
 
 

 

 
Program ogólny  

szkolenia zawodowego wewnętrznego 
„Organizacja i analiza danych firmy  

w arkuszu kalkulacyjnym”  

(Wersja 1.1) 

1. Nazwa formy kształcenia 

Kurs komputerowy „Organizacja i analiza danych firmy w arkuszu kalkulacyjnym” na bazie 

oprogramowania MS Office. 

2. Czas trwania, sposób realizacji 

 Czas trwania kursu: 10 spotkań x 6 godzin lekcyjnych (razem 60 godzin). 

 Sposób realizacji: zajęcia teoretyczne (wprowadzenia i objaśnienia do tematu) oraz 

praktyczne przy komputerze (ćwiczenia).  

3. Wymagania wstępne, sylwetka uczestnika 

Kryteriami kwalifikującymi do udziału w kursie są: 

 potrzeba szkoleniowa uwzględniona w Indywidualnym Planie Działania, 

 kurs przeznaczony jest dla osób które opanowały obsługę komputera oraz arkusza 

kalkulacyjnego na poziomie średnim i chcą podnieść swoje kwalifikacje. 

4. Cele kształcenia 

Cele ogólne: 

 zapoznanie z różnymi formami zastosowania arkusza kalkulacyjnego, 

 nauka praktycznego wykorzystania zaawansowanych technik arkusza kalkulacyjnego, 

 podwyższenie kwalifikacji zawodowych, samokształcenie i zwiększenie szans na rynku pracy. 

 

Cele szczegółowe - umiejętności: 

 umiejętność wykonania ćwiczeń zgodnie z instrukcją prowadzącego, 

 samodzielna organizacja i przetwarzanie danych,  

 zapoznanie się z zaawansowanymi zasadami korzystania z arkusza kalkulacyjnego, tzn. 

sporządzanie i formatowanie zestawienia danych, wyszukiwanie potrzebnych informacji 



 
 

 

poprzez  filtrowanie i sortowanie danych, a wykorzystanie funkcji wbudowanych arkusza 

kalkulacyjnego itd., 

 wdrażanie do samokształcenia – rozwijanie zainteresowań poprzez możliwości wykorzystania 

arkuszy kalkulacyjnych w firmie, 

 umiejętność tworzenia własnych zasobów informacyjnych i udostępniania danych 

dostosowanych do rożnych potrzeb, 

 umiejętność wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych zgodnie z zakresem obowiązków. 

5. Treści kształcenia 

 przygotowanie zestawień, typowych arkuszy, zasady adresowania, formatowanie arkusza, 

formatowanie warunkowe 

 gromadzenie i przechowywanie danych w arkuszu kalkulacyjnym – zasady tworzenia bazy 

danych (listy), tworzenie bazy (listy) na podstawie ankiety, ochrona danych w arkuszu 

(hasłowa ochrona arkusza oraz pliku) 

 importowanie danych, sortowanie i filtrowanie danych, korekta błędów po wprowadzaniu 

danych, wykorzystanie funkcji sumy 

 sprawdzanie poprawności danych – ochrona komórek przed wprowadzeniem wartości 

niepożądanych 

 zastosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego do analizy danych (funkcje logiczne, funkcje 

statystyczne (podstawowe pojęcia statystyczne), 

  funkcje daty i czasu, funkcje wyszukiwania, funkcje tekstowe i inne) 

 analiza porządku odpowiedzi 

 interpretowanie statystyk 

 analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych i wykresów, dobieranie odpowiedniego 

rodzaju wykresu, opis i modyfikacja wykresu, dodawanie linii trendu, interpretowanie danych 

 analizowanie zjawisk dynamicznych w czasie 

 elementy prognozowania 

 optymalizacja decyzji 

 wykorzystanie funkcji do tworzenia raportów 

6. Literatura i pomoce naukowe 

1. Podręczniki do nauki wydawnictwa MIKOM, opracowane zgodnie ze standardami ECDL, 

rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, 

2. Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik – Krzysztof Masłowski;  

3. Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik – Krzysztof Masłowski; 

4. S. Flanczewski, Excel w biurze i nie tylko, Helion, 2003 

5. M.Kolberg, Excel w firmie - przykłady zastosowań, Wydawnictwo Robomatic, 2001 

 

7. Warunki zaliczenia kursu 

1. Szkolenie kończy się sprawdzianem kompetencji i umiejętności z zakresu tematyki szkolenia – 

testem wiedzy i/lub zadaniem kontrolnym. 



 
 

 

2. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zdobycie ze sprawdzianu minimum 70% możliwych do 

zdobycia punktów (ocena dotyczy testu wiedzy i/lub zadania kontrolnego). 

3. Do sprawdzianu zostaje dopuszczona osoba, która w czasie trwania szkolenia spełniła 

następujące warunki: 

 frekwencja minimum 80%; 

 systematyczna i rzetelna praca w czasie zajęć; 

 odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć. 

4. Po zaliczeniu szkolenia osoba kończąca go dostaje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. 

5. Jeśli osoba nie uzyska zaliczenia, możliwa jest poprawa sprawdzianu w terminie 30 dni od 

zakończenia zajęć (dopuszcza się formę zdalną sprawdzianu). Jeżeli w drugim terminie osoba 

także nie uzyska zaliczenia, dostaje „Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu”. 

6. Warunkiem otrzymania „Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu” jest frekwencja między 

50 % a 80. 

 

8. Dodatkowe wytyczne dla szkolenia 

1. Osadzenie tematyki kursu w kontekście aktywizacji zawodowej Uczestnika/- czki Projektu 

2. Uwzględnienie aspektów aktywizacji zawodowej  w praktyce (podczas przygotowania 

ćwiczeń i zadań). 

 


