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Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

Тема 6: Електронні таблиці 

 

УРОК 35 
Лабораторно- практична робота № 11 

Тема: «Робота з фільтрами та діаграмами EXCEL» 

Мета: 

- Закріпити основні відомості роботу з фільтрами та діаграмами в Excel 

- Розвити та удосконалити навички роботи з  інструментами форматування діаграм в 

Excel 

- Виховати інформаційно-освічену особистість, уважність, дисципліну, повагу до 

обраної професії 

Обладнання: ПК, підручник, роздатковий матеріал, плакати, електронна презентація 

Хід роботи: 

1. На першому аркуші створіть таблицю: 

рік Об’єм продаж (тис.м
2
) Відсоток чистого 

прибутку (%) 

2005 45 10 

2006 56 12 

2007 63 19 

2008 29 5 

2009 20 4 

2010 45 10 

2011 89 40 

2. На другому аркуші виконайте діаграму типу гістограма, яка буде відображати об’єм 

продаж за кожен рік.  

Дайте відповідь на запитання, в якому році відбувся спад об’єму продаж: __________ 

Які роки мали мінімальний та максимальний об’єм продаж ________________________ 

3. На третьому аркуші побудуйте діаграму типу кругова, яка буде відображати відсоток 

чистого прибутку за кожен рік. 

Дайте відповідь на запитання, в якому році отримали мінімальний та максимальний відсоток 

прибутку від продаж: _______________________________________________ 

4. Використовуючи команди контекстного меню та рядку меню _______________, 

виконайте форматування елементів діаграми: 

- Залийте кольором область діаграми 

- Змініть кольори та типи заливок кожного елементу діаграми 

- Зробіть підписи елементів 

- Дайте назву діаграмі 

- Змініть розташування легенди діаграми. 

5. Скопіюйте обидві діаграми на четвертий аркуш та змініть їх тип на інший. 



6. Змініть покажчики в таблиці за 20____рік на 30 тис.м
2
 по об’єму продаж та на 10 % по 

відсотку прибутку. Які зміни відбулись у Ваших діаграмах?  

 

 

Запишіть у зошит  умову задачі, формули, які використовували для розрахунків та 

оформіть висновок 

 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1) Виконати завдання лабораторно-практичної роботи та оформити матеріал в 

зошиті 

2) Практичну частину роботи вислати на ел. пошту 2573562@ukr.net. В темі листа 

зазначити номер групи, номер уроку та прізвище 

 

mailto:2573562@ukr.net

