
Instrukcje warunkowe 

 
W arkuszu dokonuje się obliczeń za pomocą formuł. Wszystkie formuły rozpoczynają się od znaku 
równości: "=". Dzięki temu Excel rozpoznaje, że w danej komórce jest wpisana formuła a nie 
wartość. 
W formułach małe i duże litery nie są rozróżniane. Oznacza to, że zapis formuły =A1+B10 jest 
tożsamy z zapisem =a1+b10. 
Excel automatycznie dokonuje niejawnej konwersji znaków w odwołaniach do komórek i funkcji na 
duże litery. 
Jeżeli formuła wykorzystuje odwołania do innych komórek i ich zawartość się zmieni, to zmieni się 
również wynik obliczenia danej formuły. 
Kolejność wykonywania operacji podczas dokonywania obliczeń jest zgodna z zasadami 
matematycznymi. 
Niektóre funkcje matematyczne: 
Dodawanie: 
Formuła dodawania: = c5+c6+c7 
Funkcja: =SUMA(c5:c7) lub =SUMA(c5;c6;c7) 
Sumowania można też dokonać wykorzystując przycisk autosumowania w pasku narzędzi (należy 
sprawdzić, czy został wybrany odpowiedni domyślny zakres). 
Mnożenie: 
Funkcja =ILOCZYN(c5;c6;c7) lub =ILOCZYN(c5:c7) 
Zaokrąglanie: 
=ZAOKR(liczba;ilość_cyfr) z tym, że ilość cyfr oznacza ilość miejsc po przecinku. 

=ZAOKR.DO.PARZ(liczba) 
=ZAOKR.DO.NPARZ(liczba) 
=ZAOKR.DO.CAłK(liczba) 
Uzyskiwanie wartości bezwzględnej liczby: 
=MODUŁ.LICZBY(liczba) 
Pierwiastek: 
=PIERWIASTEK(liczba) 
Pierwiastek można obliczyć tylko z wartości bezwzględnej, dlatego dobrze jest zagnieździć funkcje w 
celu otrzymania poprawnej formuły: 
=PIERWIASTEK(MODUŁ.LICZBY(a2)) 
Funkcja PI: 
=PI() 
Funkcje trygonometryczne: 
=SIN(liczba); =COS(liczba); =TAN(liczba) 

 
Niektóre funkcje statystyczne: 
Średnia: 
=ŚREDNIA(liczba1;liczba2;liczbaX) lub =ŚREDNIA(a1:a10); 
Wartość minimalna i maksymalna: 
=MIN(liczba1;liczba2;liczbaX) lub =MIN(a1:a10) 
=MAX(liczba1;liczba2;liczbaX) lub =MAX(a1:a10) 
Mediana (zwraca liczbę, która jest dokładnie w środku pomiędzy ilością liczb o większej wartości i 

ilością liczb o mniejszej wartości): 
=MEDIANA(liczba1;liczba2;...;liczbaX) lub =MEDIANA(a1:a10) 
Liczba występująca najczęściej (zwraca liczbę, która najczęściej występuje w zbiorze argumentów): 
=WYST.NAJCZĘŚCIEJ(liczba1;liczba2;....;liczbaX) lub =WYST.NAJCZĘŚCIEJ(a1:a10) 
 
Funkcje daty i czasu: 
=TERAZ() pokazuje bieżącą datę i godzinę; 
=DZIŚ() pokazuje bieżącą datę; 
 
Niektóre funkcje finansowe: 
SLN to funkcja obliczająca wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. 
=SLN(koszt;odzysk;czas_życia), gdzie odzysk to wartość środka trwałego po zakończeniu 
amortyzacji. 
PMT służy do obliczenia wysokości miesięcznych rat spłaty kredytu: 

Formuła =PMT(14%/12;48;20000) czyli =PMT(stopa;liczba_rat;wartość) 
Funkcja ta może posłużyć do tworzenia harmonogramu spłat. 



 

Funkcje logiczne: 

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) 
Przykład 
=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. 

 

Formuły mogą być złożone z kilku funkcji jednocześnie. Wtedy trzeba zastosować metodę 
zagnieżdżania funkcji. 
Kolejną funkcję wprowadza się pomiędzy znakiem "=", a nazwą dotychczasowej funkcji, która staje 
się wtedy argumentem. 
Chcąc przykładowo obliczyć sumę pięciu komórek z kolumny A, a następnie zaokrąglić ją do dwóch 
miejsc po przecinku, wystarczy wprowadzić formułę: 
=ZAOKR(SUMA(A1:A5);2) 
 

Instrukcje warunkowe (jak w temacie) są wykonywane za pomocą większości wymienionych 
powyżej funkcji: matematycznych, logicznych, statystycznych lub funkcji wyszukiwania i adresu. To 
takie funkcje, których wynik jest uzależniony od określonego w nich warunku. 
Przykładowo zapis: 
=SUMA.JEŻELI(A2:A10;">5") spowoduje zsumowanie tylko tych komórek z zakresu A2 do A10, 
których wartość jest wyższa niż 5. Zamiast ">5" można wprowadzić słowo, które znajduje się w 
określonych komórkach, np. liczenie średniej ocen tylko dla osób, które otrzymały świadectwo z 
paskiem. 
Typową instrukcję warunkową można otrzymać dzięki funkcji jeżeli. Chcąc np. zrobić harmonogram 
spłat rat kredytu uniwersalny dla okresów od roku do dziesięciu lat, należy w taki sposób zagnieździć 
funkcję jeżeli, by było widocznych tylko tyle wierszy tabeli, ile jest rat kredytu. 
Za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI można też zliczać tylko te komórki, w których znajduje się określona 
w formule wartość. 
 

W arkuszu kalkulacyjnym można znacznie przyspieszyć wykonanie określonej czynności, 
stosując formuły tablicowe. Stosuje się je w celu wykonania wielu działań jednocześnie. Formuły 
tablicowe wprowadza się po uprzednim zaznaczeniu zakresu komórek, w którym mają być wykonane 
działania. 



Formuła jest sporządzana według następującego schematu: 

- znak "=", 
- następnie w nawiasie zakres komórek po lewej stronie znaku działania, 
- znak działania 
- zakres komórek po prawej stronie znaku działania. 
Aby formuła tablicowa została wprowadzona do wszystkich wymaganych komórek, należy jeszcze 
nacisnąć kombinację klawiszy: Ctrl + Shift + Enter. 
 
Zadania: 
1. Wykorzystując podstawowe formuły mnożenia, dodawania, dzielenia i odejmowania, sporządź 
tabelę, w której wykorzystasz wszystkie kombinacje tych działań na liczbach od 1 do 10. 
2. Za pomocą funkcji wstaw do arkusza liczbę Pi, a następnie przećwicz efekt działania funkcji 
zaokrąglania do jednego, dwóch i trzech miejsc po przecinku. 
3. Przećwicz sposób działania funkcji trygonometrycznych i pierwiastkowania. 
4. Wprowadź kilka wartości liczbowych: całkowitych, ułamkowych, ujemnych, dodatnich i zastosuj 
na nich funkcję uzyskiwania wartości bezwzględnej i liczby całkowitej. 
5. Oblicz średnią arytmetyczną lat nauki lub pracy uczestników zajęć. 
6. Dla wprowadzonych wartości podczas wykonywania ćwiczenia 7, wykonaj funkcje zwracające 
wartość minimalną, maksymalną, medianę, występującą najczęściej. 
7. Przetestuj wstawianie aktualnej daty i czasu w arkuszu. Zastanów się jak bardzo przydatne są te 
funkcje w tworzeniu szablonu arkusza. 
8. Oblicz wartość amortyzacji liniowej dla samochodu, który został zakupiony w 2000 r. za 30.500 
zł, a obecnie jego wartość wynosi 6.000 zł. 

9. Oblicz wielkość miesięcznej raty spłaty kredytu udzielonego w wysokości 15.000 zł na okres 3 lat 
o stałej stopie oprocentowania wynoszącej 12%. 
10. Wykonaj harmonogram spłat dla kredytu udzielonego w wysokości 20.000 zł na okres 4 lat, 
oprocentowanego 11.5% w stosunku rocznym. 
11. Sporządź tabelę, w której wyszczególnij wartość sprzedaży dowolnych czterech osób, a w 
kolejnej kolumnie wprowadź warunek logiczny różnicujący kwotę premii dla poszczególnych osób 
(np. 500 zł dla sprzedaży wyższej niż 3000 zł i 200 złotych dla sprzedaży niższej lub równej kwocie 
3000 zł). 
12. Oblicz wartość bezwzględną z wartości minimalnej dowolnych liczb (również ujemnych) w 
komórkach od A1 do A10. Wynik przedstaw jako liczbę całkowitą. 
13. Wykonaj tabliczkę mnożenia i dzielenia dla liczb od 1 do 10, stosując formułę tablicową. 
 
Zadanie domowe: 
Do arkusza kalkulacyjnego wprowadź następujące dane: 

- ilość metrów kwadratowych w swoim mieszkaniu, 
- ilość i moc żarówek, 
- średni czas oświetlenia w ciągu doby dla każdej żarówki, 
- koszt zużycia 1 kWh; 
- zużycie energii na oświetlenie mieszkania w kWh na dobę i w ciągu miesiąca; 
- średnie zużycie energii przez każdą żarówkę; 
- sumę zużytej energii dla żarówek, których zużycie było powyżej średniej i osobno - poniżej 
średniej; 

- zużycie energii przez żarówki, które w mieszkaniu świecą co najmniej godzinę dziennie; Dla wyżej 
wymienionych wartości wykonaj funkcje zaokrąglania do najbliższej liczby całkowitej parzystej i 
osobno nieparzystej. 
Całość wzbogać o możliwie najciekawszą prezentację graficzną (w postaci wykresów). 
 


