
KALKULATOR 
 

Przyciski kalkulatora: 

Przycisk   Wykonywane operacje 
M (MS)  zapisywanie w pamięci wyświetlanej liczby; poprzednie zapisy są kaso-

wane 
MR  wyświetlanie liczby zapisanej w pamięci 
MC  kasowanie liczby znajdującej się w pamięci 
M+  dodawanie wyświetlanej liczby do liczby znajdującej się w pamięci 
M-  odejmowanie wyświetlanej liczby od liczby znajdującej się w pamięci 
+  dodawanie 
-  odejmowanie 
*  mnożenie 
/  dzielenie 

+/ -  zmiana znaku liczby na przeciwny 
1/x  obliczanie odwrotności liczby 
=  wynik 

Cofnij  kasuje ostatnią cyfrę wyświetlanej liczby, jeżeli liczba ta nie jest wyni-
kiem 

CE  kasuje ostatnio wprowadzoną liczbę 
C  kasuje całe obliczenie 

 
Ponadto: 

 okienko nad klawiszami pamięci jest puste, gdy pamięć jest pusta 
 w okienku pojawia się litera M, gdy do pamięci kalkulatora wprowadzi się jakąś 

liczbę 
 
Korzystając z menu Widok, można wyświetlić Kalkulator w postaci: 

o standardowej 
o profesjonalnej- do skomplikowanych obliczeń. 

 
Dane do obliczeń i symbole operacji wprowadza się: 

1) klikając myszką na przyciskach widocznych na ekranie 
2) naciskając odpowiednie klawisze na klawiaturze numerycznej (NUM LOCK). 

 
 

DZIAŁANIA NA LICZBACH 
 
Działania na pojedynczych liczbach: 

- zmiana znaku liczby na przeciwny (+/-) 
- obliczanie odwrotności liczby (1/x) 
- wielokrotne działania na tej samej liczbie. 

W każdym z tych przypadków najpierw wprowadzamy liczbę, a potem przyciskamy 
przycisk działania; wynik działania pojawia się bez naciskania przycisku wyniku. 

 



Wielokrotne mnożenie tej samej liczby (potęgowanie): 
5 * = = = przyciski 
5 5 25 125 625 liczba wyświetlana 

 
Działania na dwóch liczbach wykonuje się wg kolejności: 

1) pierwsza liczba 
2) przycisk działania (+, -, *, / ) 
3) druga liczba 
4) przycisk wyniku 
 

Obliczanie procentu liczby, np.75% z liczby 120: 
120 * 75 % przyciski 
120 120 75 90 liczba wyświetlana 

 
Obliczanie wartości wyrażeń: 

1) 243,85 + 32,324 – 112,07 + 98,23 
243,85 + 32,324 - 112,07 + 98,23 =  przyciski 
243,85 243,85 32,324 276,174 112,07 164,104 98,23 262,334  liczba wyświetlana 

 
2)  91,23 – 42,9*2 
MC 42,9 * 2 = MS 91,23 - MR =  przyciski 
 42,9 42,9 2 85,8 85,8 91,23 91,23 85,8 5,43  liczba wyświetlana 
 
3)  3*1,45 + 5*2,15 + 2*0,74 + 3*2,99 
MC 3*1,45 = M+ 5*2,15 = M+ 2*0,74 = M+ 3*2,99 = M+ MR 
  4,35 4,35  10,75 10,75  1,48 1,48  8,97 8,97 25,55 
  

Wszystkie obliczenia, w których będzie wykorzystywana pamięć, należy poprzedzić 
usunięciem jej niepotrzebnej zawartości, pozostałej po poprzednich obliczeniach (MC). 
 
5) 30 – 25,55 – 2*2,15 

           (uproszczony schemat obliczeń) 
2*2,15 = MS 30 – 25,55 - MR = 

 
 
 

ĆWICZENIA: 
 

Oblicz wartość wyrażeń: 

a) (2,2 * 150 + 40 * 10) : 1000 = 

b) 7,8 : (4,4 + 0,8) = 

c) 52,71 : (1,93 + 2,27) = 


