
3. Excel w praktyce – ciąg dalszy 

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

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

3.0. Sortowanie, filtrowanie, warunki 

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

pracowników, tak aby zostali jedynie tacy, których stanowisko zaczyna się spółgłoską i zarazem 

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

Zad. 30. W tym samym arkuszu z pewnych powodów chcesz znaleźć osoby na stanowisku 

kierowniczym, które zarabiają przynajmniej 5500 zł. Ile jest takich osób? 

3.1 Tabele przestawne 

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 kwartałami, abyśmy mogli 

zmieniając kwartały oglądać też zmiany cen. 

Zad. 31. Co się stanie jak w opcjach tabeli przestawnej użyjesz ‘Pokaż strony filtru raportu’? 

Zad. 32. Utwórz wykres przestawny, który byłby odpowiedni dla prezentacji powyższych danych. 

Zad. 33. Korzystając z innego arkusza utwórz inną tabelę przestawną oraz odpowiedni wykres 

przestawny. Spróbuj powiedzieć jakie korzyści płyną z użycia tabel przestawnych. 

3.2 Makra 

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. 

Zad. 34. Wykonaj makrowy performance, to znaczy zarejestruj makro, w którym robisz ‘różne dziwne 

rzeczy w Excelu’, a następnie zaprezentuj pozostałym. 

Zad. 35. W popularnych opcjach programu Excel zaznacz pole wyboru ‘Pokaż kartę Deweloper na 

wstążce’, a następnie rozejrzyj się w owym Deweloperze. Co cię zaciekawiło? 

Zad. 36. Nieznajoma tajemnicza osoba podszywająca się pod twojego/twoją wielbiciela/wielbicielkę 

wysłała ci plik excelowski z makrem. Jakie niebezpieczeństwa mogą cię czekać po otwarciu? 

Zad. 37. Dowiedz się co to jest VBA i jaki to ma związek z makrami. Czy interesuje cię to? 


