
Kolokwium nr 2. 

Każde zadanie zapisz w odrębnym pliku pod nazwą: 

imię.nazwisko_zad.1  

 

Zadanie 1. 

Szef innowacyjnej firmy zapytał swoich pracowników o to ile mają dzieci. Poniższe zestawienie przedstawia 

odpowiedzi pracowników oraz ich okresową ocenę. 

(x y – imiona i nazwiska kolegów i koleżanek z grupy – max 9 osób) 

1. x y  2 2,7 

2. x y  5 4,6 

3. x y  1 5,2 

4. x y  5 1,8 

5. x y  2 5,9 

6. x y  2 4,7 

7. x y  4 3,9 

8. x y  0 2,0 

9. x y  3 6,0 

Szef postanowił rozdać swoim pracownikom nagrody oraz dokonać podsumowań statystycznych: 

a) każda kobieta otrzyma misia, 

b) osoby posiadające co najmniej troje dzieci otrzymają samochód, 

c) wszyscy posiadający co najmniej jedno dziecko otrzymają stypendium dla każdego dziecka wg 

schematu: 1 dziecko – 170 zł, 2 dziecko – 130 zł, 3 dziecko i następne dziecko – 60 zł wypłacane 

rodzicowi co miesiąc na jego konto, 

d) wszyscy pracownicy otrzymają premię z kwoty 8 000,00 zł proporcjonalnie do oceny okresowej, 

e) pracownicy o ocenie przekraczającej 4,5 otrzymają dodatkową premię wypłacaną z puli 3 000,00 zł 

również proporcjonalną do oceny okresowej, 

f) przypisz każdemu pracownikowi etykietę w zależności od otrzymanej oceny okresowej do 2,5 pkt. – 

komar, do 3,5 pkt. – słoń, do 5 pkt. – małpa, 5 pkt. i powyżej niebo, /zastosuj funkcję wyszukaj 

pionowo/ 

g) komórki w których pojawiać będą się kwoty należne pracownikowi barwią się automatycznie na żółto, 

h) podsumuj kwoty należnych świadczeń finansowych dla kobiet wg poszczególnych kategorii premii, 

i) wskaż liczbę pracowników nie posiadających dzieci, 

j) wskaż liczbę pracowników o etykiecie małpa. 

 

Zadanie 2. 

Przygotuje pracę składającą się z co najmniej dwóch rozdziałów oraz z co najmniej po trzech podrozdziałów 

niższego rzędu (N2 i N3). Dokument powinien posiadać spis treści. 

 

Zadanie 3. 

Przygotuj formularz dla kandydatów na studenta, w którym wpisuje się imię, nazwisko, płeć, ulubiony sport i 

rodzaj filmu. Tak skonstruuj formularz, aby znalazły się w nim pola wypełniane tekstem i pola wyboru. Załóż 

hasło: ola. 

 

Zadanie 4. 

Przygotuj zaświadczenia dla pracowników z zadania 1 o treści. 

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani x y (nie)ma … dzieci. Pan/Pani otrzymał/otrzymała ocenę okresową …, co 

uprawnia do dodatku w wysokości …/do 2,5 pkt. – 125 zł, powyżej 175 zł/. 

 

Na jednej stronie powinny naleźć się 3 zaświadczenia. 

 

Do sprawdzenia proszę odesłać dokument główny i list, tzn. gotowe (scalone) zaświadczenia. 


