
Wykresy funkcji 

 
W arkuszu kalkulacyjnym można przedstawić symulację wykresów funkcji. 
Aby to uczynić, należy stworzyć tabelę, w której znajdą się argumenty funkcji (x) i zbiór wartości 
funkcji f(x). 
Jeśli funkcja ma być liniowa, a argumenty należą do zbioru liczb rzeczywistych, to dla potrzeb 
wykresu wystarczy umieścić w tabeli jedynie ograniczony zakres, np. od -10 do 10. Wtedy łatwo 
będzie, w zależności od współczynników a i b, zobaczyć i opisać cechy takiej funkcji. 
Funkcja liniowa jest określona wzorem:  
f(x) = ax + b, gdzie a i b to współczynniki, od których zależy jej przebieg i miejsce przecięcia z osią 
Y. 
Można je określić w osobnej tabeli, tak, aby otem w dowolny sposób można było zmieniać ich 
wartości i oglądać na wykresie, jaki to ma wpływ na jego przebieg. 
Dla potrzeb wykresu, trzeba jeszcze obliczyć wartości funkcji wg podanego wyżej wzoru: 
 
Jeśli np w komórce A3 jest jeden z argumentów funkcji, a w komórkach E2 i E3 współczynniki 
odpowiednio: a i b, to w celu obliczenia wartości funkcji dla podanego argumentu, należy 
wprowadzić formułę: =E2*A3+E3  (Zobacz poniższy obrazek). 
Jeśli chcemy zautomatyzować operację i skopiować formułę do pozostałych komórek dla kolejnych 
argumentów funkcji, to należy najpierw zmienić adresowanie na bezwzględne (z wykorzystaniem 
znaku$): =E$2*A3+E$3 
 
Wykres funkcji liniowej najlepiej prezentuje się po wybraniu  menu Wstawianie w grupie Wykresy:  

wykresu punktowego. 
 

 
 
Klikając na osi, za pomocą: Formatuj główne linie siatki, można zmienić zakończenie osi na strzałkę. 
Każdorazowa zmiana współczynników w komórkach E2 i E3, spowoduje zmianę przebiegu wykresu 
funkcji. 
 
Podobne czynności można przeprowadzić dla funkcji kwadratowej o wzorze w postaci ogólnej:  
f(x) = ax2+bx+c 
W przypadku tej funkcji są jednak trzy współczynniki i dlatego do pomocniczej tabeli należy dodać 
odpowiedni rekord, a formułę należy odpowiednio zmodyfikować:  
=E$2*A3^2+E$3*A4+E$4 



Aby dodać kolejną serię do wykresu, należy na nim kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać 

opcję: Zaznacz dane, a następnie dodać kolejną serię: 
 

 
 
 
Zadania 
1. Zapoznaj się z wybranymi generatorami wykresów on-line, np.: 
https://www.medianauka.pl/wykresy-funkcji-online 
Sprawdź sposób wprowadzania odpowiedniego zapisu w celu wygenerowania wykresu i wprowadź 
kilka przykładowych wzorów. 

 
2. W jaki sposób należałoby wykonać symulator dla funkcji potęgowej o wykładniku 3? 
 

 
Przykładowe rozwiązanie dla f(x) = x3 

 

3. Przeczytaj w internecie o funkcjach trygonometrycznych. Czy potrafisz zaproponować sposób na 
prezentację takiej funkcji w arkuszu kalkulacyjnym? 

https://www.medianauka.pl/wykresy-funkcji-online

