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Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. 

Podstawy 

Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń 

oraz prezentowania i analizowania ich wyników. Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy także 

utworzony w tym programie dokument zawierający dane, ich opisy i wyniki obliczeń. 

Przykładem takiego programu jest  Microsoft Excel. 

Obszar roboczy arkusza wypełnia tabela: 

 

 

Tabela składa się z wierszy oznaczonych kolejnymi liczbami począwszy od 1 (do 65536 

w Excel 2003), a także z kolumn oznaczonych literami poczynając od A (gdy kończy się 

alfabet oznaczenia są dwuliterowe np. AA, AB aż do IV w Excel 2003).  

Podstawowym elementem arkusza jest komórka. W danym momencie tylko jedna 

komórka jest aktywna – zaznaczona, do której wprowadzamy dane. Każda komórka posiada 

swój adres, będący oznaczeniem kolumny i wiersza, w których się znajduje(np. F4). 

Leżące obok siebie komórki można traktować jako zakres (obszar) komórek 

stanowiących całość. Wówczas przypisujemy im wspólny adres. Zawiera on adresy dwóch 

komórek wyznaczające granice obszaru: lewy górny róg i prawy dolny róg. Pomiędzy tymi 

adresami stawiamy dwukropek. Np. B2 : D7 

Do komórki wpisujemy: tekst, liczby, daty, formuły. 

 

Wiersz 

Kolumna 

Komórka 

Pasek 

formuły 

Komórka aktywna 



2 
Arkusz kalkulacyjny – MS EXCEL 

Formuła to wyrażenie, wzór opisujący sposób obliczenia zawartości komórki arkusza, do 

której formuła została wpisana. Każda formuła rozpoczyna się znakiem = 

Do tworzenia formuł stosujemy:  (przykłady) 

Liczby = 2 + 4 

zmienne (zmienne to adresy komórek) = 2 * D2 

operatory matematyczne = B1^2 

nawiasy okrągłe = B2 / (A1 – 6) 

funkcje = SUMA (D1:F5) 

 

operatory matematyczne: 

^  potęgowanie 

* mnożenie 

/ dzielenie 

+ dodawanie 

- odejmowanie 

 

Funkcja to zdefiniowana w arkuszu kalkulacyjnym gotowa formuła. Wartości dla których 

funkcja wykona określone obliczenia nazywamy argumentami. 

Użytkownik musi jedynie  wybrać z listy odpowiednią funkcję i określić argumenty dla 

który ma ona wykonać obliczenia. Funkcje stosuje się jako samodzielne formuły lub jako 

części składowe bardziej skomplikowanych formuł. 

Najczęściej stosowane funkcje to: 

=SUMA (adres1:adres2) - dodaje wszystkie wartości w zakresie komórek 

=ŚREDNIA (adres1:adres2) - oblicza średnią arytmetyczną z zakresu komórek 

=MAX (adres1:adres2) - podaje największą wartość w zakresie komórek 

=MIN (adres1:adres2) - podaje najmniejszą wartość w zakresie komórek 

 

Jedną z bardziej zaawansowanych jest funkcja jeżeli: 

=JEŻELI (warunek; wartość jeżeli prawda; 

wartość jeżeli fałsz) 

sprawdza czy warunek jest spełniony i 

podaje odpowiednią wartość w zależności 

czy jest to prawda czy też fałsz. 
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Wprowadzanie funkcji 

Excel pozwala na wprowadzanie funkcji na kilka sposobów: 

 wpisywanie z klawiatury 

 wpisywanie z klawiatury i wprowadzanie przy użyciu myszki 

 wykorzystanie okna dialogowego Wstawianie funkcji. 

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z powyższych sposobów jest najlepszy — po 

prostu powinieneś korzystać z najwygodniejszej dla Ciebie metody. 

Przykłady  

Zadanie 1 

Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: 

SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować arkusz według załączonego wzoru. Sporządzić wykres 

kołowy 3W, przedstawiający średnie wydatki w I kwartale.  

Dane: 

 

Wyniki: 
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Zadanie 2 

Wstawić dane i wykonać obliczenia: 

 Dni zwłoki to różnica pomiędzy datą zapłaty a terminem zapłaty, 

 Odsetek to iloczyn kwoty zapłaty, dni zwłoki i procentu za każdy dzień zwłoki 

Sformatować arkusz według załączonego wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki: 
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Zadanie 3 

Wprowadzić do skoroszytu Excela poniższą tabelę.  

Powtarzającą się zawartość komórek w kolumnach C i D wprowadzić korzystając 

z możliwości kopiowania, komórki w kolumnach A i B wypełnić serią danych. Wartość w 

komórkach kolumny E obliczyć stosując odpowiednią formułę obliczeniową (wystąpią tu 

odwołania względne i bezwzględne. Sformatować tabelę wg wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4 

Utwórz prostą listę płac dla pięcioosobowej firmy, przy czym w poszczególnych kolumnach umieśd: 

W kolumnie A - LP  

W kolumnie B – Nazwisko Pracownika 

W kolumnie C – Imię Pracownika 

W kolumnie D – stawkę godzinową pracownika 

W kolumnie E – liczbę wypracowanych w miesiącu godzin 

W kolumnie F – formułę obliczającą płacę zasadniczą na podstawie stawki i liczby przepracowanych 

godzin 

W kolumnie G – procent premii 
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W kolumnie H – formułę obliczającą premię na podstawie procentu i premii 

W kolumnie I – formułę obliczającą płacę brutto jako sumę zasadniczej i premii 

W kolumnie J – procent podatku 

W kolumnie K – Formułę obliczającą należną kwotę podatku na podstawie procentu płacy brutto 

W kolumnie L – Jakieś potracenia, składki, spłaty 

W kolumnie M – Formułę obliczającą płacę netto do wypłaty na podstawie płacy brutto, po odjęciu 

podatku i potrąceo 

Zadbaj o wygląd tabeli. 

 

Funkcja JEŻELI  

Funkcja JEŻELI sprawdza warunek logiczny i w zależności od wyniku testu zwraca jedną z 

dwóch wartości. Składnia funkcji jest następująca:  

JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) 

Argument test_logiczny to dowolny warunek logiczny, który jako rezultat daje wartość 

PRAWDA albo FAŁSZ. Jest to argument wymagany. Argumenty wartość_jeżeli_prawda oraz 

wartość_jeżeli_fałsz są wartościami, które są zwracane przez funkcję JEŻELI odpowiedni 

kiedy test_logiczny jest prawdziwy lub fałszywy. Jeżeli którykolwiek z tych argumentów 

(bądź obydwa) zostanie pominięty, to funkcja zwróci odpowiednio wartość PRAWDA bądź 

FAŁSZ. 

Poniższy przykład ilustruje zastosowanie funkcji JEŻELI do obliczania prowizji uzależnionej 

od osiągniętych wyników sprzedaży. 

1. Utwórz podstawową strukturę arkusza przedstawioną na rysunku 5.61. 

2. W komórce C8 wprowadź następującą formułę: 

=JEŻELI(B8>400;$B$4*B8; $B$5*B8) 

Powyższa formuła rozpoczyna działanie od sprawdzenia, czy osiągnięta wartość 

sprzedaży kształtuje się powyżej czy poniżej 400,-zł. Jeżeli powyżej, to funkcja 

wykonuje wyrażenie będące argumentem wartość_jeżeli_prawda, czyli mnoży 

wartość sprzedaży przez wyższy współczynnik prowizji. Jeżeli poniżej, to funkcja 

wykonuje wyrażenie będące argumentem wartość_jeżeli_fałsz, czyli mnoży wartość 

sprzedaży przez niższy współczynnik prowizji. 

3. Naciśnij klawisz Enter lub naciśnij przycisk Wpis  znajdujący się na pasku formuły, 

co spowoduje zatwierdzenie utworzonej formuły (rysunek 5.62). 

4. Użyj uchwytu wypełniania do skopiowania formuły dla wszystkich pozostałych 

sprzedawców (rysunek 5.63). 
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Rysunek 5.61. Podstawowa struktura arkusza do obliczania prowizji — zastosowanie funkcji JEŻELI. 

 

 

 

Rysunek 5.62. Formułę zawierającą funkcję JEŻELI wpisz w komórce C8. 

 

 

Rysunek 5.63. Użyj uchwytu wypełniania do skopiowania formuły dla wszystkich pozostałych 

sprzedawców. 

 

 

 


