
Tabele przestawne 

 
Tabele przestawne, jak sama nazwa sugeruje, umożliwiają przestawianie danych w taki sposób, aby 
możliwa była głębsza analiza danych w sposób zautomatyzowany. Dzięki tabelom przestawnym te 
same dane mogą być zaprezentowane w różnych ujęciach i z różnymi rodzajami podsumowań. 
Przy tego typu operacjach nie ma niebezpieczeństwa utraty danych, ponieważ tabelę przestawną 
można otrzymać na podstawie pierwotnej tabeli w zupełnie odrębnym miejscu, np. w nowym 
arkuszu. 
Aplikacja pomoże nam przeanalizować dane z innej perspektywy. 
Tabelę przestawną można uruchomić w excelu z poziomu menu Wstaw/Tabela przestawna. Pojawi 
się panel sterujący. 
Po wybraniu zakresu danych do tabeli (najczęściej cała dotychczasowa tabela) i miejsca, gdzie ma 
być ona zaprezentowana (np. nowy arkusz w skoroszycie),  należy w panelu umieścić pola tabeli 
przestawnej do odpowiednich obszarów, w zależności od tego, co aktualnie chcemy otrzymać. 
Wykorzystując tabelę dostępną w internecie o nazwie tabela przestawna: 
http://home.agh.edu.pl/~miska/dokum/excel3przetwarzanie.htm  
można wykonać kilka interesujących modyfikacji:  
- Chcąc otrzymać sumę pensji dla każdego z pracowników, wystarczy umieścić nazwisko w polu 
Wiersze, a Pensja w polu  Wartości 
- Chcąc otrzymać łączną pensję w obrębie danego działu, należy do pola Wiersze wstawić Dział, a do 
pola  Wartości pensję. 
- Wstawiając Nazwisko do Wierszy, Dział do filtrów, Stanowisko do Kolumn, a pensję do  Wartości, 
otrzymamy tabelę, w której można wybrać określony dział i w jego obrębie sprawdzić zarobki w 

odniesieniu do zajmowanego stanowiska. 
Tabele przestawne dają też możliwość ustalenia średniej z pensji np. dla określonego działu: Pole 
dział umieszczmy w obszarze Wiersze, a pole Pensja w obszarze:   Wartości, następnie należy 
kliknąć na strzałce obok Sumy z Pensja i kliknąć na Ustawienia pola wartości.  Tam jest kilka opcji: 
Suma, Licznik, Średnia, Maximum, Minimum, Odchylenie standardowe, Wariancja. 
 
 

Zadanie 
Sprawdź ilość zwolnień i urlopów, które wykorzystał każdy z pracowników. Tabelę posortuj malejąco 
wg urlopów. 
Wykonaj własną, dowolną bazę danych w klasyczny sposób, tzn. określone nagłówki  w pierwszym 
wierszu, a następnie wprowdź do niej przykładowe dane.Zastanów się nad możliwością 
wykorzystania tabeli przestawnej w celu otrzymania wyników, które w klasycznej formie nie są łatwe 
do ustalenia. 
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