4.MODULIS
IZKLĀJLAPAS
Norādījumi pasniedzējam
Laika sadalījums
Kopējais klātienes nodarbību ilgums- 40 mācību stundas
Ieteicamā
nodarbību
secība

ECDL moduļa numurs un nosaukums

Aptuvenais nodarbību
ilgums (mācību stundas)

1.

1.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
pamatjēdzieni

2

2.

2.Datora lietošana un datņu pārvalde

4

3.

3.Tekstapstrāde

10

4.

7.Tīmekļa pārlūkošana un saziņa

5

5.

6.Prezentācijas

6

6.

4.Izklājlapas

6

7.

5.Datu bāzes

7
40

Mācību klases aprīkojums
Mācību materiālā apskatīta programmas OpenOffice.org
operētājsistēmas Linux Ubuntu 10.10 vidē Gnome.

Calc

versija

Ieteicamās minimālās prasības datortehnikai:
Procesors x86 ar ātrumu 1Ghz;
Brīvpiekļuves atmiņas lielums 1GB;
Cietā diska ietilpība (brīva vieta operētājsistēmu paralēlai instalācijai) 8GB;
Materiāls licencēts ar
Attribution-ShareAlike 3.0
Unported (CC BY-SA 3.0) licenci
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Šis materiāls sagatavots ar
Eiropas Savienības atbalstu un
tas nepauž oficiālu Eiropas
Savienības viedokli.
Materiāls izstrādāts atbilstoši
Syllabus 5 prasībām ECDL
sertifikācijai.

3.2
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Grafiskā karte un monitors ar izšķirtspēju 1024 x 768;
USB pieslēgvieta;
CD/DVD iekārta
Internet pieslēgums
Operētājsistēma Linux Ubuntu 10.10 vai jaunāka ar grafisko vidi Gnome (versija
2.32 vai jaunāka)
OpenOffice.org (versija 3.2 vai jaunāka) programmatūra, iekļaujot programmu
Calc.

Piezīmes
Jaunākajās Ubuntu versijās OpenOffice.org programmu vietā var būt iekļauta identiska
programmatūra LibreOffice.
Jaunākajās Linux Ubuntu versijās pēc noklusējuma izmanto grafisko vidi Unity. Ieteicams
izmantot grafisko vidi Gnome labākai atbilstībai ar mācību materiāla uzdevumiem.

Virtuālā vide
Ja mācību klases datori aprīkoti ar Windows operētājsistēmu, var izmantot virtuālo
darba vidi.
Lai izveidotu virtuālo vidi:
1. Lejupielādē
bezmaksas
programmu
VirtualBox
no
tīmekļa
lapas
www.virtualbox.org;
2. Uzinstalē programmu VirtualBox Windows vidē;
3. Izveido jaunu virtuālo mašīnu;
4. Virtuālās mašīnas vidē uzinstalē operētājsistēmu Linux Ubuntu;
5. Uzinstalē programmu VirtualBox mācību klases datoros;
6. Kopē izveidoto virtuālās mašīnas disku uz mācību klases datoriem;
7. Uz datoriem programmā VirtualBox izveido jaunu virtuālo mašīnu, norādot
izmantošanai iekopēto virtuālo disku.
Piezīme
Virtuālās vides izveidošanai un operētājsistēmas instalēšanai var būt nepieciešamas
paplašinātas tehniskās zināšanas.
Programmas VirtualBox lietošanas instrukcija angļu valodā atrodas programmas mājas
lapas
sadaļā
Documentation:
http://www.virtualbox.org/wiki/Enduser_documentation.

Valodas izvēle
Operētājsistēmā Linux Ubuntu iespējams izvēlēties grafiskās vides (saskarnes) valodu
gan operētājsistēmai, gan programmatūrai OpenOffice.org.
Lai nomainītu saskarnes valodu:

4.modulis

III

1. Izpilda komandu darbvirsmas augšējā paneļa izvēlnē
System−>Administration−>Language Support;
2. Dialoga logā Language & Text cilnē Language sarakstā Language for menus and
windows pārvelk uz saraksta sākumu izvēlēto no pieejamām valodām:

3.
4.
5.
6.
7.

Nospiež pogu Apply System-Wide;
Ievada administratora paroli;
Cilnē Text izvēlas skaitļu, valūtas, datuma veidu;
Aizver dialoga logu- nospiež pogu Close;
Restartē datoru (vai izpilda atteikšanos un atkārtoti piesakās sistēmā).

Ja sarakstā nav nepieciešamās valodas:
1. Nospiež pogu Install/ Remove Languages:
2. Nākošajā dialoga logā Installed Languages ieliek atzīmi rūtiņā atbilstoši izvēlētajai
valodai:

3. Nospiež pogu Apply Changes;
4. Ievada datora administratora paroli.

Darbības pirms mācību kursa
Ieteicams izveidot jaunu lietotāja kontu ar paroli mācību kursa nodarbībām
(System−>Administration−>Users and Groups);
Mape 4_izklajlapas ar uzdevumu sagatavēm jāiekopē lietotāja konta mapē
Documents;
Detalizēti jāiepazīstas ar mācību materiālu un uzdevumiem;
Ieteicams izpildīt visus materiālā ietvertos praktiskos uzdevumus;
Nepieciešams izpildīt noslēguma uzdevumu 4.9_test uz mācību klases datora.

Praktisko darbu datnes
ECDL 4.moduļa Izklājlapas datnes atrodas mapē 4_izklajlapas. Uzdevumu sagataves un
datnes uzdevumu veikšanai atrodas apakšmapēs, kuru nosaukums sākas ar uzdevuma
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kārtas numura apzīmējumu. Katra uzdevuma mapē atrodas apakšmape ar nosaukumu
final, kurā atrodas izpildīta uzdevuma rezultātā iegūto datņu piemēri.

Mācību nodarbības rezultāts
Jāprot strādāt ar izklājlapām un saglabāt tās dažādos datņu formātos;
Jāprot izmantot palīdzības sistēmu, produktivitātes uzlabošanai;
Jāprot ievadīt datus šūnās un piemērot labās prakses ieteikumus tabulu
veidošanā. Jāmāk atlasīt, kārtot, kopēt, pārvietot un dzēst datus;
Jāmāk rediģēt rindas un kolonas darblapā; kopēt, pārvietot dzēst un atbilstoši
nosaukt darblapas;
Jāprot izveidot matemātiskās un loģiskās izteiksmes, izmantojot standarta
izklājlapu funkcijas. Izmantot labās prakses ieteikumus izteiksmju veidošanā un
izprast kļūdu paziņojumus izteiksmēs.
Jāprot formatēt skaitliskus datus un tekstu;
Izvēlēties, izveidot un formatēt diagrammas uzskatāmai informācijas apmaiņai;
Iestatīt izklājlapu izdrukai, pārbaudīt un labot izklājlapas saturu pirms izdrukas.

Patstāvīgam darbam
Patstāvīgai zināšanu pārbaudei un eksāmena kārtošanas gatavības noteikšanai paredzēts
noslēguma uzdevums 4.9_test.

Darba vides iestatīšana
Vizuālais izskats
Rīkjoslu atjaunošana (slēpšana): View >Toolbars−>(Rīkjoslas nosaukums).
Formulas rīkjosla: View >Formula Bar.
Dokumenta vizuālais lielums: tālummaiņas rīks programmas loga statusa joslā.
Atklāt (slēpt) kolonu un rindu apzīmējumus: View−>Column & Row Headers.
Rādīt sadalījumu pa lappusēm: View−>Page Break Preview.
Atjaunot normālskatu: View−>Normal.

Mērvienības programmā
1.
2.
3.
4.

Tools−>Options;
Izvērš sarakstu OpenOffice.org Calc;
Izvērstajā Calc sarakstā izvēlas General;
Dialoga loga rūtī Calc−General izvēlas mērvienības.

Decimālais atdalītājs programmā
1.
2.
3.
4.

Tools−>Options;
Izvērš izvēlni Language Settings;
Izvēlas Languages;
Rūtī Language of izvēlnē Locale setting izvēlas valsti.
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Biežāk izmantojamās komandas
Ievietošana
Attēlam: Insert−>Picture−>From File.
Diagrammai: Insert−>Chart.
Rindai, kolonai: Insert−>Rows (Columns).
Darblapai: Insert−>Sheet.
Komentāram: Insert−>Comment.

Formatēšana
Dokumenta lapas formāta maiņa: Format−>Page.
Kolonas formatēšana, platuma norādīšana: Format−>Column−>Width.
Rindas formatēšana, augstuma norādīšana: Format−>Row−>Height.
Šūnu apvienošana: Format−>Merge Cells.
Atlasīta attēla izmērs un pozīcija: Format−>Graphic−>Position and Size.

Drukāšana
Drukas priekšskatījums: File−>Page Preview.
Drukas apgabala noteikšana: Format−>Print Ranges−>Define.
Kājenes, galvenes izveidošana: Format−>Page; cilne Header.
Ietilpināšana: Format−>Page; cilne Sheet, rūtī Scale izvēlnē Scaling mode izvēlas
Fit print range(s) to width/ height.

Pareizrakstības pārbaude
Pareizrakstības pārbaude: nospiež tastatūras funkcionālo taustiņu F7

Formulas kļūdu meklēšana
Tools−>Detective−>Trace Error
#VALUE− nepareiza vērtība izteiksmē. Piemēram, skaitļa vietā ir teksts.
#REF!− nepareiza šūnas vai šūnu apgabala adrese.
#NAME?− kļūda funkcijas pareizrakstībā vai teksts nav ievietots pēdiņās.
#DIV/0! dalījums ar nulli.
Err:509− paziņojums ar kļūdas numuru.

