
Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym 

 
Microsoft Excel jest arkuszem kalkulacyjnym, pozwalającym na tworzenie skoroszytów, wykresów, 
list, a nawet stron sieci Web. 
Skoroszyt jest ogólnie mówiąc zbiorem informacji uporządkowanej w kolejnych kolumnach i 
wierszach tabeli. Ich oznaczenia na ogół są odpowiednio literowe i liczbowe. 
Mimo, że w skoroszytach można umieścić i przedstawić niemal dowolny rodzaj informacji, to jednak 
zazwyczaj arkusze kalkulacyjne takie jak Excel są wykorzystywane do wykonywania obliczeń 
numerycznych. 
Wynika to z faktu, że arkusz kalkulacyjny zachowuje się jak kalkulator. Wpisuje się do niego 
odpowiednie dane wejściowe i formuły, a on wszystko przelicza i przedstawia gotowe wyniki. 
Jeżeli niektóre wartości wejściowe zmienią się, to Excel natychmiast przeliczy samodzielnie 
wszystkie wartości. 
Każda komórka skoroszytu może zawierać dwa typy informacji: 
- wartość - jest to informacja, która się nie zmienia. Wartość może być tekstem, liczbą, datą lub 
czasem. Zazwyczaj wartość przechowywana w danej komórce jest wyświetlana na ekranie. 
- formuła - jest to zbiór wartości, odwołań do komórek, operatorów i predefiniowanych funkcji, które 
po przetworzeniu przez Excela generują dany rezultat (wynik działania formuły). Zazwyczaj w 
komórce zawierającej formułę wyświetlany jest rezultat jej działania. 
By można było dokonać formatowania komórek, należy zaznaczyć odpowiedni zakres komórek. Tę 
czynność można wykonać kilkoma sposobami. 
Należy kliknąć na komórkę najlepiej w lewym górnym rogu obszaru zaznaczanego, a następnie: 
- przytrzymując lewy przycisk myszki przeciągnąć wskazanie kursora do rogu po przekątnej; 

- przytrzymując klawisz shift, zaznaczyć komórkę w prawym dolnym rogu. 
By jednocześnie zaznaczyć wiele zakresów, należy po zaznaczeniu pierwszego, wcisnąć klawisz Ctrl i 
trzymać go do zaznaczenia wszystkich żądanych zakresów. 
Formatowanie danych w skoroszycie polega na: 
- formatowaniu liczb, czyli modyfikacji sposobu wyświetlania liczb, dat i czasu (liczbowe, walutowe, 
księgowe, data, czas, ułamkowe, procentowe, naukowe, tekstowe); 
- wyrównywaniu danych wyświetlanych w poszczególnych komórkach; 
- formatowaniu czcionek polegającym na zmianie wyglądu czcionek, za pomocą których są 
prezentowane teksty i liczby; 
- obramowaniu dookoła poszczególnych komórek; 
- wypełnianiu tła komórek kolorami, 
- formatowaniu kolumn i wierszy związanym ze zmianą szerokości kolumn oraz wysokości wierszy; 
- automatycznym nadawaniu poszczególnym komórkom określonych sposobów formatowania w 
zależności od zawartości tych komórek (formatowaniu warunkowym). 

Dla wypełnionych komórek można stosować polecenia: wytnij, kopiuj, wklej, które są dostępne w 
Narzędziach głównych. Prostsze i szybsze wykorzystanie tych poleceń jest możliwe z poziomu menu 
kontekstowego, po naciśnięciu prawego klawisza myszki, lub po wybraniu kombinacji klawiszy 
skrótu: Ctrl-X; Ctrl-C; Ctrl-V. 
Aby jednak dokonywać kopiowania, usuwania komórek, wierszy i kolumn, należy je wcześniej 
zaznaczyć. 
Excel umożliwia także wykonywanie innych poleceń za pomocą klawiszy skrótu, np.: CTRL-O Otwórz, 
CTRL-W Zamknij, CTRL-S Zapisz, CTRL-Z Cofnij itd. 

Kopiowanie komórek zawierających formuły nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Excel 
domyślnie modyfikuje zawartość formuł podczas kopiowania. 
Mamy wtedy do czynienia z odwołaniami względnymi (adresowaniem względnym). Odwołanie 
względne do komórki w formule, ma za podstawę względne pozycje komórki zawierającej formułę i 
komórki, do której następuje odwołanie. Gdy zmienia się pozycja komórki zawierającej formułę, 
zmienia się też odwołanie. Gdy formuła jest kopiowana w wierszach lub kolumnach, odwołanie 
automatycznie zostaje dopasowane. Domyślnie nowe formuły używają odwołań względnych. Na 
przykład odwołanie względne po skopiowaniu z komórki B2 do komórki B3 automatycznie zmieni się 
z =A1 na =A2. 
Jeśli chcemy, żeby tak się nie działo, należy wstawić znaczek dolara przed symbolem wiersza i 
kolumny. Wtedy odwołanie nosi nazwę bezwzględnego (adresowanie bezwzględne). 
Odwołanie bezwzględne w formule, zawsze odwołuje się do komórki w określonej lokalizacji. Gdy 
zmienia się pozycja komórki zawierającej formułę, odwołanie bezwzględne pozostaje niezmienione. 
Domyślnie nowe formuły używają odwołań względnych, zatem w odwołania bezwzględne musi je 

zmieniać użytkownik. Na przykład po skopiowaniu odwołania bezwzględnego z komórki B2 do 
komórki B3 pozostanie ono to samo w obu komórkach =$A$1. 
Jeśli wstawimy znaczek dolara jedynie przed symbolem wiersza, albo przed symbolem kolumny, 
tworzymy odwołanie mieszane (adresowanie mieszane). Gdy zmieni się pozycja komórki 



zawierającej formułę, zmieni się odwołanie względne, zaś odwołanie bezwzględne nie zmieni się. 

Gdy formuła zostanie skopiowana w wierszach lub w kolumnach, odwołanie względne zostanie 
automatycznie dopasowane, zaś odwołanie bezwzględne nie zostanie dopasowane. Na przykład po 
skopiowaniu odwołania mieszanego z komórki A2 do komórki B3 to odwołanie to zostanie 
dopasowane z =A$1 na =B$1. 
Aby ułatwić sobie pracę przy wprowadzaniu ciągu znaków, można zastosować tzw. uchwyt 
wypełniania pomagający utworzyć serię danych. Wystarczy wpisać w danej komórce pierwszy 
element serii lub dwa (liczby, daty, dni tygodnia, nazwy miesięcy), a następnie nacisnąć klawisz 
Enter. Następnie należy, zaznaczyć te komórki, ustawić wskaźnik myszki na uchwycie wypełniania, 
wcisnąć lewy przycisk myszki, przytrzymać go i przeciągnąć w żądanym kierunku. Zakres komórek, 
w którym zostanie wygenerowana seria danych zostanie otoczony szarym obramowaniem, a obok w 
małym, żółtym prostokącie pojawi się ostatnia wartość generowanej serii danych. Zwolnić przycisk 
myszki — w zaznaczonym obszarze zostanie wygenerowana odpowiednia seria danych. W celu 
utworzenia listy niestandardowej, dla której można zastosować efekt wypełnienia, należy kliknąć na 
przycisku Pakietu Office i w Opcjach programu Excel wybrać Edycję list niestandardowych. 
Skoroszyt zawiera arkusze. Z reguły po jego otwarciu dostępne są trzy puste arkusze. Ich ilość 
można jednak zwiększać i zmniejszać. Jest to wygodne przy przechowywaniu różnych informacji 
dotyczących tego samego tematu (np. ocena realizacji planów pracowników zespołu). Chcąc 
zaznaczyć kilka arkuszy np. dla jednoczesnego wydruku wszystkich, należy się posłużyć klawiszem 
Ctrl. 
Istnieje również możliwość zmiany nazwy zakładki reprezentującej arkusz. Aby to uczynić, należy 
kliknąć prawym przyciskiem myszki na nazwie danego arkusza, a następnie wybrać z menu 
kontekstowego opcję: Zmień nazwę. 

W przypadku tworzenia dużych tabel, gdzie zakres wprowadzanych wartości przekracza 
powierzchnię widoczną na ekranie komputera, istnieje możliwość podziału okna skoroszytu i zmiana 
proporcji podziału okna. Wykorzystuje się opcję menu Widok, Zablokuj okienka. W sytuacji, kiedy 
chcemy zrezygnować z podziału, analogicznie korzystamy z opcji Odblokuj okienka. 
Bardzo przydatną funkcją w arkuszu kalkulacyjnym jest możliwość pobrania danych z internetu. Do 
tego celu wykorzystuje się ścieżkę: Dane » Dane zewnętrzne » Z sieci WEB. W oknie, które się 
pojawi, każda tabela jest oznaczona w lewym górnym rogu strzałką. Kliknięcie na tej strzałce i 
wybór przycisku Importuj, powoduje skopiowanie danych do arkusza. 
 
Zadania: 
1. W wierszu wstaw kolejno dziewięć liczb: 214,86, a następnie sformatuj je jako: liczbowe, 
walutowe, księgowe, data, czas, ułamkowe, procentowe, naukowe, tekstowe. 
2. Zmień kolor tła i czcionek komórek wykonanej przez Ciebie tabeli. 
3. Zaznacz wypełnione przez Ciebie komórki i wstaw krawędzie między nimi. 

4. Zsumuj kilka liczb zapisanych kolejno w kolumnie, a następnie w formule sumy wprowadź przed 
symbolem wiersza i kolumny znaczki $. Po wykonaniu tej czynności skopiuj w dowolne miejsce 
komórkę z formułą sumy. 
5. Zastosuj zasadę działania uchwytu wypełnienia przy tworzeniu kalendarza na bieżący rok. 
6. Podziel okno skoroszytu w taki sposób, aby treść nagłówków była ciągle widoczna pomimo 
przemieszczania się po ekranie. 
7. Zlikwiduj podział okna. 
8.Pobierz tabelę kursów walut wykorzystując opcję z arkusza kalkulacyjnego: Dane » Dane 

zewnętrzne » Z sieci WEB. 
9. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego oblicz, ile dni upłynęło od daty Twoich urodzin. Przedstaw 
pomysł na rozwiązanie Twojego zadania. 
10. Wykonaj ćwiczenia ze stron 23-27 w podręczniku (Informatyka, WSiP). 
 
Zadanie domowe: 
Wykonaj zadanie 3 ze strony 29 (podręcznik Informatyka WSiP) 
Zadanie polega na wykonaniu wykresu kolumnowego skumulowanego do określonych procentowych 
wartości, na który należy nałożyć przygotowany wcześniej obrazek z przeźroczystym tłem. 
 
  



Przykład: 

 
 


