
                                               

MS EXCEL – ZÁVEREČNÁ PRÁCA – Metodický list    

Názov 
a charakteristika 
pracovného listu 

MS Excel – Záverečná práca 
Precvičenie si základných funkcií v programe MS Excel. Záverečné 
zhodnotenie získaných vedomostí žiakov v tomto  programe. 

Zaradenie 
pracovného listu 

Využitie: 
Na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov. 
Na zvyšovanie zručností práce s tabuľkovým editorom MS Excel. 
Na zvyšovanie čítania s porozumením (čítanie a tvorba podľa návodu). 

Ročník 7.ročník 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Overiť si získané vedomosti a zručnosti žiakov pri práci v programe MS 
Excel. 
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, vedieť 
nájsť najväčšiu a najmenšiu hodnotu, priemernú hodnotu, zoradiť údaje 
podľa abecedy alebo veľkosti. 
Vedieť na internete vyhľadať potrebné údaje. 
Rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

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 tabuľky a grafov 
Medzipredmetové vzťahy – Geografia 

Pomôcky Pracovný list pre každého žiaka, počítače s programom MS Excel, 
interaktívna tabuľa 

Metódy a formy 
práce 

Praktické činnosti, individuálna práca žiakov, výklad 

Činnosti Motivačná časť: Učiteľ spoločne so žiakmi pomocou interaktívnej 
tabule zopakuje základné funkcie programu MS Excel – práca 
s bunkou, vytváranie tabuľky a jej úprava, práca s údajmi – zoradenie, 
hľadanie najväčšej, najmenšej a priemernej hodnoty, súčet čísel 
v bunkách, vytváranie a úprava grafu. 
Hlavná časť: Po krátkom zopakovaní si, učiteľ rozdá (alebo pošle e-
mailom) každému žiakovi pracovný list. Žiaci pracujú samostatne, bez 
pomoci učiteľa. Cieľom hodiny je overiť si dosiahnuté vedomosti 
žiakov pri práci v tabuľkovom programe MS Excel. Žiaci, ktorí majú 
prácu hotovú, odošlú ju na školskú e-mailovu adresu. 
Záver: Učiteľ vyhodnotí práce žiakov ústne i známkou. Dbá pri tom na 
to, aby boli vykonané všetky zmeny podľa zadania. Najlepšie práce 
premietne na ukážku na interaktívnej tabuli. 


