
5. Misz-masz excelowski 

5.0. Poruszanie się po arkuszu 

Zad. 48. Wpisz w komórce DEF67233 liczbę 1605. Zamiast użycia pasków przewijania wpisz w polu 

nazwy (gdzie to jest?) DEF67233 i przyciśnij Enter. 

Zad. 49. Korzystasz z dużej bazy danych i chcesz znaleźć się na końcu zakresu danych. Zamiast użycia 

paska przewijania naciśnij Ctrl+dół. Analogicznie wypróbuj Ctrl+prawo. I Ctrl+End. I Ctrl+Home. 

Zad. 50. Korzystasz z dużej bazy danych i chcesz zaznaczyć ją całą. Zamiast użycia paska przewijania 

będąc w jednej z komórek tych danych naciśnij Ctrl+a. Wypróbuj również różne wariacje Shift+Ctrl+ 

strzałka (wliczając Home i End w strzałki). Dlaczego ten drugi sposób ma więcej zastosowań? 

Zad. 51. W nowoczesnych telewizorach można podzielić ekran na więcej części. A w Excelu? Kliknij na 

końce (lewy i górny) pasku przewijania i przekonaj się sam. 

Zad. 52. Nie działa ci myszka, nie działa ci gładzik (touchpad)? Wypróbuj klawisz Alt.  

5.1 Excelowski misz-masz 

Zad. 53. Usuń powtarzające się elementy ze względu na określone kolumny. Spróbuj: Dane -> 

Narzędzia danych -> Usuń duplikaty. 

Zad. 54. Sprawdź pisownię w danych. Spróbuj: Recenzja -> Sprawdzanie -> Pisownia. 

Zad. 55. Poruszając się po dużej bazie danych często znikają nam z oczu nagłówki. Jak je widzieć cały 

czas? Spróbuj: Widok -> Okno -> Zablokuj okienka. Proszę uważać na tę opcję. 

Zad. 56. Skrzyw tekst w komórce (zmień mu orientację). Spróbuj: Formatuj komórki -> Wyrównanie. 

Zad. 57. Jak szybko zmienić adresowanie bezwzględne na względne (i na odwrót?). Zaznacz lub kliknij 

na formułę i naciśnij F4. Wypróbuj różne możliwości. 

Zad. 58. Formatując warunkowo chcesz zadać warunek ‘A różne od B’. Wypróbuj ‘A<>B’. 

Zad. 59. Masz problem z plikiem excelowskim (dziwne zachowanie dodatków itp.)? Wypróbuj tryb 

awaryjny Excela: logo Winsowsa + R i wpisz excel.exe /safe. 

5.2 Tabele (przestawne) 

Otwórz ostatnio utworzoną tabelę kursów akcji KGHM. 

Zad. 60. Tabelę nazwij KGH. Zamiast ‘=ŚREDNIA(B2:B254)’ wpisz ‘=ŚREDNIA(KGH)’. Spróbuj też 

‘=MINIMUM(KGH[Otwarcia])’ albo ‘=MEDIANA(KGH[Wolumen])’. 

Zad. 61. Kliknij na jedną z komórek kolumny ‘Wolumen’. Wstaw nową kolumnę Zwroty do tabeli 

(Narzędzia główne -> Wstaw -> Wstaw kolumny tabeli z prawej). W którejkolwiek komórce kolumny 

‘Zwroty’ napisz formułę na zwrot akcji, tj. Ri=(Ci-Ci-1)/Ci-1. Co się stało z pozostałymi komórkami? 

Ściągnij plik *.xlsx ze strony http://pszyperski.republika.pl/Excel%202007/Tabele%20przestawne.htm. 

Zad. 62. W arkuszu ‘Tabele przestawne 1’ wykonaj tabelę przestawną, w etykietach kolumn umieść 

‘kategorię’, a w wartościach trzykrotnie ‘sprzedaż’. Jedną kolumnę ‘sprzedaży’ ustaw jako średnią, 

drugą jako minimum, a trzecią jako maksimum. 

Zad. 63. Otwórz arkusz ‘Tabele przestawne 3’ i powiedz jak została stworzona ta tabela przestawna. 

Porównaj ją z danymi z arkusza ‘Tabele przestawne 1’ i na tej podstawie powiedz jakie zalety mają 

tabele przestawne. 



5.3 Funkcje 

Zad. 64. Chcesz policzyć ile dni minęło między dwiema datami. Jak to zrobić? A jak policzyć ilość dni 

roboczych? Czy są jakieś niestandardowe opcje w drugim wypadku? 

Zad. 65. W każdej z trzech komórek masz jedno słowo, np. A1=’Ala’, A2=’ma’, A3=’kota’. Jak możesz w 

komórce A4 napisać ‘Alamakota’ przy użyciu A1, A2 i A3. A jak napisać ‘Ala ma kota’? Spróbuj użyć 

operatora &. 

Zad. 66. Tym razem masz tekst ‘Ala ma kota’ i chcesz automatycznie usunąć odstępy. Jakiej funkcji 

użyjesz? 

Zad. 67. Wkleiłeś duży tekst do Excela, który zawiera nadmiarowe odstępy (np. podwójne spacje itp.). 

Jak przetworzyć tekst, żeby pozbyć się nadmiaru? 

Zad. 68. Czy wiesz, że Excel zawiera funkcje, dzięki którym możesz konwertować liczby arabskie na 

rzymskie? Albo funkcje konwersji systemów miar na inne (np. zamiana godzin na sekundy)? Sprawdź 

to. 

Zad. 69. Jak wiele zagnieżdżonych funkcji można zrobić w Excelu? Napisz formułę z 10-krotnym 

zagnieżdżeniem różnych funkcji matematycznych. 

Zad. 70. Jeżeli taka formuła wyrzuci błąd trudno znaleźć przyczynę. W tym celu spróbuj użyć Formuły 

-> Inspekcja formuł -> Szacuj formułę -> Szacuj.  

Zad. 71. Chcesz zobaczyć strukturę działania twoich formuł. W tym celu użyj Formuły -> Inspekcja 

formuł -> Śledź poprzedniki / Śledź zależności. 

 


