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Milí žáci,  

vzhledem k současné situaci chápu, že je pro vás 
náročné  některé práce vypracovávat. Proto vám na 
vypracování budu dávat více času a pokusím se 
instrukce udělat co nejsrozumitelnější, aby si s tím 
všichni zvládli poradit.  

 

Vzhledem k tomu, že v předchozí práci „tabulky“ 
bylo docela dost chyb, hlavně v počítání průměru, 
dnes se vám pokusím udělat co nejpodrobnější 
návod, abyste úkoly v pohodě zvládli ;-)  

 



Tabulky  

• Na tvorbu tabulek existuje řada programů/nástrojů 

 

• Lze je vytvářet také online (např. Google)  

 

• Nejpoužívanější jsou Microsoft Excel nebo 
LibreOffice  

 

(s přihlášením k Office 365, na které teď škola vlastní 
licenci, máte přístup také k online aplikaci MS Excel 
– pro ty, kteří nemají nainstalované v počítači)  

 



Tabulky Excel - funkce 

• Při práci s tabulkami lze využívat funkce, které 
vám značně usnadní práci (nemusíte nic počítat, 
ručně/na kalkulačce)  

 

• V minulém úkolu jste zkoušeli průměr a protože 
ne všichni to s přehledem zvládli, ještě jednou si 
to vysvětlíme a vyzkoušíme  

 



Funkce – Suma (součet), Průměr a Medián 

• Vaším úkolem bude vytvořit tabulku: „Sběr 
papíru“ ve které budou jména 20 žáků a u 
každého počet odevzdaných kilogramů za I. a II. 
pololetí 

Následně bude: 

–  součet obou pololetí  každého žáka 

– Nejvyšší a nejnižší hodnota 

– celkový součet všech žáků (za I.,II.,pol. I celkově)  

– průměr kg na 1 žáka 

– medián (střední hodnota) 

 



Hodnoty v tabulce 

správně špatně  

Pro snadnější používání do políček hodnot, se kterými 
chcete dál pracovat (používat funkce) uvádějte jen 
číselné hodnoty  
 

Př.  



1. Úkol  

• Vytvoř v tabulce seznam 20 
libovolných jmen a seřaď je 
podle abecedy 
 

(když vybereš políčka, která 
chceš seřadit, klikneš na ně 
pravím tlačítkem myši – 
vyber z nabídky seřadit od A-
Z) – takhle jde pracovat se 
seznamy a řadit je podle 
různých kritérií  

Příklad: 



2.Úkol  

• Do tabulky k jménům 
přidej libovolné 
hodnoty nasbíraného 
papíru (v kg) za I. a II. 
pololetí  

Příklad: 



3. Úkol  

• Udělej součty 
odevzdaného  
papíru u každého za 
I. i II. pol.   

 

• Použij funkci SUMA 
(součet) – návod 
najdeš na 
následujícím 
snímku  

Příklad: 



Funkce SUMA – jak sčítat hodnoty? 

• Označ políčko ve kterém chceš mít 
výsledek 

 

 

• Klikni myší na tlačítko 

   „vložit funkci“  

 

• Z nabídky vyber  

   požadovanou funkci  

   (SUMA)  



Funkce SUMA – jak sčítat hodnoty? 

• Z nabídky vyber 
požadovanou funkci 
(SUMA)  

 

 

 

• Vepiš nebo označ políčka 
s hodnotami, které chceš 
sečíst 



Funkce SUMA – jak sčítat hodnoty? 

• Abychom nemuseli pro 
každého žáka (každý řádek) 
počítat součet zvlášť´, lze 
funkce kopírovat (a počítání 
tím značně urychlit)  

 

• Klikněte na políčko s vloženou 
funkcí a najeďte kurzorem 
myši do dolního pravého rohu 
dokud se neobjeví symbol +  

 

• Kliknutím, držením a tažením 
kurzoru myši lze funkci 
kopírovat do dalších políček  



Funkce SUMA – jak sčítat hodnoty? 

• Ve všech políčkách, 
do kterých funkci 
přetáhneš by se ti 
automaticky měli 
zobrazit výsledky 
(součty 1. a 2. pol.) 

 

 

• Vypočítej takhle 
součet odevzdaného 
sběru za 1. i 2. pol. u 
všech žáků   



4. Úkol  

• Vypočítej stejným způsobem také celkový počet 
odevzdaných kg celo třídou (musíš označit celý 
sloupeček)  

 

 



VZOR – takhle nějak by tedy měla vypadat závěrečná tabulka  



To by pro dnešek stačilo ;-)  
Tabulku ulož a pošli e-mailem na 

lukas.burt@zsjedovnice.cz  
 
V případě online tabulky klikni na sdílet – a do políčka 

jméno/e-mail napiš Lukáš Buřt (mělo by to hned 
najít) nebo pošli formou odkazu na e-mail ;-)  

 
Nebo tabulku můžeš vyfotit a poslat  
 
TABULKU SI ULOŽ – PŘÍŠTĚ S NÍ BUDEME ZASE 

PRACOVAT!!!!!  
 
Příště zkusíme vypočítat slíbený průměr a medián  
Zatím se měj hezky  
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