
5. školenie IT – Práca v tabuľkovom editore

pravou tlačicou klepneme na lastovičky vpravo dole

zobrazí sa kontextové menu a ľavou tlačicou klepneme na Zošit (Calc)

ÚLOHA – Pobehaj myšacím kurzorom ponad ikony a vyčkaj na bublinkovú pomoc. 

V tabuľkovom editore je základnou jednotkou BUNKA. Je to
priesečník STĹPCA (A, B, C, …) a RIADKA (1, 2, 3, …). Na
obr. je vyznačená bunka A1. Do bunky píšeme text, číslo
alebo vzorec (začína znakom =) cez vstupný riadok (Tuto
píšem), podobne aj editujeme hodnotu bunky.

Označené bunky môžeme ohraničiť čiarami cez ikonu Okraje. Na formátovanie obsah
bunky môžem tradične použiť Štylistu alebo ikony zarovnania.Šírku stĺpca (výšku
riadka) mením ťahaním, kurzor myši je na rozhraní záhlaví stĺpcov (riadkov). Vkladať
stĺpce (riadky) môžem cez kontextové menu (pravou tlačicou na záhlví stĺpca (riadka).

Vždy editujem tú bunku, ktorá je označená hrubým rámikom (nie tú, kde sa mi náhodne pľantá myšací
kurzor bez poklepu)!

Obyčajný súčet (sumu) vložím do bunky klepnutím na ikonu Suma. Eventuélne oblasti tabuľky listu
vyberiem označením myšou. Výber odklepnem Enterom, neklikám kade tade myšou.

ÚLOHA – Urob tabuľku zberu papiera a spočítaj celkovú hmotnosť.

ÚLOHA – Doplň každému žiakovi poradové číslo (vlož stĺpec pred stĺpec A, do bunky A4 napíš 1, myšací
kurzor daj v bunke vpravo dole až sa zmení na kríž , stlač ľavú tlačicu a ťahaj dole.

Označené bunky môžeme zoradiť (napr. žiakov dľa abecedy) cez Dáta-Zoradiť.

ÚLOHA – Zoraď žiakov dľa priezviska, dľa mena, dľa hmotnosti. 
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ÚLOHA – Vlož do listu obrázok.

ÚLOHA – Skopíruj Priezviská žiakov a vlož ich do Listu2

ÚLOHA – V Liste3 vytvor v stĺpci A postupnosť čísel (1, 2, 3, 4, …) od bunky A1 ťahaním za kríž. Do
vedľajšieho stĺpca B  vlož vzorce druhej mocniny hodnôt stĺpca A (do bunky B1 napíš =A1*A1 a ťahaj za
kríž). Označ všetky zaplnené bunky. Vlož graf.

ÚLOHA – Zmeň vzorec v, napr. na lineárnu závislosť (=A1*10) a kukni na graf. Toto urob v každej
bunke B stĺpca (ťahaním za kríž).

DÚ: Doplň si svoj adresár so súbormi úloh takto:

Priezvisko_Meno
01 01.txt
02 imaga.txt
03 00.jpg

01.jpg
02.jpg

04 text.sxw
05 tabulka.sxc

Po nasledujúcom, šiestom školení, bude polovica za nami, načim nám veru skontrolovať, že čo to už máme
vo svojich adresároch (a hlavách) a v akom je to stave :-)
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