
Vypracujte tabuľky podľa slovného zadania, podobne ako sme to robili aj na spoločných hodinách. 

Tabuľky vypracujte v programe EXCEL (prípadne inom tabuľkovom programe). Jednotlivé tabuľky 

vypracujte v každom hárku samostatne.  

 

Zadanie 1. 

Filip si dal do nového roka predsavzatie, že v prvom polroku si posledný deň každého mesiaca 

zaznamená do tabuľky počet jednotiek, dvojok a trojok, ktoré dostal v škole na vyučovaní. Na konci 

mesiaca chce Filip zhodnotiť koľko jednotiek, dvojok a trojok dokopy dostal.  

Pripravte Filipovi tabuľku. 

 

Zadanie 2. 

Vytvorte tabuľku na zjednodušenú klasifikáciu skupiny  10 žiakov (žiak 1, žiak 2, žiak 3...) pre 4 

vyučovanie predmety (MAT, FYZ, ANJ, SJL). Klasifikácia v tomto prípade znamená,  že žiak dostane 

napr. len koncoročnú známku z predmetu. Na záver potrebujeme do tabuľky zapísať študijný priemer 

každého žiaka z jednotlivých predmetov. 

Pripravte tabuľku. 

Zadanie 3. 

Vytvorte tabuľku na kontrolu rodinného rozpočtu Marekovej rodiny. Marek chce do svojej tabuľky 

zaznamenať (zapisovať) usporené peniaze počas mesiacov v kalendárnom roku, keď pozná mesačné 

príjmy (výplata) a výdavky (všetko čo sa minie) svojej rodiny. 

Pripravte Marekovi tabuľku. 

Zadanie 4. 

Anton pravidelne stávkuje v TIPOSe. Zistil však, že viac peňazí na stávkovanie minie ako získa. 

Rozhodol sa preto, že si na skúšku vytvorí tabuľku, v ktorej bude zaznamenávať (zapisovať) vklady, 

prehry a výhry za každý deň (pondelok - nedeľa) v jednom mesiaci  a teda v Máji. 

Pripravte Antonovi tabuľku. 

Zadanie 5. 

Silvia je účtovníčkou vo veľkej firme. Potrebuje vytvoriť tabuľku, do ktorej bude vedieť zapisovať 

údaje o zamestnancoch pracujúcich vo firme. Zapisovať potrebuje údaje: meno a priezvisko 

zamestnanca, hrubý príjem zamestnanca, odvody do poisťovne a dátum vyplnenia údajov. 

Pripravte účtovníčke tabuľku. 

 

 

 

 



Zadanie 6. 

Peter pracuje ako poisťovací agent. Jeho úlohou je teda navštevovať ľudí a uzatvárať s nimi zmluvy 

o poistení auta, domu, majetku a pod. Má v pláne navštíviť 10 klientov. Potrebuje pripraviť tabuľku, 

do ktorej vie zaznamenať (zapísať): mesto ktoré navštívil, meno klienta, typ zmluvy a dátum 

uzatvorenia zmluvy s klientom. 

Pripravte Petrovi tabuľku. 

Zadanie 7. 

Andrej dostáva od svojich príbuzných vreckové. Vreckové dostáva od starých rodičov, rodičov a od 

krstných rodičov. Vreckové dostáva vždy začiatkom mesiaca a to počas celého kalendárneho roka. 

Andrej si vždy polovicu vreckového odloží bokom lebo si šetrí na nový bicykel. Na konci roka chce 

teda Andrej vidieť koľko peňazí dostal od každého príbuzného a koľko sa mu podarilo ušetriť. 

 Pripravte Andrejovi tabuľku. 

Zadanie 8. 

Na hodine fyziky  robila Martina pokus. Zaznamenávala najvyššie namerané teploty v jednotlivých 

dňoch počas jedného pracovného týždňa (pondelok - piatok) a to ráno a večer. Tieto namerané 

hodnoty (v stupňoch celzia) potrebuje zaznamenať do tabuľky.    

Pripravte Martine tabuľku. 

Zadanie 9. 

Vedúca školskej jedálne musí zabezpečiť na varenie obeda čerstvé potraviny na každý deň. Aby však 

neobjednávala zbytočne veľké množstvá potravín potrebuje vedieť , koľko stravníkov sa každý deň 

odhlási. Na základe počtu odhlásených stravníkov vie koľko potravín musí objednať na nasledujúci 

deň. Zatiaľ sa rozhodla zapisovať tieto údaje len každý deň v mesiaci apríl. 

Pripravte tabuľku pre vedúcu školskej jedálne. 

 


