
Wykresy na mapie 

 
Dane liczbowe przedstawione w skoroszycie, można wzbogacić o wykres, czyli graficzną formę 
prezentacji danych liczbowych. Aby go wykonać, należy zaznaczyć zakres danych w komórkach, 
które mają być uwzględnione na wykresie, a następnie wybrać opcję tworzenia wykresu z Menu 
Wstawianie. 
Aby stworzyć wykres, należy się upewnić, że wszystkie dane w skoroszycie są uporządkowane 
zgodnie z wymaganiami wykresu, jaki chcemy zastosować. Przykładowo zwykłe wykresy kołowe 
mają tylko jedną serię danych. Wykresy słupkowe lub powierzchniowe, mogą zawierać większą ilość 
serii. 
Nie jest więc obojętne, jaki należy wybrać wykres do zaprezentowania określonych danych. Do 
porównania kilku danych o tej samej skali i jednostce miary można stosować wykres kolumnowy lub 
słupkowy, ale do prezentacji funkcji matematycznych lepiej jest wykorzystać wykres punktowy. 
Wykres liniowy dobrze jest stosować do prezentacji danych ciągłych np. relacji cen do popytu i 
podaży, a wykres kołowy, do zaprezentowania wartości procentowych. 
Jeśli komórki, które chcemy zaznaczyć, nie tworzą ciągłego zakresu, należy wykonać następujące 
czynności: zaznaczyć pierwszą grupę komórek zawierających dane, które chcemy przedstawić na 
wykresie. Trzymając naciśnięty klawisz CTRL, zaznaczyć pozostałe grupy komórek.   
Wykres pozwala łatwiej dostrzec pewne tendencje, zmiany, które wynikają z danych. Można też 
ułożyć dane z tabeli w inny niż pierwotnie sposób i uzyskać bardziej czytelne zestawienie. Do tego 
celu służy opcja tabeli przestawnej w arkuszu kalkulacyjnym. 
Podobnie jak w przypadku wykresu, należy zaznaczyć zakres danych, a następnie wybrać opcję 
Tabela przestawna z menu Wstawianie. 

 
Zadania: 
1. Na podstawie istniejących danych dobierz odpowiedni typ wykresu i sporządź go nie zapominając 
o tytule i opisie osi. 
2. Za pomocą wykresu kołowego przedstaw ilość godzin w semestrze dla przedmiotów, których 
uczysz się aktualnie w szkole. Wykonaj wykres w taki sposób, aby poszczególne części koła były 
rozsunięte i opisane wartościami procentowymi. 
3. Wykonaj wykres określonej funkcji kwadratowej dla x<-10;10>. 
4. Do określonych danych w tabeli przesłanej przez nauczyciela zastosuj tabelę przestawną. 
 
 
 
Konstruowanie wykresu na bazie mapy (kartogramu) w arkuszu kalkulacyjnym 
 

 



W wersji Excel 2016 jest nowa opcja dodawania wykresu w postaci kartogramu na podstawie mapy. 

Jednak wiele osób nie ma jeszcze tej wersji. 
Istnieje możliwość stworzenia kartogramu w starszej wersji z wykorzystaniem makr i funkcji (VBA). 
 
Aby w starszej wersji excela niż 2016 utworzyć kartogram, należy pobrać mapę w formacie svg, np. 
ze strony: http://www.amcharts.com/svg-maps/, najlepiej z małą ilością detali. 
Następnie plik svg należy zapisać w rozszerzeniu emf (np. za pomocą Corela lub Inkscape). 
 
W kolejnym etapie należy otworzyć arkusz kalkulacyjny Excel, utworzyć arkusze: Mapa, Dane, 
Temp. 
W arkuszu Mapa wybrać kartę Wstawianie, grupę Ilustracje i przycisk Obrazy, a następnie wybrać 
plik do wczytania w formacie emf (format związany z grafiką wektorową). 
Na mapie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać ikonkę Grupuj, a następnie Rozgrupuj. 
Przy pojawieniu się ostrzeżenia dotyczącym konwersji na obiekt rysunkowy Microsoft Office wybrać 
Tak.  
Po potwierdzeniu należy wykonać ponownie tę samą operację, co umożliwi rozdzielenie 
poszczególnych województw na osobne obiekty. 
Po operacji rozgrupowania należy kliknąć prwym przyciskiem myszy na ramce obok województw 
(obejmującej całą mapę) i usunąć zaznaczony kształt ramki o nazwie AutoShape2. 
 
Następnie należy kliknąć na każde województwo i w polu nazwy wybrać skrót najlepiej dwuliterowy 
dla województwa 
DS Dolnośląskie 

KP  Kujawsko-Pomorskie 
LO  Łódzkie 
LB  Lubelskie 
LU  Lubuskie 
MP  Małopolskie 
MA  Mazowieckie 
OP  Opolskie 
PK  Podkarpackie 
PL  Podlaskie 
PO  Pomorskie 
SL  Śląskie 
SW  Świętokrzyskie 
WM  Warmińsko-Mazurskie 
WP  Wielkopolskie 

ZP  Zachodniopomorskie 
 
W kolejności powyżej należy wpisać skróty i nazwy województw do tabeli w arkuszu Dane (kolejność 
jest alfabetyczna i taka np. jak w roczniku statystycznym). 
 
W kolejnych kolumnach można wprowadzić dane np. z rocznika statytycznego. Wszystkim 
kolumnom można dodać odpowiednie nagłówki. 
Na prawo od wykonanej tabeli, w kolejnej komórce pierwszego wiersza np. F4, należy wprowadzić 

nagłówek: Wybrana opcja i poniżej wprowadzić formułę wybierającą dane z tej kolumny, która 
zostanie wskazana później za pomocą pola kombi (Formuła może wyglądać np. tak: 
=INDEKS(C4:E4;Temp!$A$1), gdzie C4 do E4 to kolejne komórki w których są dane dla 
konkretnego województwa, a A1 to komórka w arkuszu Temp, która będzie łączem komórki w polu 
kombi. Formułę należy skopiować do wierszy kolejnych województw. 
 
W arkuszu Mapa z Karty Dewelopera należy wybrać Formant:  pole kombi. 
 
W arkuszu Temp komórkę A1 należy pozostawić pustą, a w kolejnych komórkach tej kolumny należy 
wpisać nagłówki danych, które będą prezentowane na mapie. 
We właściwościach pola kombi należy ustalić zakres wejściowy, czyli odwołanie do tych nagłówków 
danych i łącze komórki czyli A1 w arkuszu Temp. 
 
Kolejne kroki będą związane z ustaleniem natężenia barw dla poszczególnych województw. 

 
W arkuszu Temp w komórce C1 należy wpisać liczbę od 1 do 5 (w zależności od wyboru liczby, 
barwy będą ciemniejsze lub jaśniejsze) 

http://www.amcharts.com/svg-maps/


Następnie w polach C2 do H2 wpisać nagłówki tabeli: Kroki, Granica, RGB, Max/MIN, Nazwa 

zdefiniowana i ID 
-  do komórki C53 należy wpisać wartość zero, a w C52 formułę =C53+$C$1 i przeciągnąć w górę aż 
do nagłówka Kroki 
- w komórkach F3 i F4 przy pomocy funkcji MAX i MIN znaleźć krańcowe wartości z kolumny 
Wybrana opcja arkusza Dane 
- do komórki F5 wprowadzić formułę =(F5-F6)/48, która wyznaczy współczynnik, określający 
przedziały kolorystyczne kartogramu 
 
Po wprowadzeniu wszystkich zmian w Karcie Deweloper należy wybrać VBA i dodać nowy moduł do 
arkusza, w którym należy wkopiować poniższy kod (funkcję użytkownika określającą kolor i makra  
odpowiedzialne za wybranie stosownego koloru i zabarwienie nim kształtu województwa. 
 
Option Explicit 
 
Function udf_RGB(myR As Byte, myG As Byte, myB As Byte) As Long 
 
  udf_RGB = RGB(myR, myG, myB) 
 
End Function 
 
Sub CheckColor(myCell As Range, myNameToShape As String, myValueToColor As String) 
Dim myShape As Shape 

Dim myTargetCell As Range 
Dim myColorCode As Long 
  
On Error GoTo Catch 
  Set myTargetCell = Range(myNameToShape).Columns(1).Find(myCell.Name.Name, 
LookAt:=xlWhole) 
  Set myShape = Sheets(1).Shapes(myTargetCell.Offset(0, 1)) 
  GoTo Finally 
 
Catch: 
  Exit Sub 
Finally: 
  
  On Error GoTo 0 

  
  If myCell.Value < Range(myValueToColor).Cells(2, 1).Value Then 
    myColorCode = Range(myValueToColor).Cells(1, 2).Value 
  Else 
    myColorCode = Application.WorksheetFunction.VLookup(myCell.Value, Range(myValueToColor), 
2, True) 
  End If 
  

  myShape.Fill.ForeColor.RGB = myColorCode 
  
End Sub 
 
Sub UpdateMap() 
Dim myCell As Range 
  
  Application.ScreenUpdating = False 
  
  For Each myCell In Range("MapNameToShape").Columns(1).Cells 
     CheckColor Range(myCell.Value), "MapNameToShape", "MapValueToColor" 
  Next myCell 
  
  Application.ScreenUpdating = True 

  
End Sub 
 



Funkcję użytkownika udf_RGB należy wpisać do komórki E3 i przeciągnąć do E53, definiując trzy 

parametry funkcji jako wartości z kolumny Kroki. Następnie do komórki H3 należy skopiować 
kolumnę ze skrótami z arkusza Dane, a obok w komórce G3 wstawić kolumnę wpisując skrót 
województw pamiętając aby go poprzedzić znakiem: "_". Zmiana ta jest istotna, gdyż później dane z 
tej kolumny posłużą do zdefiniowania nowej nazwy zdefiniowanej.  
W polu D3 należy wpisać odwołanie do F4, a w polu D4 =D3+$F$5, a następnie przeciągnąć do 
końca tabeli. 
 
 
Na końcu trzenba jeszcze zdefiniować nazwy w Karcie Formuły i Definiuj nazwy.  
Pierwsza z nich o nazwie MapValueToColor to zakres =Obliczenia!$D$3:$E$53 oraz 
MapNameToShape:  =Obliczenia!$G$3:$I$18.  I jeszcze nazwy dla poszczególnych województw: 
W arkuszu dane obok wybrana opcja należy przekleić nazwy zdefiniowane i wybrać z zaznaczenia po 
prawej. 
 
Na koniec do pola kombi należy przypisać utworzone wcześniej makro UpdateMap.  
 
 
Pełny opis:  
https://excelraport.pl/index.php/2015/11/26/mapa-polski-w-excelu-kartogram/ 


