zaliczeniowego na poziomie minimum 70%. 

11. Koncepcja ewaluacji  

Systematycznej ewaluacji podlegać będą zadania przesłane na platformę, udział 

uczestników na forach, opinie zwrotne (niezbędne do oceny materiałów źródłowych, 

stopnia trudności zadań do samodzielnego wykonania).  

12. Harmonogram kursu  

Każdy blok trwa dziesięć dni. Ostateczny termin przesyłania zadań do 

samodzielnego wykonania upływa w ostatnim dniu trwania bloku. Z forum 

korzystamy przez cały okres trwania kursu. Ankietę ewaluacyjną należy przesłać po 

wykonaniu testu zaliczeniowego. Z mojej strony, po zrealizowanym bloku pojawią się 

oceny za wykonane zadanie i krótka informacja zwrotna. 


