
 

Z MICROSOFT EXCEL będzie Ci łatwiej 
zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń  
i warsztatów z obsługi komputera 

Praktyczna 
wiedza

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe 
umiejętności

Ciekawe 
możliwości
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Rekrutacja już trwa 
Zapisz się na portalu: opolskie.interit.eu/rejestracja

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma
40 godzin szkolenia stacjonarnego z trenerem, a w tym:

 

Solidną dawkę wiedzy 
i praktycznych umiejętności

Opiekę merytoryczną 
i dedykowane materiały 

szkoleniowe

Catering dwudaniowy,
kawa i ciastka 
w przerwach

Pakiet szkoleń
e-learning

Certyfikat uzyskanych 
kompetencji wystawiony 

przez Asseco Data Systems

Możliwość poznania 
osób o pokrewnych 
zainteresowaniach

Szkolenie kierowane jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących województwo 

Opolskie. Zapraszamy osoby z wykształceniem podstawowym, zawodowym, 

średnim oraz osoby w wieku 50+ z dowolnym wykształceniem.

Szkolenia i warsztaty trwają łącznie 40h.

Szkolenia realizowane są w następujących miastach: Namysłów, Kluczbork, 

Olesno, Brzeg, Opole, Strzelce Opolskie, Nysa, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, 

Prudnik, Głubczyce.

Dla kogo?

Informacje o szkoleniach
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40 godzin szkolenia stacjonarnego z trenerem, a w tym:

Tematyka poruszana w trakcie szkolenia:
• przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji w Internecie wraz z oceną ich wiarygodności,
• dzielenie się informacjami i zasobami oraz współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
• wykorzystywanie podstawowych funkcji programu Microsoft Excel,
• wykonywanie operacji na arkuszach,
• tworzenie formuł obliczeniowych,
• błędy funkcji i ich unikanie,
• wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi formatowania danych, w tym formatowanie warunkowe,
• importowanie danych zewnętrznych,
• tworzenie tabel i ich praktyczne wykorzystanie,
• zastosowanie konspektu w arkuszach,
• łączenie danych z wielu arkuszy,
• zaawansowane narzędzia edycji wykresów.

Tematyka poruszana w trakcie szkolenia:
• rozpoczęcie pracy z edytorem tekstu,
• formatowanie tekstu i akapitu,
• kopiowanie i przenoszenie obiektów graficznych,
• rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym,
• operacje na arkuszach,
• podstawowe operacje na danych,
• podstawowe informacje o formułach i funkcjach,
• wysyłanie i odbiór wiadomości,
• wprowadzenie do systemu operacyjnego,
• obsługa systemu okienkowego,
• praca z przeglądarką internetową,
• wyszukiwanie informacji.

1. Użytkowanie komputera z Microsoft Excel  
– poziom średniozaawansowany (40h)

2. Użytkowanie komputera w codziennym życiu i pracy   
– poziom podstawowy (40h)

Szkolenia w ofercie

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat obsługi komputera, którym 

Microsoft Excel pomoże rozwiązywać zadania realizowane w trakcie prac biurowych i administracyjnych.  

Po zakończeniu szkolenia będziesz efektywnie pracować na komputerze i w Internecie. Samodzielnie obliczysz 

i podsumujesz wydatki w arkuszu Microsoft Excel. Praca na komputerze stanie się przyjemnością.

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają niewielkie doświadczenie z komputerem. Wprowadzi nowego 

użytkownika w świat Internetu i zalet jakie się z tym wiążą. Po zakończeniu szkolenia będziesz efektywnie 

pracować na komputerze i w Internecie. Samodzielnie obsłużysz podstawowe programy komputerowe tj. edytor 

tekstu, przeglądarkę internetową i arkusz kalkulacyjny. Poznasz możliwości jakie daje biegła obsługa komputera w 

codziennym życiu i pracy.



Zrób pierwszy krok 
czekamy właśnie na Ciebie

Wypełnij formularz 
zgłoszeniowy

Prześlij 
umowę

Zbadaj poziom 
wiedzy

Dołącz 
do szkolenia

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

607 037 929 opolskie@interit.eu opolskie.interit.eu

Jesteśmy tu dla Ciebie:

Jakość szkoleń jest gwarantowana przez lidera 
rynku szkoleń w Polsce, firmę Asseco Data Systems.


