
2. Excel w praktyce 

2.0. Problemy-głupstwa 

Zad. 16. Chcesz wysłać znajomemu listę piosenek, które masz na komputerze. Jak to zrobić? Czy 

możesz posłużyć się Excelem? Pomysł: co się stanie jak wpiszesz w przeglądarce „file:///c:/”? Pomysł: 

co się stanie jak w wierszu poleceń wpiszesz „dir lokalizacja1 /s /b >lokalizacja2\lista.txt”? 

Zad. 17.  Skopiowałeś/aś dane giełdowe. Ale każda spółka jest w innej kolumnie, a Ty chcesz, żeby 

były to wiersze. Jak to zrobić? Innymi słowy, jak dokonać transpozycji danych? 

2.1 Przyspieszenie pracy 

Zad. 18. Często zdarza się, że w przeglądarce mamy otwartych kilkanaście kart i żeby przejść do 

początkowych, trzeba ‘cofać’, co jest meczące. Jak te problemy rozwiązuje Excel? Czy jest prosty 

sposób, aby przejść do innego arkusza, który jest ‘daleko’? 

Zad. 19. Mamy dużą bazę danych, ale chwilowo chcemy patrzeć tylko na kolumny D i X. Czy da się 

ukryć chwilowo kolumny E-W? 

Zad. 20. Excel za każdym razem proponuje ci, żebyś zapisał nowy plik w folderze X, a ty prawie zawsze 

zapisujesz w Y. Jak go przekonać? 

Zad. 21. W każdym nowym zeszycie dostajemy trzy arkusze, zazwyczaj potrzebnych jest mniej. Jak 

ustawić, żeby w nowym zeszycie był tylko jeden arkusz? 

2.2 Formatowanie warunkowe 

Zad. 22.  Jesteś wykładowcą i masz listę ocen, nieobecności, punktów za kolokwium etc. studentów. 

Czy możesz automatycznie uwydatnić graficznie te wyniki? Wypróbuj paski danych, skale kolorów i 

zestawy ikon. W jakich sytuacjach użyć każdy z nich? 

Zad. 23. Jesteś wykładowcą i chcesz zwolnić z pisania kolokwium 20% uczniów z najlepszą frekwencją. 

Jak automatycznie wyróżnić graficznie takie wyniki? A jak chcesz, żeby wyróżnione zostały nazwiska 

na podstawie owych wyników? 

Zad. 24. Chciałbyś ułożyć poemat dla dziewczyny, w którym użyte byłyby wszystkie wyrazy języka 

polskiego zamierające jej imię np. słowa sANNA, pANNAmi, dziewANNA w przypadku imienia Anna 

czy np. mEWA, ziEWAć, rEWAloryzacja w przypadku imienia Ewa. Skopiowałeś do arkusza scrabblowy 

słownik zawierający wszystkie słowa. Jak wyróżnić graficznie szukane słowa? 

Zad. 25. Posiadasz listę pracowników dużej firmy. Interesuje cię to, ile różnych imion mają twoi 

pracownicy. Jak wyróżnić graficznie takie imiona (każde tylko raz)?  

Zad. 26. Małżeństwo spodziewa się dziecka. Rodzice sporządzili listę swoich ulubionych imion 

męskich i żeńskich. Jak automatycznie wyróżnić graficznie imiona, które się powtarzają? 

2.3 Tabele, tabele przestawne, makra 

Wyszukaj w Google tabele przestawne, otwórz najlepiej pozycjonowaną stronę youtubowską i zapisz 

na dysku plik lista1.xls, do którego link znajduje się pod filmikem. 

Zad. 27. W arkuszu pracownicy utwórz tabelę koloru zbliżonego do zielonego, przefiltruj listę 

pracowników, tak aby zostali jedynie tacy, o stanowisku zaczynającym się na spółgłoskę i zarazem 

niepracujący w zarządzie. Posortuj ich według wynagrodzenia w kolejności malejącej.  



Zad. 28. W arkuszu samochody natomiast utwórz tabelę przestawną, w której w polu wierszy 

znajdować się będą marki samochodowe, w polu kolumn będą dealerzy, tak żebyśmy mogli zobaczyć 

cenę aut w zależności od tych dwóch wartości. Utwórz dodatkowe pole z regionami, abyśmy mogli 

zmieniając regiony oglądać też zmiany cen. 

Zad. 29. W arkuszu urlop utwórz makro i nadaj mu skrót klawiszowy, które będzie polegało na 

tworzeniu dodatkowej kolumny nowa pensja, w której tytułowa nowa pensja będzie się równać 

starej, gdy pracownik miał więcej niż 6 zwolnień, natomiast będzie 10 procent wyższa, gdy pracownik 

miał maksymalnie 6 zwolnień. Po zatrzymaniu makra cofnij wcześniejsze zmiany. Makro wykonaj 

dopiero na żądanie prowadzącego. 

1.4 Innowacyjny arkusz kalkulacyjny1 

Zad. 15. W grupach 3-4 osobowych spróbujcie opracować nowy arkusz kalkulacyjny. Opiszcie jego 

możliwości, funkcje, szatę graficzną, nazwy poszczególnych elementów, itd., możliwie różne od 

typowych: np. nazwa kajet zamiast zeszyt czy dodanie dodatkowej proarkuszokalkulacyjnej 

klawiatury usb. Mile widziana jest nieszablonowość oraz innowacyjność pomysłów. Drugą 

możliwością jest oparcie się na typowym arkuszu kalkulacyjnym i zaproponowanie poprawek. 
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