
                                               

MS EXCEL – GRAFY – Metodický list    

Názov 
a charakteristika 
pracovného listu 

MS Excel – Grafy 
Precvičenie si základných funkcií v programe MS Excel ako práca 
s tabuľkou a grafom – úprava grafu, podľa zadaných kritérií. 

Zaradenie 
pracovného listu 

Využitie: 
Na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov. 
Na zvyšovanie zručností práce s tabuľkovým editorom MS Excel. 
Na precvičenie si základných poznatkov o grafoch – odčítanie údajov 
z grafov, vytvorenie tabuľky a jej grafické zobrazenie, estetická úprava 
grafu podľa zadaných kritérií. 
Na zvyšovanie čítania s porozumením (čítanie a tvorba podľa návodu). 

Ročník 7.ročník 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Overiť si získané vedomosti a zručnosti žiakov. 
Učiť žiakov pracovať podľa vopred určeného postupu. 
Vedieť používať základné funkcie programu MS Excel – tvorba 
tabuľky, jej úprava, tvorba grafu a jeho úprava, práca s hárkami. 
Rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 
Rozvíjať a prehlbovať poznatky a zručnosti pri práci s grafmi – 
odčítanie údajov, tvorba grafu,... 

Kompetencie, 
ktoré rozvíjame 

Analytické zručnosti 
IKT zručnosti 
Aplikačné zručnosti 
Čitateľská gramotnosť (čítanie a práca podľa návodu) 

Prierezové témy IKT – práca s počítačom, práca v programe MS Excel 
TBZ – tvorba vlastného projektu – vytváranie tabuliek a grafov 
Medzipredmetové vzťahy – Matematika, Fyzika 

Pomôcky Pracovný list pre každého žiaka, počítače s programom MS Excel, 
interaktívna tabuľa, výstrižky grafov z novín alebo ich elektronická 
podoba zobrazená pomocou interaktívnej tabule 

Metódy a formy 
práce 

Praktické činnosti, individuálna práca žiakov, výklad, problémové 
vyučovanie 

Činnosti Motivačná časť: Učiteľ  na začiatku ukáže žiakom tabuľku s údajmi 
z prieskumu a k nej prislúchajúci graf. Žiakov sa pýta, ktoré zobrazenie 
(tabuľka alebo graf) je pre nich prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie. 
Prečo? Ďalej sa pýta žiakov, kde všade sa môžu stretnúť s grafmi, načo 
grafy slúžia, ako ich môžeme zostrojiť (nadväznosť na tvorbu grafov 
v matematike, fyzike,...) 
Hlavná časť: Učiteľ so žiakmi vytvorí v programe MS Excel a 
pomocou interaktívnej tabule premietne jednoduchú tabuľku s dvoma 
údajmi . Žiaci sa spoločne pokúsia vytvoriť graf. Podľa inštrukcií 
učiteľa a s jeho prípadnou pomocou žiaci upravujú daný graf (zmena 
farby grafu, pozadia, veľkosti, typu písma, pridanie, odstránenie riadku 
v tabuľke a vplyv tejto zmeny na graf...) 
Ďalej učiteľ rozdá žiakom pracovné listy. Žiaci samostatne pracujú 
najskôr na tvorbe tabuľky, a potom na tvorbe a úprave grafov. 
Záver: Učiteľ vyhodnotí práce žiakov známkou. Dbá pri tom na to, aby 
boli vykonané všetky zmeny podľa zadania. 


