
MS Excel jest programem przeznaczonym głównie do liczenia. Zawarte w nim możliwości są 

ogromne trzeba tylko te możliw

tym że dany problem można rozwiązać na kilka sposobów, jednym słowem 

zależne od sposobu podejścia do problemu a jedna i słuszna odpowiedź nie istnieje.

Okno programu MS Excel 2007 

pokazane na rysunku poniżej: 

  

  

Komórki – jednostka podziału obszaru rob

wprowadzania danych i formuł. Poszczególne wartości/dane/funkcje zawarte w 

komórkach najczęściej powiązane są z innymi komórkami, które mogą być zawarte w 

MS Excel jest programem przeznaczonym głównie do liczenia. Zawarte w nim możliwości są 

ogromne trzeba tylko te możliwości znać i umieć zastosować. MS Excel charakteryzuje się 

że dany problem można rozwiązać na kilka sposobów, jednym słowem 

zależne od sposobu podejścia do problemu a jedna i słuszna odpowiedź nie istnieje.

Okno programu MS Excel 2007 składają się z podstawowych elementów, które zostały 

 

jednostka podziału obszaru roboczego Excela. Komórki służą do 

wprowadzania danych i formuł. Poszczególne wartości/dane/funkcje zawarte w 

komórkach najczęściej powiązane są z innymi komórkami, które mogą być zawarte w 

 

MS Excel jest programem przeznaczonym głównie do liczenia. Zawarte w nim możliwości są 

ości znać i umieć zastosować. MS Excel charakteryzuje się 

że dany problem można rozwiązać na kilka sposobów, jednym słowem rozwiązanie jest 

zależne od sposobu podejścia do problemu a jedna i słuszna odpowiedź nie istnieje. 

, które zostały 

 

oczego Excela. Komórki służą do 

wprowadzania danych i formuł. Poszczególne wartości/dane/funkcje zawarte w 

komórkach najczęściej powiązane są z innymi komórkami, które mogą być zawarte w 



danym arkuszu lub mogą pochodzić z innych arkuszy. Poszczególne komór

grupy można formatować 

To co znajduje się w danej komórce może zostać wprowadzone bezpośrednio po 

zaznaczeniu danej komórki lub też z wykorzystaniem paska formuły.

Arkusze – po otwarciu nowego dokumentu Excela zawiera on domyślnie 3 arkusze. 

Arkusze według własnych potrzeb można dodawać bądź usuwać. Dodatkowo arkusze 

można nazywać jak i celem odróżnienia zmieniać kolor. Dane zawarte w arkuszach 

najczęściej reprezentują różne zestawy

stoi na przeszkodzie by dane zawarte w jednym arkuszu odwoływały się do danych 

zawartych w innym arkuszu.

 

Pasek formuły – to pole pokazujące zawartość aktualnie zaznaczonej komórki. Pole 

służy do modyfikacji danych bądź do wprowadzania nowych danych do komórki. Należy 

mieć świadomość, że w komórce najczęściej jest wyświetlana wartość komórki, która 

jest wyliczana poprzez wykonanie określonej funkcji.

  

danym arkuszu lub mogą pochodzić z innych arkuszy. Poszczególne komór

grupy można formatować – dotyczy to wyglądu jak i formatu reprezentowanych danych. 

To co znajduje się w danej komórce może zostać wprowadzone bezpośrednio po 

zaznaczeniu danej komórki lub też z wykorzystaniem paska formuły. 

arciu nowego dokumentu Excela zawiera on domyślnie 3 arkusze. 

Arkusze według własnych potrzeb można dodawać bądź usuwać. Dodatkowo arkusze 

można nazywać jak i celem odróżnienia zmieniać kolor. Dane zawarte w arkuszach 

najczęściej reprezentują różne zestawy danych czy mechanizmy obliczeń. Jednak nic nie 

stoi na przeszkodzie by dane zawarte w jednym arkuszu odwoływały się do danych 

zawartych w innym arkuszu. 

to pole pokazujące zawartość aktualnie zaznaczonej komórki. Pole 

modyfikacji danych bądź do wprowadzania nowych danych do komórki. Należy 

mieć świadomość, że w komórce najczęściej jest wyświetlana wartość komórki, która 

jest wyliczana poprzez wykonanie określonej funkcji. 

danym arkuszu lub mogą pochodzić z innych arkuszy. Poszczególne komórki lub całe ich 

dotyczy to wyglądu jak i formatu reprezentowanych danych. 

To co znajduje się w danej komórce może zostać wprowadzone bezpośrednio po 

 

arciu nowego dokumentu Excela zawiera on domyślnie 3 arkusze. 

Arkusze według własnych potrzeb można dodawać bądź usuwać. Dodatkowo arkusze 

można nazywać jak i celem odróżnienia zmieniać kolor. Dane zawarte w arkuszach 

danych czy mechanizmy obliczeń. Jednak nic nie 

stoi na przeszkodzie by dane zawarte w jednym arkuszu odwoływały się do danych 

 

to pole pokazujące zawartość aktualnie zaznaczonej komórki. Pole 

modyfikacji danych bądź do wprowadzania nowych danych do komórki. Należy 

mieć świadomość, że w komórce najczęściej jest wyświetlana wartość komórki, która 

 



Pole nazwy – to lista pokazująca adres zazna

wykorzystywana do szybkiego skoku do komórki o żądanym adresie (adres komórki 

wpisujemy w pole i zatwierdzamy klawiszem Enter). Pole możemy wykorzystać do 

nadanie nazwy konkretnej komórce.

  
  

to lista pokazująca adres zaznaczonej komórki bądź może być 

wykorzystywana do szybkiego skoku do komórki o żądanym adresie (adres komórki 

wpisujemy w pole i zatwierdzamy klawiszem Enter). Pole możemy wykorzystać do 

nadanie nazwy konkretnej komórce. 

 

czonej komórki bądź może być 

wykorzystywana do szybkiego skoku do komórki o żądanym adresie (adres komórki 

wpisujemy w pole i zatwierdzamy klawiszem Enter). Pole możemy wykorzystać do 

 



Paski narzędzi – wstążka opcji 

przedstawione przy pomocy ikon.

  

Pierwszą i najważniejszą zasadę, którą trzeba sobie przyswoić w pracy z Excelem jest to że 

adresy komórek są zbudowane poprzez złożenie indeksu kolumny oraz indeksu wiesza

Natomiast trzecia zasada o której nie można zapomnieć mówi o tym 

poszczególne formuły zawsze odwołujemy się do adresu danej komórki a nie do jej 

zawartości. Dlaczego trzecia zasada a nie druga? Ponieważ bardzo ważną zasadą jest również 

to, że formuły budujemy zaczynając od znaku =

poniższy przykład: 

W zadaniu a zbudowano formułę bazując na

b na zawartości komórek. Jak widać poniżej wynik dwóch wprowadzonych funkcji jest 

identyczny. Więc nasuwa się pytanie po co używać adresów komórek?

wstążka opcji zawiera zgrupowane tematycznie opcje programu 

przedstawione przy pomocy ikon. 

Pierwszą i najważniejszą zasadę, którą trzeba sobie przyswoić w pracy z Excelem jest to że 

adresy komórek są zbudowane poprzez złożenie indeksu kolumny oraz indeksu wiesza

Natomiast trzecia zasada o której nie można zapomnieć mówi o tym - że budując 

poszczególne formuły zawsze odwołujemy się do adresu danej komórki a nie do jej 

. Dlaczego trzecia zasada a nie druga? Ponieważ bardzo ważną zasadą jest również 

formuły budujemy zaczynając od znaku =. By zobrazować różnicę przeanalizujmy 

zbudowano formułę bazując na adresach komórek natomiast w

Jak widać poniżej wynik dwóch wprowadzonych funkcji jest 

identyczny. Więc nasuwa się pytanie po co używać adresów komórek? 

zawiera zgrupowane tematycznie opcje programu 

 

Pierwszą i najważniejszą zasadę, którą trzeba sobie przyswoić w pracy z Excelem jest to że -

adresy komórek są zbudowane poprzez złożenie indeksu kolumny oraz indeksu wiesza. 

e budując 

poszczególne formuły zawsze odwołujemy się do adresu danej komórki a nie do jej 

. Dlaczego trzecia zasada a nie druga? Ponieważ bardzo ważną zasadą jest również 

By zobrazować różnicę przeanalizujmy 

natomiast w zadaniu 

Jak widać poniżej wynik dwóch wprowadzonych funkcji jest 

 



Odpowiedź na to pytanie uzyskamy, gdy zmienimy wartość przynajmniej jednej z

użytych komórek. W przykładzie zmieniono

komórka w której została użyta funkcja

natomiast tam gdzie użyto stałych

ponieważ w komórce B6 użyto funkcji =B1+B2, która nakazuje Excelowi pobranie 

zawartości komórek B1 oraz B

Natomiast w komórce B7 zostały użyte

niezmienny wynik. 

  

Dane, które zawarte są w określonej komórce mogą przyjmować różnoraką postać 

liczbą, tekstem, datą, godziną, adresem itd. natomiast typ zawartych danych będzie określał 

sposób ich reprezentacji. 

W większości przypadków należy po wprowadzeniu danych nadać im określony wygląd tzw. 

format. Format wyświetlania

na wstążce opcji (karta Narzędzia główne

rozwijanego menu wybieramy

klawiszowego Ctrl+1. 

Część pracy związanej z formatowaniem

wprowadzania danych Excel stara się na bieżąco rozpoznawać format umieszczanych w 

komórkach danych. Po wprowadzeniu liczby, daty lub godziny, Excel automatycznie 

wyrównuje zawartość komórki do prawej strony. Po

zostaje wyrównana do lewej strony.

Odpowiedź na to pytanie uzyskamy, gdy zmienimy wartość przynajmniej jednej z

użytych komórek. W przykładzie zmieniono zawartość komórki B1 z 10 na 20. Jak widać 

ała użyta funkcja bazująca na adresach komórek uległa przeliczeniu 

stałych wartość komórki nie uległa zmianie. Stało się tak 

ponieważ w komórce B6 użyto funkcji =B1+B2, która nakazuje Excelowi pobranie 

zawartości komórek B1 oraz B2 i wykonaniu na pobranych wartościach operacji dodawania. 

Natomiast w komórce B7 zostały użyte stałe, które po zsumowaniu dają jeden stały i 

Dane, które zawarte są w określonej komórce mogą przyjmować różnoraką postać 

bą, tekstem, datą, godziną, adresem itd. natomiast typ zawartych danych będzie określał 

W większości przypadków należy po wprowadzeniu danych nadać im określony wygląd tzw. 

Format wyświetlania danych można zmienić poprzez wybranie odpowiedniej ikony 

Narzędzia główne) lub klikając na interesującą nas komórkę PPM i z 

rozwijanego menu wybieramy Formatuj komórki. Można również skorzystać z skrótu 

Część pracy związanej z formatowaniem program wykonuje za Nas ponieważ już podczas 

wprowadzania danych Excel stara się na bieżąco rozpoznawać format umieszczanych w 

komórkach danych. Po wprowadzeniu liczby, daty lub godziny, Excel automatycznie 

wyrównuje zawartość komórki do prawej strony. Po wprowadzeniu tekstu zawartość komórki 

zostaje wyrównana do lewej strony. 

Odpowiedź na to pytanie uzyskamy, gdy zmienimy wartość przynajmniej jednej z dwóch 

zawartość komórki B1 z 10 na 20. Jak widać 

komórek uległa przeliczeniu 

wartość komórki nie uległa zmianie. Stało się tak 

ponieważ w komórce B6 użyto funkcji =B1+B2, która nakazuje Excelowi pobranie 

2 i wykonaniu na pobranych wartościach operacji dodawania. 

, które po zsumowaniu dają jeden stały i 

 

Dane, które zawarte są w określonej komórce mogą przyjmować różnoraką postać - mogą być 

bą, tekstem, datą, godziną, adresem itd. natomiast typ zawartych danych będzie określał 

W większości przypadków należy po wprowadzeniu danych nadać im określony wygląd tzw. 

wybranie odpowiedniej ikony 

) lub klikając na interesującą nas komórkę PPM i z 

. Można również skorzystać z skrótu 

program wykonuje za Nas ponieważ już podczas 

wprowadzania danych Excel stara się na bieżąco rozpoznawać format umieszczanych w 

komórkach danych. Po wprowadzeniu liczby, daty lub godziny, Excel automatycznie 

wprowadzeniu tekstu zawartość komórki 



  

Typowymi parametrami są wielkość, rodzaj czcionki oraz styl (np. pogrubienie, kursywa, 

podkreślenie itp. Dodatkowo możemy wpływać na takie parametry jak kolor tekstu, kolor 

wypełnienia komórki czy rodzaj użytego wyrównania (oprócz wyrównania w poziomie mamy 

wpływ na wyrównanie w pionie).

Typowymi parametrami są wielkość, rodzaj czcionki oraz styl (np. pogrubienie, kursywa, 

podkreślenie itp. Dodatkowo możemy wpływać na takie parametry jak kolor tekstu, kolor 

nienia komórki czy rodzaj użytego wyrównania (oprócz wyrównania w poziomie mamy 

wpływ na wyrównanie w pionie). 

 

Typowymi parametrami są wielkość, rodzaj czcionki oraz styl (np. pogrubienie, kursywa, 

podkreślenie itp. Dodatkowo możemy wpływać na takie parametry jak kolor tekstu, kolor 

nienia komórki czy rodzaj użytego wyrównania (oprócz wyrównania w poziomie mamy 

 



Opcja, która również wpływa na wygląd danej komórki jest rodzaj użytego obramowania.

 

Opcje na które chciałbym zwrócić również uwagę to:

Zawijaj tekst – opcja powoduje, że 

tekst zawarty w komórce może być 

wyświetlany w więcej niż jednym 

wierszu. 

Scal i wyśrodkuj – wybranie opcji 

spowoduje scalenie sąsiadujących ze 

sobą komórek w poziomie lub w pionie 

poprzez utworzenie jednej dużej komórki 

wierszach. Zawartość jednej z komórek jest wyświetlana w środku scalonej komórki. 

Adres całej scalonej komórki jest adresem pierwszej komórki z scalania.

Opcja, która również wpływa na wygląd danej komórki jest rodzaj użytego obramowania.

Opcje na które chciałbym zwrócić również uwagę to: 

opcja powoduje, że 

tekst zawarty w komórce może być 

wyświetlany w więcej niż jednym 

wybranie opcji 

spowoduje scalenie sąsiadujących ze 

sobą komórek w poziomie lub w pionie 

poprzez utworzenie jednej dużej komórki wyświetlanej w wielu kolumnach lub 

wierszach. Zawartość jednej z komórek jest wyświetlana w środku scalonej komórki. 

Adres całej scalonej komórki jest adresem pierwszej komórki z scalania.

 

 

 

Opcja, która również wpływa na wygląd danej komórki jest rodzaj użytego obramowania. 

 

wyświetlanej w wielu kolumnach lub 

wierszach. Zawartość jednej z komórek jest wyświetlana w środku scalonej komórki. 

Adres całej scalonej komórki jest adresem pierwszej komórki z scalania. 



Orientacja – opcja umożliwia ustawianie tekstu w komórkach, pod 

stopni. Oprócz tego możemy pisać pionowo lub od prawej do lewej.

 

Indeks dolny i górny – opcje stosowane celem zapisania prostych wzorów 

matematycznych. 

opcja umożliwia ustawianie tekstu w komórkach, pod kątem od 

stopni. Oprócz tego możemy pisać pionowo lub od prawej do lewej. 

opcje stosowane celem zapisania prostych wzorów 

kątem od -90 do 90 

 

opcje stosowane celem zapisania prostych wzorów 

 



Choć do zobrazowania zaawansowanych wzorów lepiej użyć opcji

karcie Wstawianie. 

  

W pracy z Excelem bardzo często celem sformatowania danych będziesz musiał zaznaczać 

odpowiednie komórki czy zmieniać wielkość bądź szerokość komórek, kolumn. A więc kilka 

słów o tym i dla zobrazowania czynności posłużmy się poniż

 

Przypuśćmy że komórki, które chcemy sformatować to komórki od D4 do G7. Aby zaznaczyć 

interesujący nas obszar, klikamy na komórkę D4 i następnie nie zwalniając LPM przeciągamy 

kursor myszy na komórkę G7.

Choć do zobrazowania zaawansowanych wzorów lepiej użyć opcji Równanie

W pracy z Excelem bardzo często celem sformatowania danych będziesz musiał zaznaczać 

odpowiednie komórki czy zmieniać wielkość bądź szerokość komórek, kolumn. A więc kilka 

słów o tym i dla zobrazowania czynności posłużmy się poniższym przykładem.

Przypuśćmy że komórki, które chcemy sformatować to komórki od D4 do G7. Aby zaznaczyć 

interesujący nas obszar, klikamy na komórkę D4 i następnie nie zwalniając LPM przeciągamy 

kursor myszy na komórkę G7. 

Równanie dostępnej na 

 

W pracy z Excelem bardzo często celem sformatowania danych będziesz musiał zaznaczać 

odpowiednie komórki czy zmieniać wielkość bądź szerokość komórek, kolumn. A więc kilka 

szym przykładem. 

 

Przypuśćmy że komórki, które chcemy sformatować to komórki od D4 do G7. Aby zaznaczyć 

interesujący nas obszar, klikamy na komórkę D4 i następnie nie zwalniając LPM przeciągamy 

 



Jeśli chcemy zaznaczyć nie przylegające do siebie komórki, do zaznaczenia wykorzystujemy 

klawisz Ctrl. 

  

Aby zaznaczyć wszystkie komórki, kliknij ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu 

ekranu. 

  

Aby zaznaczyć wiele kolumn (wierszy), klikamy na pierws

przeciągamy kursora do ostatniej kolumny (wiersza)

  

Jeśli chcemy zaznaczyć nie przylegające do siebie komórki, do zaznaczenia wykorzystujemy 

Aby zaznaczyć wszystkie komórki, kliknij ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu 

Aby zaznaczyć wiele kolumn (wierszy), klikamy na pierwszej kolumnie (wierszu) i 

przeciągamy kursora do ostatniej kolumny (wiersza). 

Jeśli chcemy zaznaczyć nie przylegające do siebie komórki, do zaznaczenia wykorzystujemy 

 

Aby zaznaczyć wszystkie komórki, kliknij ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu 

 

zej kolumnie (wierszu) i 

 



Szerokość bądź wysokość komórki zmieniamy klikając na granicę komórki, którą chcemy 

poszerzyć, a następnie rozciągamy tak długo, aż komórka przyjmie oczekiwany przez nas 

rozmiar. 

  

Jeżeli chcemy nadać określoną wielkość kliku kolumnom bądź wierszom zaznaczamy 

interesujące nas kolumny (wiersze) i zmieniamy rozmiar jednej z nich. Reszta kolumn 

(wierszy) przyjmie ustawioną wielkość.

  

Jest również możliwość ukrycia kolumn (wierszy). Rozwiązanie te najczęściej stosuje się gdy 

chcemy wydrukować arkusz lecz bez jakiś newralgicznych danych (np. pesel, numer telefonu 

itp.). Aby zastosować ukrycie wybieramy interesującą nas kolumnę bądź wiers

Szerokość bądź wysokość komórki zmieniamy klikając na granicę komórki, którą chcemy 

poszerzyć, a następnie rozciągamy tak długo, aż komórka przyjmie oczekiwany przez nas 

Jeżeli chcemy nadać określoną wielkość kliku kolumnom bądź wierszom zaznaczamy 

interesujące nas kolumny (wiersze) i zmieniamy rozmiar jednej z nich. Reszta kolumn 

(wierszy) przyjmie ustawioną wielkość. 

Jest również możliwość ukrycia kolumn (wierszy). Rozwiązanie te najczęściej stosuje się gdy 

chcemy wydrukować arkusz lecz bez jakiś newralgicznych danych (np. pesel, numer telefonu 

itp.). Aby zastosować ukrycie wybieramy interesującą nas kolumnę bądź wiers

Szerokość bądź wysokość komórki zmieniamy klikając na granicę komórki, którą chcemy 

poszerzyć, a następnie rozciągamy tak długo, aż komórka przyjmie oczekiwany przez nas 

 

Jeżeli chcemy nadać określoną wielkość kliku kolumnom bądź wierszom zaznaczamy 

interesujące nas kolumny (wiersze) i zmieniamy rozmiar jednej z nich. Reszta kolumn 

 

Jest również możliwość ukrycia kolumn (wierszy). Rozwiązanie te najczęściej stosuje się gdy 

chcemy wydrukować arkusz lecz bez jakiś newralgicznych danych (np. pesel, numer telefonu 

itp.). Aby zastosować ukrycie wybieramy interesującą nas kolumnę bądź wiersz i po 



kliknięciu PPM z rozwijanego menu zaznaczamy

poniżej wybrano kolumnę F celem jej ukrycia.

  

Jak widać poniżej kolumna F została schowana.

  

By przywrócić ukrytą kolumnę zaznaczmy kolumny sąsiednie (w nas

kolumna E i G) i po wybraniu PPM z menu klikamy na

  

kliknięciu PPM z rozwijanego menu zaznaczamy Ukryj. By zilustrować przykład na rysunku 

poniżej wybrano kolumnę F celem jej ukrycia. 

Jak widać poniżej kolumna F została schowana. 

By przywrócić ukrytą kolumnę zaznaczmy kolumny sąsiednie (w naszym przykładzie 

kolumna E i G) i po wybraniu PPM z menu klikamy na Odkryj. 

. By zilustrować przykład na rysunku 

 

 

zym przykładzie 

 



Jak już zostało wspomniane wcześniej podstawę wykonywanych obliczeń stanowią

Formuła to odpowiednio zapisane polecenie, które bazuje na adresacji bądź 

stałych. Formuła wykonuje zadaną operację, której efektem działania jest wynik. Formuła 

może również wykorzystywać wbudowane

Przypomnij sobie czytelniku zasadę drugą a która mówi, że

znakiem równości. Dodatkowo do bud

dzielimy na: 

o arytmetyczne, 

o porównania, 

o odwołania. 

Przykładem zastosowania formuł

obliczenia matematyczne. Operatory matematyczne wraz z przykładami zestawiono w 

poniższej tabeli i rysunku: 

Operator arytmetyczny
+ (znak plus) 
– (znak minus)

* (gwiazdka) 
/ (kreska ułamkowa)
% (znak procent)
^ (daszek) 

  

 

Jak już zostało wspomniane wcześniej podstawę wykonywanych obliczeń stanowią

to odpowiednio zapisane polecenie, które bazuje na adresacji bądź 

wykonuje zadaną operację, której efektem działania jest wynik. Formuła 

może również wykorzystywać wbudowane funkcje (o funkcjach za chwilę).

Przypomnij sobie czytelniku zasadę drugą a która mówi, że formuła rozpoczyna się 

. Dodatkowo do budowania formuł używa się operatory

 

formuł z użyciem operatora arytmetycznego są wszystkie 

obliczenia matematyczne. Operatory matematyczne wraz z przykładami zestawiono w 

Operator arytmetyczny Znaczenie Przykład 
 Dodawanie =12+23 

(znak minus) Odejmowanie 
 
 

=10–3 
 
 

 Mnożenie =23*4 
/ (kreska ułamkowa) Dzielenie =256/4 
% (znak procent) Procent =220*10% 

Potęgowanie =3^4 

Jak już zostało wspomniane wcześniej podstawę wykonywanych obliczeń stanowią formuły. 

to odpowiednio zapisane polecenie, które bazuje na adresacji bądź 

wykonuje zadaną operację, której efektem działania jest wynik. Formuła 

(o funkcjach za chwilę). 

formuła rozpoczyna się 

operatory. Operatory 

są wszystkie 

obliczenia matematyczne. Operatory matematyczne wraz z przykładami zestawiono w 

 


