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Skrypt 

1. Środowisko pracy użytkownika 

Podstawowe pojęcia 
Zeszyt  -  podstawowy  dokument  w programie Excel, standardowo składa się  z 3 arkuszy; zeszyt jest 

Plikiem, może być zapamiętany pod określoną nazwą na dysku. 

Arkusz - element zeszytu, składa się z komórek zorganizowanych  w 256 kolumn i 65 536 wierszy. 

Komórka - element arkusza kalkulacyjnego znajdujący się na przecięciu kolumny  i wiersza. 

Komórka bieżąca (aktywna) - Komórka wybrana przez kliknięcie myszką otoczona ramką. 

Adres komórki – nazwa, określenie komórki składające się z nazwy kolumny i wiersza, np. A4 (adres 

komórki znajdującej się na przecięciu kolumny A i wiersza 4). Każda komórka ma swój adres, który 

jest unikalnym adresem w ramach jednego arkusza. 

Zakres - grupa sąsiadujących ze sobą komórek.  Zakresem mogą być: 

 komórki znajdujące się  w jednej kolumnie, np. B3 : B8, 

 komórki znajdujące się  w jednym wierszu, np. A3 : G3, 

 komórki z kilku kolumn i wierszy, np. C1: H9. 

Format - wygląd danych, sposób ich przedstawiania  w komórce czy zakresie komórek.  Na format 

składa się na przykład krój  i styl czcionki (tłusty druk, kursywa,… ) obramowania,  tło, wyrównania 

tekstu, itd. 

Formuły i funkcje - wszelkie wzory, które obliczają wartość na podstawie danych z komórek 

Zeszyt 
Jak otworzyć nowy zeszyt? 

 Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz polecenie Nowy. 

 Kliknij na przycisk OK lub naciśnij klawisz Enter. 

Jak otworzyć istniejący zeszyt? 

 Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz polecenie Otwórz. 

 Wskaż dysk i folder, w którym znajduje się plik, wskaż nazwę pliku. 

 Kliknij na przycisk Otwórz lub naciśnij klawisz Enter. 
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Jak zachować zeszyt po raz pierwszy? 

 Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz polecenie Zapisz jako.  

 Wskaż na jakim dysku i w jakim folderze ma być zapisany zeszyt. 

 Wpisz nazwę dla pliku. 

Jak zachować zmiany w zeszycie wcześniej zachowanym? 

 Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz polecenie Zapisz. 

Jak zachować zeszyt pod inną nazwą? 

 Kliknij Przycisk pakietu Office i wybierz polecenie Zapisz jako. 

 Wpisz nową nazwę zeszytu 

 Kliknij przycisk Zapisz lub naciśnij klawisz Enter. 

 

Arkusz 

Jak wstawić arkusz do zeszytu? 

  Z grupy komórki na karcie Narzędzia główne wybierz polecenie Arkusz lub z menu 

podręcznego wybierz polecenie Wstaw. 

 Wybierz rodzaj arkusza. 

 

Jak zaznaczyć kilka arkuszy? 

 Kliknij na zakładkę pierwszego arkusza, wciśnij klawisz Ctrl i nie zwalniając go klikaj na 

zakładki następnych arkuszy. 

Jak usunąć arkusz/ arkusze z zeszytu? 

 Zaznacz arkusz/ arkusze, który chcesz usunąć. 

 Wybierz  polecenie Usuń arkusz z grupy komórki w karcie Narzędzia główne lub  z menu 

podręcznego wybierz polecenie Usuń. 

Jak zmienić nazwę arkusza? 

 Kliknij na zakładkę  arkusza, którego nazwę chcesz zmienić. 

 Z karty Narzędzia główne w grupie komórki wybierz Format następnie polecenie Zmień 

nazwę arkusza 
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lub 

 Z menu podręcznego wybierz polecenie Zmień nazwę 

lub  

 Podwójnie kliknij na zakładkę arkusza. 

 Wpisz nową nazwę arkusza. 

 

Jak utworzyć kopię arkusza? 

 Kliknij na zakładkę arkusza, który chcesz skopiować. 

 Z karty Narzędzia główne lub z menu podręcznego wybierz polecenie Przenieś lub kopiuj 
arkusz. 

 W oknie dialogowym wybierz zeszyt, do którego kopiujesz oraz wskaż, przed jakim arkuszem 
ma pojawić kopia w zeszycie, do którego kopiujesz. 

 Zaznacz opcję Utwórz kopię. Możesz również przeciągnąć arkusz myszką przy wciśniętym 
klawiszu Ctrl. 

Jak przesunąć arkusz? 

 Kliknij na zakładkę arkusza, który chcesz skopiować. 

 Z karty Narzędzia główne lub z menu podręcznego wybierz polecenie Przenieś lub kopiuj 

arkusz. 

 W oknie dialogowym wybierz zeszyt, do którego przesuwasz arkusz oraz wskaż, przed jakim 

arkuszem w zeszycie, do którego przesuwasz ma pojawić się arkusz. 

 Upewnij się, że opcja Utwórz kopię nie jest zaznaczona. Możesz również przeciągnąć arkusz 

myszką (bez wciśniętego klawisza Ctrl). 

Jak ukryć arkusz? 

 Wybierz arkusz, który chcesz ukryć. 

 Z karty Narzędzia główne wybierz polecenie Format, a następnie opcję Ukryj i odkryj i Ukryj 

Arkusz. 

Jak odkryć arkusz? 

 Wybierz arkusz, który chcesz ukryć. 

 Z karty Narzędzia główne wybierz polecenie Format, a następnie opcję Ukryj i odkryj i 
Odkryj Arkusz. 
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Wiersze i kolumny 

Jak usunąć wiersze /kolumny? 

 Podświetl wiersze / kolumny, które chcesz usunąć. 

 Z karty Narzędzia główne lub z menu podręcznego wybierz polecenie Usuń. 

Jak wstawić wiersze / kolumny? 

 Podświetl wiersze /kolumny, które chcesz usunąć. 

 Z karty Narzędzia główne lub z menu podręcznego wybierz polecenie  

Wstaw. 

 Jak ukryć wiersze / kolumny? 

 Podświetl wiersze / kolumny, które chcesz ukryć. 

 Z karty Narzędzia główne w grupie komórki wybierz polecenie Ukryj i odkryj, a następnie 

Ukryj. 

Jak odkryć wiersze / kolumny? 

 Podświetl wiersze / kolumny sąsiednie w stosunku do ukrytych wierszy / kolumn. 

 Z karty Narzędzia główne w grupie komórki wybierz polecenie Ukryj i odkryj, a następnie 
Odkryj. 

 

Poruszanie się po arkuszu 
 

Excel umożliwia poruszanie się po arkuszu za pomocą myszy lub klawiatury. Aby wybrać określoną 
komórkę za pomocą myszy wystarczy wskazać kursorem komórki i kliknąć. Za pomocą klawiatury 
wybiera się komórkę używając klawiszy ze strzałkami. Wybraną komórkę nazywamy komórką bieżącą 
lub aktywną. Jest ona wyróżniona przez pogrubione obramowanie. 

 

Jak poruszać się między komórkami obszaru przy użyciu klawiatury? 

 
 Przy wciśniętym klawiszu Ctrl naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Spowoduje to 

przemieszczenie się kursora do prawej krańcowej komórki tego wiersza, tzn. do komórki F13 
(patrz rys.1). 

 
 Przy wciśniętym klawiszu Ctrl naciśnij klawisz Strzałka w górę. Spowoduje to 

przemieszczenie się kursora do górnej, krańcowej komórki tego zakresu tzn. do komórki 
F11. Ponowne naciśnięcie klawisza Strzałka w górę spowoduje przemieszczenie się 
kursora do zakresu B5:C8, a dokładnie do komórki z dolnej krawędzi tego zakresu, tj. do 
komórki F8, itd.  
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Jak poruszać się między komórkami obszaru przy użyciu myszy? 

 

 Wskaż myszą prawą krawędź ramki otaczającej komórkę aktywną i kliknij dwukrotnie. w 
wyniku tego działania komórką aktywną stanie się komórka F13, będąca prawą skrajną 
komórką zakresu. 

 

 Wskaż myszą górną krawędź ramki otaczającej komórkę aktywną i kliknij dwukrotnie. w 
wyniku tego działania komórką aktywną stanie się komórka F11, będąca górną skrajną 
komórką zakresu. Ponowne naciśnięcie klawisza Strzałka w górę spowoduje przemieszczenie 
się kursora do zakresu B5:C8, a dokładnie do komórki F9, itd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 

Szybkie przemieszczanie się po arkuszu 

Jak wybrać pierwszą komórkę w bieżącym wierszu? 

■ Naciśnij klawisz Home. 

Jak wybrać pierwszą komórkę arkusza (A1)? 
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■ Naciśnij klawisze Ctrl + Home. 

Jak wybrać ostatnią komórkę ostatniego wiersza w pustym arkuszu (standardowo IV65536)? 

■ Naciśnij klawisz End, następnie klawisz Strzałka w dół. 

■ Naciśnij klawisz End, następnie klawisz Strzałka w prawo. 

Jak wybrać pierwszą komórkę w bieżącym oknie? 

■ Naciśnij klawisze Scrl+Home (Scroll Lock). 

Jak wybrać ostatnią komórkę w bieżącym oknie?    

 Naciśnij klawisze Scrl+End (Scroll Lock) 

 

Blokowanie i odblokowywanie tytułów wierszy i kolumn 

 

Zablokowanie wiersza lub kolumny z tytułami powoduje, że pozostają one widoczne na ekranie mimo 

przewinięcia ekranu. 

Jak zablokować wiersze i kolumny? 

■ Wybierz komórkę z wiersza, powyżej którego leży wiersz, który chcesz zablokować. Aby zablokować 

wiersz 4 z rys. 2 wybierz komórkę A5. Między wierszami 4 i 5 pojawi się cienka linia. Jeżeli wybierzesz 

komórkę B5 zablokowany zostanie wiersz 4 i kolumna A. Aby zablokować tylko kolumnę A, wybierz 

komórkę B1. 

■ Z karty Widok w grupie okno wybierz polecenie Zablokuj okienka. 

 

 

 

 

 

 

Jak odblokować wiersze i kolumny? 

 Z okienka z karty Widok wybierz polecenie Odblokuj okienka. 

Paski narzędzi 

Pasek narzędzi to pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. 
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Rys. 3 

■ Pasek tytułu - pasek w górnej części okna programu Microsoft Excel z nazwą programu. 

■ Przycisk pakietu Office - umożliwia skorzystanie z podstawowych poleceń, takich jak Nowy, Otwórz, 

Zapisz jako, Drukuj i Zamknij. 

■ Pasek narzędzi Szybki dostęp - tutaj znajdują się często używane polecenia. Można dodawać do tego 

paska swoje ulubione polecenia. 

■ Wstążka - poziomy obszar, który rozciąga się w górnej części programów pakietu Office, na przykład 

uruchomionego programu Excel. Polecenia potrzebne podczas wykonywania różnych czynności są 

pogrupowane na kartach, takich jak Narzędzia główne i Wstawianie. Klikając karty, można zmieniać 

wyświetlany zestaw poleceń. 

■ Okno edycji - centralny obszar, w którym jest wyświetlany edytowany arkusz. 

■ Suwak przewijania - służy do przewijania okna. 

■ W dolnej części okna znajdują się zakładki z nazwami arkuszy. Aby wyświetlić określony arkusz, 

wystarczy kliknąć na jego nazwę. Zakładka wyświetlanego czyli BIEŻĄCEGO ARKUSZA jest wyróżniona - 

nazwa arkusza wyświetlona jest na jasnym tle. 
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2. Dane w arkuszu 

Typy danych 

Typy danych, które możesz wprowadzać do arkusza kalkulacyjnego to: 

■ teksty 

■ dane liczbowe (w tym liczby, daty i godziny) 

■ formuły (wzory) 

Wprowadzanie danych do komórek 

Jak wprowadzić dane do komórki? 

■ Przesuń kursor do określonej komórki. 

■ Wpisz przyszłą zawartość komórki (liczbę, tekst, formułę ). 

■ Naciśnij klawisz Enter lub kliknij na przycisk Wpis z paska edycji.  

 

-Jeżeli wprowadzona wartość liczbowa jest zbyt długa w stosunku do szerokości kolumny, tzn. nie mieści 

się w całości w danej komórce, program Excel wyświetli tę liczbę w formacie wykładniczym (np. 6,06E+09) lub 

jako znaki ######, w zależności od sposobu formatowania komórki. W celu wyświetlenia całych liczb należy 

poszerzyć kolumnę. 

-Jeżeli wprowadzony tekst jest zbyt długi w stosunku do szerokości komórki, będzie widoczna tylko część 

tekstu (tyle na ile pozwala szerokość komórki). w celu wyświetlenia całej zawartości komórki należy poszerzyć 

kolumnę. 

Modyfikacja i usuwanie zawartości komórek 

Jak zmienić zawartość komórki? 

 Ustaw kursor na komórce, której zawartość chcesz zmienić. 

 Naciśnij klawisz F2 lub kliknij dwukrotnie. Spowoduje to przeniesienie kursora do komórki. 

 Dokonaj poprawek. 

 

Jak wyczyścić zawartość komórki? 

■ Podświetl komórkę (lub zakres komórek). 

■ Naciśnij klawisz Delete (Del). 
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Automatyzacja wprowadzania danych 

Jak wypełnić sąsiadujące w wierszu lub kolumnie komórki taką samą zawartością? 

■ Wpisz zawartość do jednej komórki. 

■ Zaznacz żądany zakres. 

■ Z karty Narzędzia główne w grupie edycja wybierz polecenie Wypełnienie, a następnie odpowiednią 

opcję, np. w dół 

Lub 

■ Wpisz zawartość do jednej komórki. 

■ Wskaż uchwyt wypełniania w prawym dolnym rogu komórki. 

■ Przeciągnij myszą po żądanym zakresie. 

 

Jak wypełnić zakres komórek taką samą zawartością? 

■ Podświetl zakres komórek, do którego chcesz wpisać dane. 

■ Wpisz dane. 

■ Naciśnij dwa klawisze : Ctrl+Enter.  

Jak wprowadzić serię danych? 

■ Wpisz dwie pierwsze wartości. 

■ Podświetl wypełnione komórki i wskaż myszą uchwyt wypełnienia w prawym dolnym rogu zakresu. 

■ Przeciągnij myszą po żądanym zakresie. 
 
Lub 
 
■ Wpisz wartość początkową do pierwszej komórki. 

■ Podświetl zakres komórek do których chcesz wprowadzić serię wartości. 

■ Z karty Narzędzia główne w grupie edycja wybierz polecenie Wypełnienie, wybierz opcję serie 

danych. 

■ Wpisz wartość kroku. 

 

 

3. Formatowanie komórek 

 

Formatowanie komórek obejmuje następujące elementy:  

 styl i rodzaj czcionki,  

 formaty liczb, 

 wyrównanie zawartości komórek, 
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 obramowywanie komórek, 

 cieniowanie komórek. 

 

Jok zmienić formatowanie komórek? 

■ Wybierz komórkę lub podświetl zakres komórek, dla których chcesz zmienić formatowanie. 

■ Wejdź do karty Narzędzia główne w grupie komórki, wybierz polecenie Format a następnie Formatuj 

komórki 

lub 

■ z menu podręcznego wybierz polecenie Formatuj komórki... .  

Aby uaktywnić menu podręczne należy nacisnąć prawy przycisk myszy. 

Korzystając z zakładki Czcionka okna Formatowanie komórek można określić: 

■ krój czcionki, 

■ styl czcionki, 

■ rozmiar czcionki wyrażony w punktach, 

■ podkreślenie, efekty i kolor czcionki. 

Aby zatwierdzić formatowanie kliknij na przycisk OK lub naciśnij klawisz Enter. 
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Korzystając z zakładki Liczby okna Formatowanie komórek można określić:  

 kategorię formatu liczb; w ramach kategorii Liczbowe:  

 ilość miejsc dziesiętnych w polu Miejsca dziesiętne,  

 użycie separatora tysięcy w polu Użyj separatora, 

 format liczb ujemnych w polu Liczby ujemne.  

W wyborze formatu pomoże Ci pole Przykład. 

Aby zatwierdzić formatowanie kliknij na przycisk OK lub naciśnij klawisz Enter. 

 

Rysunek 5 Karta Liczby z okna Formatowanie komórek 

Korzystając z zakładki Wyrównanie okna Formatowanie komórek można określić: 

■ rodzaj wyrównania w polach Poziomo, Pionowo, 

■ wartość wcięcia w zawartości komórki z lewej strony w polu Wcięcie, 

■ orientację tekstu w polu Orientacja, 

■ opcje sterowania tekstem: 

a. zawijanie tekstu w ramach jednej komórki w polu Zawijaj tekst, 

b. zmniejszenie widocznego rozmiaru znaków tak, aby wszystkie dane w zaznaczonej 

komórce dopasować do szerokości kolumny w polu Zmniejszaj, aby dopasować, 

c. scalenie dwóch lub więcej zaznaczonych komórek w jedną w polu Scalaj komórki. 

Aby zatwierdzić formatowanie kliknij na przycisk OK lub naciśnij klawisz Enter. 
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Rys. 6 Karta Wyrównanie z okna Formatowanie komórek 

Korzystając z zakładki Obramowanie okna Formatowanie komórek można określić: 

1. rodzaj obramowania, 

2. styl i kolor linii. 

Aby zatwierdzić formatowanie kliknij na przycisk OK lub naciśnij klawisz Enter. 
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Korzystając z zakładki Wypełnienie okna Formatowanie komórek można określić: 

1. kolor tła, 

2. styl i kolor deseniu. 

W wyborze formatu pomoże Ci pole Przykład. 

Aby zatwierdzić formatowanie kliknij na przycisk OK lub naciśnij klawisz Enter. 
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Rysunek 8 Karta Wypełnienie z okna Formatowanie komórek 

 

Autoformatowanie 

 

Autoformatowanie umożliwia nadawanie tabelom gotowych formatów. Wystarczy wybrać format o określonej 

nazwie bez konieczności definiowania poszczególnych elementów formatu tabeli. Autoformatowanie obejmuje 

formatowanie następujących elementów: 

■ liczby, 

■ wyrównanie, 

■ czcionka, 

■ krawędzie, 

■ desenie, 

■ szerokość kolumn. 

Jak automatycznie formatować tabelę? 

■ Wybierz komórkę w obrębie zakresu lub podświetl zakres komórek, dla których chcesz wprowadzić 

format automatyczny. 

■ Wejdź do karty Narzędzia główne w grupie Style, wybierz polecenie Formatuj jako tabelę. 

■ Wybierz format tabeli. 

■ Kliknij na przycisk OK lub naciśnij klawisz Enter. 
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 Jak usunąć automatyczne formatowanie? 

■ Podświetl tabelę, której autoformatowanie chcesz usunąć. 

■ Rozwiń pasek Style tabeli w karcie Projektowanie. 

■ Kliknij w przycisk Wyczyść na dole okna. 

Szybkie kopiowanie formatów 

Jak szybko kopiować format w ramach jednego zakresu komórek? 

■ Wybierz komórkę, zawierającą format, który chcesz skopiować. 

■ Kliknij na przycisk Malarz formatów  i przeciągnij myszą (przy wciśniętym lewym klawiszu myszy) po 

komórkach, do których chcesz wkleić ten format. 

Jak szybko kopiować format w ramach kilku zakresów komórek? 

■ Kliknij dwukrotnie przycisk Malarz formatów. 

■ Zaznacz zakresy do sformatowania. 

Wskaźnik Malarza formatów pozostaje aktywny aż do ponownego kliknięcia przycisku Malarza formatów 

lub naciśnięcia klawisza Esc. 

 

4. Proste formaty warunkowe 
 

Format warunkowy to formatowanie, które program Excel automatycznie stosuje do komórek, jeśli jest 

spełniony określony warunek. 

 

Jak utworzyć format warunkowy? 

■ Zaznacz komórki, w których chcesz dodać, zmienić lub usunąć formatowanie warunkowe. 

■ W menu Format kliknij polecenie Formatowanie warunkowe. 

■ Wykonaj jedną z następujących czynności: 

Dodawanie formatu warunkowego 

■ Wykonaj jedną z następujących czynności: 

 Aby użyć wartości w zaznaczonych komórkach jako kryteriów formatowania, kliknij 

opcję Wartość komórki jest, zaznacz wyrażenie porównania, a następnie wpisz stałą 

lub formułę. 

 Aby użyć formuły jako kryterium formatowania (w celu oszacowania danych lub 

warunku innego niż wartości w zaznaczonych komórkach), kliknij opcję Formuła jest 

i wprowadź formułę, której wynikiem będzie wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ. 
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■ Kliknij przycisk Formatuj. 

■ Wybierz formatowanie, jakie ma zostać zastosowane, gdy wartość komórki spełni określony warunek 
lub formuła zwróci wartość PRAWDA 

 

Kopiowanie formatów do innych komórek 

Zaznacz komórki z formatami warunkowymi, które chcesz skopiować. 

Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Malarz formatów, a następnie zaznacz 

komórki, które mają zostać sformatowane. 

Zmiana lub usuwanie formatu warunkowego 

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności: 

 Aby zmienić formaty, kliknij przycisk Format dla warunków, które mają zostać zmienione. 

 Aby ponownie wybrać formaty określone na bieżącej karcie okna dialogowego 

Formatowanie komórek, kliknij przycisk Wyczyść i zaznacz nowe formaty. 

 Aby usunąć jeden lub więcej warunków, kliknij przycisk Usuń, a następnie zaznacz pola 

wyboru dla warunków, które chcesz usunąć. 

Aby z zaznaczonych komórek usunąć wszystkie formaty warunkowe, jak również inne formaty, w 

menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść, a następnie wskaż polecenie Formaty. 

5. Budowanie formuł obliczeniowych 

Formuły są to wzory, które obliczają wartość na podstawie danych z komórek. Formuły mogą składać się z 

funkcji, operatorów, liczb, adresów komórek, nazw, np. =SUMA(A13;A23), =(B15-A18)*3. Formułę zawsze 

poprzedza znak równości (=). 

W formułach można się odwoływać do poszczególnych komórek, np. formuła =C2-C3 obliczy różnicę między 

zawartością komórek C2 i C3 lub do zakresu komórek, np. =SUMA(A13;A23). 

Operatory są to symbole działań matematycznych, np. dodawania, dzielenia, mnożenia, procentowania, 

potęgowania, porównywania, itd. 

 

Kolejność wykonywania operacji jest następująca: 

1. obliczanie procentu z liczby, 

2. potęgowanie, 

3. mnożenie i dzielenie, 
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4. dodawanie i odejmowanie, 

5. porównywanie. 

Jak wpisać formułę do komórki? 

■ Wybierz komórkę. 

■ Wpisz formułę rozpoczynając ją znakiem równości (=). 

■ Potwierdź formułę klawiszem Enter lub kliknij na przycisk Wpis w pasku edycji. 

Jak wyświetlić wpisaną wcześniej formułę w komórce? 

■ Podwójnie kliknij na komórkę. 

Jak poprawić formułę? 

■ Podwójnie kliknij na komórkę, aby wyświetlić formułę w komórce. 

■ Dokonaj zmian. 

■ Potwierdź formułę klawiszem Enter. 

Jak skopiować formułę? 

■ Wybierz komórkę z formułą, którą chcesz skopiować. 

■ Wskaż myszą uchwyt w prawym dolnym rogu komórki tak, by pojawił się czarny krzyżyk. 

■ Przeciągnij myszą po zakresie, do którego chcesz skopiować formułę. 

Jak wyświetlić objaśnienie funkcji? 

■ Otwórz plik FUNCS.XLS z folderu 1045 (jest to podfolder folderu OFFICE).  

Jak wprowadzić funkcję do arkusza? 

■ Wybierz komórkę, do której chcesz wprowadzić funkcję. 

■ Wpisz znak równości (=), nazwę funkcji i w nawiasie argumenty 

lub 

■ z karty Formuły z listy funkcji wybierz funkcję i wpisz argumenty. 

 

W przypadku wpisania błędnej formuły program Excel wyświetli odpowiedni kod błędu. 
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6. Rodzaje adresowania  
Program Excel rozróżnia trzy sposoby adresowania: 

Adresowanie względne to odwołanie do względnych pozycji komórki zawierającej formułę i komórki, 

do której następuje odwołanie. Gdy zmienia się pozycja komórki zawierającej formułę, zmienia się też 

odwołanie. Domyślnie nowe formuły używają adresowania względnego. Na przykład odwołanie 

względne po skopiowaniu z komórki B2 do komórki B3 automatycznie zmieni się z =A1 na =A2. 

 

 

 

 

 

Adresowanie bezwzględne to odwołanie do komórki w określonej lokalizacji. Gdy zmienia się pozycja 

komórki zawierającej formułę, odwołanie bezwzględne pozostaje niezmienione. Gdy formuła jest 

kopiowana w wierszach lub kolumnach, odwołanie bezwzględne nie jest dopasowywane. Aby zmienić 

adresowanie względne na bezwzględne należy użyć symbolu $. Jeśli na przykład odwołanie 

bezwzględne zostanie skopiowane z komórki B2 do komórki B3, obie komórki będą zawierały to samo 

odwołanie: =$A$1. 
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Adresowanie mieszane to odwołanie mające albo bezwzględne odwołanie do kolumny i względne do wiersza, 

albo bezwzględne do wiersza i względne do kolumny. Bezwzględne odwołanie do kolumny przybiera postać 

$A1, $B1 i tak dalej. Bezwzględne odwołanie do wiersza przybiera postać A$1, B$1 i tak dalej. Gdy zmieni się 

pozycja komórki zawierającej formułę, zmieni się odwołanie względne, odwołanie bezwzględne zaś nie zmieni 

się. Gdy formuła zostanie skopiowana w wierszach lub w kolumnach, odwołanie względne zostanie 

automatycznie dopasowane, odwołanie bezwzględne zaś nie zostanie dopasowane. Na przykład po 

skopiowaniu odwołania mieszanego z komórki B2 do komórki B3 nastąpi dopasowanie odwołania z =A$1 na 

=B$1. 

 

 

 

 

 

Przypisywanie nazw do komórek 

Jak nazwać komórkę lub zakres komórek? 

■ Podświetl komórkę / zakres komórek. 

■ Z karty Formuła w grupie Nazwy zdefiniowane wybierz polecenie definiuj nazwę. 

■ W polu Nazwy wpisz nazwę. 

■ Kliknij na przycisk OK. 

Jak usunąć nazwę komórkę lub zakres komórek? 

■ Z karty Formuła w grupie Nazwy zdefiniowane wybierz polecenie Menedżer nazw. 

■ Wybierz nazwę, którą chcesz usunąć. 

■ Kliknij na klawisz Usuń, a następnie Zamknij. 

Jak podświetlić nazwany obszar? 

■ Z karty Narzędzia główne pod ikoną Znajdź i zaznacz wybierz polecenie Przejdź do 
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lub 

■ naciśnij klawisz F5. 

■ W oknie dialogowym Przejdź do wybierz nazwę zakresu komórek, który chcesz podświetlić. 

■ Kliknij na przycisk OK. 

 

7. Podstawowe funkcje agregujące, zaokrąglające i warunkowe 
 

Funkcja SUMA  

=SUMA (liczba1;liczba2;...) 

gdzie liczba1, liczba2,... to od 1 do 30 argumentów liczbowych, dla których należy wyliczyć sumę; argumenty 

powinny stanowić liczby, nazwy, adresy komórek lub adresy zakresów komórek zawierających liczby. 

Argumentami funkcji SUMA mogą być adresy komórek i zakresy komórek. 

Formuła =SUMA(A2:A5) oznacza, że sumowane są zawartości czterech komórek: A2,A3,A4,A5, natomiast 

formuła =SUMA(A2;A5) oznacza, ze sumowana jest zawartość dwóch komórek: A2 i A5. 

Jak automatycznie wstawić funkcję SUMA do arkusza? 

■ Wybierz komórkę poniżej komórek (jeżeli liczby wpisane są w kolumnie) lub z prawej strony komórek 

(jeżeli liczby wpisane są w wierszu), których zawartość chcesz dodać. 

■ Kliknij na przycisk Autosumowanie z karty Formuły. Do wybranej komórki zostanie wstawiona 

formuła z funkcją SUMA. 

Komórki, których zawartość jest sumowana obramowane są migającą ramką. 

■ Naciśnij klawisz Enter. 

Funkcja ŚREDNIA 

Funkcja Średnia oblicza wartość średniej arytmetycznej z podanych wartości. 

=ŚREDNIA(liczba1,liczba2,...) 

gdzie liczba1, liczba2,... to od 1 do 30 argumentów liczbowych, dla których należy wyznaczyć średnią; 

argumenty powinny stanowić liczby, nazwy, tablice, adresy komórek lub adresy zakresów komórek 

zawierających liczby. 

Funkcje MAX i MIN 

 

Funkcja MAX służy do wyznaczania wartości maksymalnej, a funkcja MIN wartości minimalnej spośród danych 

wartości. 
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=MAX(liczba1, liczba2,...) 

=MIN(liczba1,liczba2,...) 

gdzie liczba1, liczba2,... to od 1 do 30 argumentów liczbowych; argumenty powinny stanowić liczby, nazwy, 

adresy komórek lub adresy zakresów komórek zawierających liczby. 

 

Funkcja ZAOKR 

Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. Należy do kategorii funkcji matematycznych. 

=ZAOKR(liczba;liczba_cyfr) 

gdzie liczba jest liczbą do zaokrąglenia, liczba_cyfr określa liczbę cyfr po przecinku, do której ma być 

zaokrąglona liczba; liczba może być liczbą, nazwą, funkcją, adresem komórki zawierającej liczbę do 

zaokrąglenia. 

Przykłady: 

ZAOKR(5,75; 1) jest równe 5,7 

ZAOKR(8,188; 1) jest równe 8,9 

ZAOKR(-1,875; 2) jest równe -1,88 

ZAOKR(B8;1) jest równe 132,2, gdy w komórce B8 zawarta jest liczba 132,18. 

Funkcja JEŻELI 

Pozwala podjąć decyzję w zależności od spełnienia pewnego warunku. Należy do kategorii funkcji 

logicznych. 

=JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) 

gdzie test_logiczny to dowolne wyrażenie lub wartość, które może być obliczone jako PRAWDA lub FAŁSZ, 

wartość_jeśli_prawda jest wartością, którą funkcja da w wyniku, jeżeli warunek jest prawdziwy, 

wartość_jeśli_fałsz jest wartością, którą funkcja da w wyniku, jeżeli warunek jest fałszywy. Przykład 

Załóżmy, że chcemy kupić aparat fotograficzny, torbę na aparat i dodatkowy obiektyw. Mamy do wykorzystania 

kwotę 4500 zł. Musimy obliczyć, ile będą kosztowały poszczególne modele i stwierdzić, czy stać nas na zakup. 

Zastosujemy funkcję JEŻELI, gdzie: 

1. test logiczny to kwota, której nie możemy przekroczyć, 

2. wartość_jeśli_prawda to sytuacja, gdzie warunek jest spełniony, czyli możemy kupić aparat z 

akcesoriami 
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3. wartość_jeśli_fałsz to sytuacja, gdzie warunek nie jest spełniony, czyli nie możemy kupić aparatu z 

akcesoriami 

Funkcja JEŻELI będzie miała postać: 

=JEŻELI(G2>4500;”Tak”;”Nie”) 

 

8. Podstawowe funkcje daty i czasu 
 

Daty i czas są liczbami. Każdej dacie odpowiada liczba całkowita, która wyraża kolejny dzień naszego wieku, np. 

dzień 1900-02-01 to liczba 32. Każdej chwili czasu odpowiada ułamek, np. godz. 12:00 to 12/24 czyli 0,5, godz. 

24:00 to 1. Na datach i czasie można więc wykonywać działania arytmetyczne, np. aby policzyć, ile dni upłynęło 

od jednej daty do drugiej, wystarczy odjąć od daty bliższej teraźniejszości datę wcześniejszą. Daty i czas należy 

wprowadzać zgodnie z formatem ustalonym w środowisku Windows. 

Prawidłowo wprowadzone daty i czas dosunięte są do prawej krawędzi komórki. 

Funkcja =DZIEŃ(data), gdzie data jest datą lub adresem komórki, w której jest data, wycina z daty dzień, np. 

funkcja =DZIEŃ(2000-10-03) daje w wyniku 3. 

Funkcja =MIESIĄC(data), gdzie data jest datą lub adresem komórki, w której jest data, wycina z daty miesiąc, 

np. funkcja =MIESIĄC(2000-10-03) daje w wyniku 10. 

Funkcja =ROK(data), gdzie data jest datą lub adresem komórki, w której jest data, wycina z daty rok, np. 

funkcja =ROK(2000-10-03) daje w wyniku 2000. 

Funkcja =SEKUNDA(czas), gdzie czas jest czasem lub adresem komórki, w której jest czas, wycina z czasu 

sekundy np. funkcja =SEKUNDA(11:40:20) daje w wyniku 20. 

Funkcja =MINUTA(czas), gdzie czas jest czasem lub adresem komórki, w której jest czas, wycina z czasu minuty 

np. funkcja =MINUTA(11:40:20) daje w wyniku 40. 

Funkcja =GODZINA(czas), gdzie czas jest czasem lub adresem komórki, w której jest czas, wycina z czasu 

godziny np. funkcja =GODZINA(11:40:20) daje w wyniku 11. 
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Funkcja =DZIŚ() daje w wyniku aktualną datę, a funkcja =TERAZ() daje w wyniku aktualną datę i czas. 

 


