
Technologia Informacyjna

Edytor Tekstu

2016-09-30 11:54:56



Kodowanie znaków

 ASCII skrót od American Standard Code for Information Interchange 
powstał w 1962 r. Amerykański standardowy kod do wymiany informacji 
to kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127 literom (alfabetu 
angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz 
poleceniom sterującym. 128 = 27 zatem kod ASCII jest 7-bitowy 
Rozszerzony kod ASCII zagospodarowuje ósmy bit, tzn. pozwala na 
zakodowanie 28 = 256 znaków wprowadziła go firma IBM w 1981 r. 
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Kodowanie znaków

Kody od 0 do 31 to znaki sterujące, służące do sterowania urządzeniem (np. drukarką) 

 0 zero 

 1 początek nagłówka 

 2 początek tekstu 

 3 koniec tekstu 

 4 koniec transmisji 

 5 nawiązanie łączności 

 6 potwierdzenie 

 7 sygnał dźwiękowy 

 8 usunięcie znaku 

 9 tabulator poziomy 

 10 nowy wiersz 

 11 tabulator pionowy 

 12 nowy arkusz/nowa strona 

 13 powrót karetki [ Enter ] 

 14 włączenie specjalnego zestawu znaków 

 15 wyłączenie specjalnego zestawu znaków 
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Kodowanie znaków

Kody od 32 do 127 to znaki sterujące, służące do sterowania klawiaturą w standardzie PS2
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Kodowanie znaków
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kody od 128 do 255 czyli rozszerzony kod ASCII był wykorzystywany do:

sterowania drukarką

do stosowania w DOS znaków diakrytycznych (narodowych)

do tworzenia na ekranie i w wydruku prymitywnej grafiki zwanej 
„semigrafiką” Brak standardu powodował jednak bałagan. Wprowadzono 
więc tzw. strony kodowe obejmujące:

zestaw rozszerzonych znaków ASCII ze znakami narodowymi

informację o narodowym sposobie zapisu waluty, daty i czasu oraz 
separatorów dziesiętnych i tysięcznych

klawiaturę narodową



Kodowanie znaków
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Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO zatwierdziła zestaw stron kodowych. 
Normy te są znane pod nazwą ISO-8859-x, gdzie x jest cyfrą od 1 do 16 

ISO 8859-1 (Latin-1) - alfabet łaciński dla Europy zachodniej 

ISO 8859-2 (Latin-2) - łaciński dla Europy środkowej i wschodniej 

ISO 8859-3 (Latin-3) - łaciński dla Europy południowej 

ISO 8859-4 (Latin-4) - łaciński dla Europy północnej 

ISO 8859-5 (Cyrillic) - dla cyrylicy 

ISO 8859-6 (Arabic) - dla alfabetu arabskiego 

ISO 8859-7 (Greek) - dla alfabetu greckiego 

ISO 8859-8 (Hebrew) - dla alfabetu hebrajskiego , itd 



Kodowanie znaków
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W Windows występuje odmiana kodów ASCII zwana ANSI 
(American National Standards Institute) Różnice polegają na braku 
w zakresie rozszerzonym ANSI znaków semigraficznych i sterujących 
drukarką (w Windows zbędne), oraz innym umieszczeniu znaków 
narodowych. 

strona kodowa polskich liter to ANSI 1250 



Kodowanie znaków
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Unicode to standard kodowania komputerowego, reprezentacji i przygotowania tekstu używany w większości światowych 
systemów pisma. Rozwijany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą ważne firmy komputerowe, producenci 
oprogramowania, instytuty naukowe, agencje międzynarodowe oraz grupy zainteresowanych użytkowników. Konsorcjum 
współpracuje z organizacją ISO. Ponad 113 000 znaków w 123 językach skryptowych.

Główna  zaleta, że wykorzystuje od 2 do 4 bitów na znak, dzięki temu możemy zakodować tak unikalne alfabety jak:

Podstawowy łaciński 

Dodatek Latin-1 

Rozszerzony łaciński A 

Rozszerzony łaciński B 

Rozszerzenia IPA 

Oddzielone litery modyfikujące 

Składające znaki diakrytyczne 

Grecki i koptyjski 

Cyrylica 

Uzupełnienie cyrylicy 

Ormiański 

Hebrajski 

Arabski 

Syryjski 

Thaana 

Dewanagari 

Bengalski, itd. 



Kodowanie znaków
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Polskie znaki w Unicode [ rozszerzony łaciński A, dodatek Latin 1]  
 ą 261

 ć 263

 ę 281 

 ł 322 

 ń 324 

 ó 243 

 ś 347 

 ź 378 

 ż 380 

 Ą 260 

 Ć 262 

 Ę 280 

 Ł 321 

 Ń 323 

 Ó 211 

 Ś 346 

 Ź 377 

 Ż 379 



Style i formatowanie 

 Stylem w MS Word 
nazywa się zbiór 
cech określający 
formatowanie znaku 
lub akapitu.

 W MS Word można 
tworzyć własne 
style, zapisywać je, 
a następnie używać 
przy formatowaniu 
dokumentu. 2016-09-30 11:54:56



Rodzaje stylów 

 Styl akapitu, 

 Styl znaku, 

 Style tabeli, 

 Style listy. 
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Nagłówki i stopki 

 W celu umieszczenia pewnych informacji na każdej 
stronie dokumentu (w wybranej sekcji) 
wykorzystać można nagłówek lub stopkę strony. 

 W nagłówkach oraz stopce strony można m.in. 
umieszczać: 

• numery stron, datę utworzenia dokumentu, 

•autora dokumentu, nazwę dokumentu, 

•autotekst – element gotowy do wstawienia będący 
polem zastępowanym przez Word odpowiednimi 
informacjami, 

•inne treści zdefiniowane przez autora. 
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Nagłówki i stopki 
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Edycja treści nagłówka i stopki 
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Edycja treści nagłówka i stopki 
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Wstawianie podpisu rysunku 
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Przypisy dolne i końcowe 
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• Przypisy dolne i końcowe w dokumentach umożliwiają 
umieszczanie objaśnień, komentarzy oraz odwołań
dotyczących tekstu w dokumencie. 

• Przypisy dolne można wykorzystać do umieszczania 
szczegółowych komentarzy, a przypisy końcowe do 
określenia cytowanych źródeł. 

• Przypis dolny lub końcowy składa się z dwóch 
powiązanych ze sobą części: znacznika odwołania 
przypisu oraz odpowiadającego mu tekstu przypisu .



Przykład przypisu dolnego 
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Przykład przypisu dolnego 
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Narzędzie Przypisy znajduje się na karcie Odwołania



Edycja przypisu 
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Dolnego Końcowego



Indeksy i spisy 
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MS Word umożliwia automatyczne tworzenie: 
•Spisu treści, 
•Spisu rysunków, tabel itp., 
•Indeksów haseł. 
Wszystkie spisy znajdują się na karcie Odwołania 



Spis treści 
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• Spis treści to lista nagłówków dokumentu.
• W celu generowania spisu treści należy w tekście 

wyznaczyć nagłówki oraz podnagłówki. Elementy spisu 
treści rozpoznawane są poprzez style nagłówków.

• Inną metodą na wygenerowanie spisu treści jest 
tworzenie konspektu i nadawanie odpowiednich 
poziomów kolejnym pozycjom spisu.
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Budowa dokumentu tekstowego 
z edytora tekstu MS Word

Krótkie wprowadzenie
Pod pojęciem dokumentu tekstowego kryje się każdy przygotowany 
tekst niezależnie od jego wielkości. Dokument może składać się z 
jednej lub więcej stron. W ramach dokumentu możemy wyróżnić 
także sekcje. Każda sekcja charakteryzuje się innymi ustawieniami 
dla strony – dotyczy to zwłaszcza rozmiaru, orientacji, marginesów, 
ale także treści nagłówków i stopek. Na stronie rozlokowujemy tekst 
złożony z akapitów, w których można wyodrębnić pojedyncze znaki. 
Każdy z tych elementów stanowi jednocześnie pewien poziom 
redagowania dokumentu:
Dokument  strony  akapity  znaki.
Dokument  strony  sekcje.
Strona  marginesy: lewy, prawy, górny, dolny, obszar roboczy 
dokumentu, nagłówek, stopka.
Akapit  wcięcie akapitowe, wcięcie lewe, wcięcie prawe, odstępy 
przed i po akapicie, odstępy miedzy wierszami akapitu, wyrównanie 
akapitu: do lewej, do prawej, do środka, do lewej i do prawej 
(justowanie).
Znak (czcionka)  krój, rozmiar, styl, efekty specjalne.

rafal.doniec@ue.katowice.pl



Budowa dokumentu tekstowego 
z edytora tekstu MS Word

Pod pojęciem dokumentu tekstowego kryje się każdy przygotowany tekst niezależnie od jego 
wielkości. Dokument może składać się z jednej lub więcej stron. W ramach dokumentu możemy 
wyróżnić także sekcje. Każda sekcja charakteryzuje się innymi ustawieniami dla strony dotyczy to 
zwłaszcza rozmiaru, orientacji, marginesów, ale także treści nagłówków i stopek. Na stronie 
rozlokowujemy tekst złożony z akapitów, w których można wyodrębnić pojedyncze znaki. Każdy z 
tych elementów stanowi jednocześnie pewien poziom redagowania dokumentu:

§ Dokument  strony  akapity  znaki.

§ Dokument  strony  sekcje.

§ Strona  marginesy: lewy, prawy, górny, dolny, obszar roboczy 
dokumentu, nagłówek, stopka.

§ Akapit  wcięcie akapitowe, wcięcie lewe, wcięcie prawe, odstępy 
przed i po akapicie, odstępy miedzy   wierszami akapitu, 
wyrównanie akapitu: do lewej, do prawej, do środka, do lewej i 
do prawej (justowanie).

§ Znak (czcionka)  krój, rozmiar, styl, efekty specjalne.
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Budowa dokumentu tekstowego 
z edytora tekstu MS Word

Spisy Edytor równań



Korespondencja seryjna w MS Word i Excel

Tworzymy bazę danych osobowych w Excelu, która powinna zawierać: imię, 
nazwisko, ulica, kod, miasto (każdy element w osobnej kolumnie). Następnie 
zapisujemy plik w swojej lokalizacji.

Z paska menu wybieramy Korespondencja → Koperty. W wyświetlonym okienku w 
zakładce: Koperty (patrz rys. poniżej) wypełniamy odpowiednie miejsca (wpisujemy adres 
zwrotny) i wybieramy przycisk Dodaj do dokumentu.



Korespondencja seryjna w MS Word i Excel

Następnie wybieramy ikonę Rozpocznij koresp. ser. i wybieramy Koperty. 
Ćwiczenie kontynuujemy na dwa sposoby:
- korzystając z kreatora
- wstawiając wszystkie elementy "ręcznie".

Ustawiamy kursor w miejscu gdzie powinien być adresat i klikamy Wybierz 
adresatów → Użyj istniejącej listy.... Wyszukujemy plik w którym zapisana jest 
baza z danymi osobowymi adresatów. Na koniec pozostało jedynie wstawić 
odpowiednie pola z bazy danych czyli Wstaw pola koresp. ser.

Gotowa korespondencje przeglądamy poprzez Podgląd wyników 
oraz przegląd rekordów pobranych z bazy danych.

Jeżeli chcemy zapisać korespondencje jako wielostronicowy dokument to wystarczy wybrać 
opcje Zakończ i scal → Edytuj poszczególne elementy. Dokument w tej formie nie wymaga 
pobierania danych z bazy danych. 



Ćwiczenie 1

 Ćwiczenie 1 cz.1

1) Dla określonego tekstu, wykonaj 

formatowanie strony .

 Kodowanie ANSI.

rafal.doniec@ue.katowice.pl

Historia elektroniki w XIX wieku -

zestawienie najważniejszych odkryć i 

wynalazków, które doprowadziły do 

powstania elektroniki. 

1820

- Duński fizyk Hans Christian Ørsted ogłasza 

swoje odkrycie, że przepływ prądu 

elektrycznego powoduje powstanie pola 

magnetycznego.

1825

- André Marie Ampère ogłasza drukiem 

swoją teorię elektromagnetyzmu wraz z 

prawem Ampera.

1827

- Georg Ohm opisuje ilościowo zależność 

pomiędzy natężeniem prądu elektrycznego i 

różnicą potencjałów w przewodniku.



Ćwiczenie 1

 Ćwiczenie 1cz.2
1) Styl znaku

― Pogrubienie

2) Czcionka

― Times New Roman, 

― 12 pt, 

― Pogrubienie

3) Język

― Polski

4) Akapit

― Do lewej

5) Wcięcia

― Z lewej: 0 cm

― Z prawej: 0cm

rafal.doniec@ue.katowice.pl



Ćwiczenie 1

 Ćwiczenie 1 cz.3
1) Sekcja

― Lewy: 3,5 cm

― Prawy: 2,5cm

― Górny: 2,5 cm

― Dolny: 2,5 cm

2) Układ

― Początek sekcji: nowa strona 

3) Papier

― Szerokość: 21cm

― Wysokość: 29,7cm

4) Nagłówek stopka

― Odległość nagłówka od krawędzi 
: 1,25 cm

― Odległość stopki od krawędzi 
1,25cm

rafal.doniec@ue.katowice.pl



Ćwiczenie 1 



Ćwiczenie 2.

Dla dowolnie wybranego z sieci Internet tekstu stwórz dokument zawierający:
1. Stronę tytułową.
2. Spis treści.
3. Treść zasadniczą
4. W treści zasadniczej: odwołania, nagłówek, stopka, numery stron, ilustracje i wzory.
5. Spis końcowy zawierający spis ilustracji i wzorów. 



Ćwiczenie 3.

Utwórz spis treści korzystając z opcji wstaw spis treści jako styl należy
wybrać np. wytworny, ze znakiem wiodącym kropką, musi być widoczny każdy poziom 
spisu treści jaki wystąpił w redagowanym uprzednio tekście.



Ćwiczenie 4.

Utwórz zapis odpowiadający skali ocen, następująco:
Punkty:
Polecenie 1 - 15 punktów;
Polecenie 2 - 15 punktów;
Polecenie 3 - 20 punktów;
Polecenie 4 - 50 punktów.
Skala ocen:
0 – 59 punktów ocena: (2,0);
60 – 65 punktów ocena: (3,0);
66 – 75 punktów ocena: (3,5);
76 – 80 punktów ocena: (4,0);
81 – 89 punktów ocena: (4,5);
90– 100 punktów ocena: (5,0);



Ćwiczenie 5.

Ze strony:
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/regulamin_studiow_ue.pdf
Skopiuj za pomocą narzędzia, wklej specjalnie, teks Regulaminu Studiów obowiązujący na Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Katowicach.
Następnie, poszczególnym akapitom należy przyporządkować odpowiedni Styl zgodny z formatowaniem jakie występuje w pliku 
oryginalnym z rozszerzeniem pdf.

http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/regulamin_studiow_ue.pdf


Ćwiczenie 6.

Przepisz poniższy tekst wykorzystując funkcjonalność MS Word .
Sosna Jan student Wydz. BFiA śr. ocen:5,25 Sosnowiec
Wierzba Dionizy student Wydz. E śr. ocen:5,00 Katowice
Dąb Anna student Wydz. FiU śr. ocen:5,375 Zabrze
Lipa Alicja student Wydz. IiK śr. ocen:5,46 Bytom
Świerk Patrycja student Wydz. Z śr. ocen:5,46 Czeladź

Wskazówka:
Wybierz z menu Wstawianie opcję Tabela, a następnie ustaw tabulatory według instrukcji.



Ćwiczenie 7.

Utworzoną tabelę z ćwiczenia 6, przekonwertuj na tekst

Wskazówka:
Wybierz z menu Wstawianie opcję Tabela, polecenie Konwertuj/Przekształć tekst na tabelę.



Ćwiczenie 8.

W postaci tabeli przedstaw parametry techniczne swojego stanowiska laboratoryjnego.

Wskazówka:
Wybierz z menu Wstawianie opcję Tabela.



Ćwiczenie 9.

Za pomocą dowolnej funkcjonalności MS Word, wykonaj listę obecności studentów uczestniczących w zajęciach 
Technologii Informacyjnej.

Wskazówka:
Lista powinna zaierać:
Lp.
Imię.
Nazwisko.
Grupa studencka
Data zajęć
Godzina zajęć
Miejsce obywania zajęć
Uwagi



Ćwiczenie 10.

Za pomocą dowolnej funkcjonalności MS Word, wykonaj listę obecności studentów uczestniczących w zajęciach 
Technologii Informacyjnej.

Wskazówka:
Lista powinna zaierać:
Lp.
Imię.
Nazwisko.
Grupa studencka
Data zajęć
Godzina zajęć
Miejsce obywania zajęć
Uwagi



Ćwiczenie 11.

Za pomocą dowolnej funkcjonalności MS Word, wykonaj ogłoszenie dotyczące sprzedaży podręczników 
akademickich.

Wskazówka:
Do tekstu wstaw dowolną grafikę.
Wstawiony obiekt ustaw pośrodku tekstu (przećwicz, inne możliwości ustawienia wstawionego obiektu).
Ustaw wymiary obiektu dokładnie by mieściły się w formacie A4.
Plik z ogłoszeniem zapisz w formacje .doc i .pdf.



Ćwiczenie 12.

Zbuduj tabelę zawierającą 7 kolumn i 6 wierszy, stosując stałej szerokość kolumn. 

Wskazówka:
[Wstawianie  Tabela  Wstaw tabelę...]
W pierwszej komórce wpisz tekst: Tabela wyników.
Scal wszystkie komórki z pierwszego wiersza.
Tekst należy pogrubić i wyśrodkować.
Scal trzy środkowe komórki trzeciego i czwartego wiersza.
Do scalonej komórki wpisz: Scalone komórki i wyśrodkuj w pionie i poziomie.
Obramuj scalone komórki ramką o grubości 4½ pkt. oraz wypełnij je kolorem.
Podziel każdą komórkę ostatniego wiersza na dwie równe części, tak aby w ostatnim uzyskać 14 komórek.
W każdą podzieloną komórkę wpisz: kom oraz odpowiednie numery od 1 do 14. Komórki wyśrodkuj.



Ćwiczenie 13.

Wybierz  Wstawianie  Kształty  Nowa kanwa rysunku
Wykorzystując dostępne autokształty (głównie ze schematu blokowego oraz łączniki), zbuduj diagram 
przedstawiający strukturę organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.



Ćwiczenie 14.
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Korzystając z narzędzi równań zbuduj następujące równania Wstawianie  Równanie



Ćwiczenie 15 cz1.

Przygotuj za pomocą MS Word, szablon SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oferty na 
dostawę:

samochodu fabrycznie nowego.
do przewozu 9 osób 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 60 000 EURO
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

obejmujący następujące 22 punkty:



Ćwiczenie 15 cz 2.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielania zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art.67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający 
dopuszcza ich składanie.
7. Termin wykonania zamówienia.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy      w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem 
adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
11.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
12.Wymagania dotyczące wadium.
13.Termin związania ofertą.
14 Opis sposobu przygotowania oferty.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16. Opis sposobu obliczenia ceny - wzór.
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 
ofert.
19. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
20.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.



Ćwiczenie 16

Przepisz wybrany fragment umowy 
leasingowej do MS Word.

rafal.doniec@ue.katowice.pl

Ile wynosi stopa procentowa leasingu? 

 

Wykorzystana zostanie wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), czyli taka stopa przy której: 

bieżąca (zdyskontowana) wartość trzech minimalnych rat leasingowych, tj. dwóch rat po 

225.454,54 zł oraz opłaty z tytułu opcji wykupu 80.000zł 

= 

wartości godziwej przedmiotu leasingu, czyli 400.000 zł. 

 

Wynik: IRR = 20% 
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Ćwiczenie 17

Na podstawie otrzymanego tekstu 
umowy leasingowej wykonaj wykres 
kosztów leasingu.

rafal.doniec@ue.katowice.pl



Ćwiczenie 18

Wykonaj dokładny harmonogram, schemat blokowy i spis czynności które podejmiesz w 
trakcie swojego indywidualnego projektu (na jedną stronę A4), uwzględniający  
wykonanie kolejnych etapów projektu z ćwiczeń TI. 

rafal.doniec@ue.katowice.pl

 Główne założenia projektu
1) Precyzyjnie określony cel projektu.

2) W trakcie projektu będą regularnie gromadzone dane.(policzalne).

3) Do predykcji danych wykorzystamy dowolne narzędzie matematyczne 
załączone do pakietów biurowych.

4) Wykorzystujemy co najmniej dwa informatyczne narzędzia biurowe do 
przeprowadzenia, opisu projektu i prezentacji wykonanego projektu.



Ćwiczenie 19 cz. 1

rafal.doniec@ue.katowice.pl

Konspekt to zwięzły opis przyjętego do indywidualnej realizacji projektu koncepcji jego przeprowadzenia. 

Konspekt obejmuje najbardziej istotne elementy projektu, takie jak; cele i sposoby ich realizacji, temat, metody pracy, 
zastosowane narzędzia, a także układ przewidzianych do wykonania działań i czynności. 

Konspekt projektu to odpowiednio rozbudowany i uszczegółowiony plan. 

Struktura konspektu składa się z dwóch części; metodycznej i merytorycznej:

Część metodyczna obejmuje:

informacje wstępne – data, imie, nazwisko, grupa studencka, przedmiot, prowadzący ,czas trwania projektu

temat projektu,

cele – z wyszczególnieniem celów poznawczych, kształcących,

metody pracy,

narzędzia.

Część merytoryczna obejmuje:

plan projektu,

tok ( przebieg ) projektu – czyli zamierzona struktura projektu z wyszczególnieniem norm następujących elementów:

etapy i kamienie milowe projektu,

czynności,

efekty czynności,

czas przeznaczony na realizację poszczególnych etapów.



Ćwiczenie 19 cz. 2

rafal.doniec@ue.katowice.pl

W arkuszu MS Word przygotuj konspekt z głównymi założeniami projektu 
indywidualnego.
1) Precyzyjnie określony cel projektu.

2) W trakcie projektu będą regularnie gromadzone dane.(policzalne).

3) Do predykcji danych wykorzystamy dowolne narzędzie matematyczne 
załączone do pakietów biurowych.

4) Wykorzystujemy co najmniej dwa informatyczne narzędzia biurowe do 
przeprowadzenia, opisu projektu i prezentacji wykonanego projektu.




