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II. SKAIČIUOKLĖS PRAKTINĖ UŽDUOTIS
Maksimalus vertinimas – 20 taškų
Visa užduotis atliekama skaičiuokle.
Savivaldybės atstovas rengia ataskaitą apie 2011 m. Lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos
egzamino rezultatus. Failą 2 užduotis. Lentelė.xlsx (2 užduotis. Lentelė.ods) sudaro 3 lakštai.
1. Naudodamiesi lakšte „Rezultatai“ pateiktos lentelės duomenimis ir tinkamais atrankos kriterijais,
pateikite Vilniaus miesto mokyklų, kuriose valstybinį brandos egzaminą laikė daugiau nei 20, bet
mažiau nei 50 mokinių sąrašą.
2. Gautą sąrašą išrikiuokite pagal du raktus: pagal laikiusiųjų valstybinį egzaminą skaičių – mažėjančiai,
pagal mokyklą – abėcėlės tvarka.
3. Lakšte „Diagrama“ pateiktos lentelės atitinkamus duomenis pavaizduokite dvimate stulpeline
diagrama, rodančią santykinį geriausiai išlaikiusių mokinių skaičiaus pasiskirstymą (stulpelis
„Geriausiai išlaikiusiųjų dalis, %“) miestuose (stulpelis „Miestas“):


diagramą pavadinkite „Geriausiai egzaminą išlaikiusių mokinių pasiskirstymas miestuose“,
legendos nepateikite;



pakeiskite stulpelių spalvą į žalią;



duomenų etiketėje nurodykite procentinę reikšmę (virš stulpelių);



diagramą sukurkite iškart po lentele.

4. Naudodamiesi tinkamomis formulėmis ir funkcijomis, užpildykite lakšto „Skaičiavimai“ langelius:


langelyje B3 įrašykite formulę, kuri suskaičuotų, kiek mokinių neišlaikė brandos egzamino miestų
savivaldybėse (naudokite sumos skaičiavimo funkciją);



langelyje B4 įrašykite formulę, kuri suskaičiuotų, kiek yra savivaldybių, kuriose egzaminą laikė
ne mažiau kaip 100 mokinių (naudokite funkciją, kuri skaičiuoja, kiek langelių nurodytame bloke
tenkina tam tikrą sąlygą);



langelyje B5 įrašykite formulę, kuri suskaičiuotų, kiek procentų mokinių iš visų Lietuvos miestų
savivaldybių (naudokite langelyje B2 esantį skaičių) surinko daugiau nei 90 balų. Atsakymą
pateikite šimtųjų tikslumu;



stulpelio „Palyginimas“ rezultatams pateikti įrašykite formulę, kuri palygintų kiekvienoje
savivaldybėje egzaminą geriausiai išlaikiusių mokinių dalį su šalies geriausiųjų vidurkiu ir, jei
egzaminą geriausiai išlaikiusių mokinių procentas didesnis už šalies vidurkį, pateiktų žodį
„geriau“, priešingai – 0 (nulį).

5. Lakšte „Skaičiavimai“ įdėkite puslapinę antraštę: Parengta pagal Nacionalinio egzaminų centro
duomenis.
6. Savo darbo rezultatus įrašykite į kompiuterio standžiojo disko aplanką C:\Egzaminas, suteikdami
failams vardus, sudarytus pagal šabloną, pavyzdžiui: R01.xlsx (R01.ods), kur raidė ir pirmieji du
skaitmenys (01) – jūsų darbo vietos žymė). Kitaip įvardyti failai nebus vertinami. Failo pavadinime ar
jo tekste neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių (pvz., vardo,
pavardės, mokyklos ir t. t.).

