
 

Funkcja jest to zbiór operacji, który został zdefiniowany w taki sposób by nie wykonywać 

czynności składowych, które prowadzą do uzyskania konkretnego rezultatu. 

Budowanie formuły zaczynamy tradycyjnie od

której chcemy skorzystać np. wybierzmy funkcję 

  

Po wpisaniu znaku równości i wpisaniu

wpisanego wzorca. Można dokończyć wpisywanie funkcji lub poprzez dwukrotne kliknięcie 

LPM wybrać pożądaną funkcję z listy dostępnych. 

wybranej funkcji, program Excel czeka na podanie parametrów funkcji.

 

Podawane parametry zależą od typu wybranej funkcji, w naszym przypadku po wybraniu 

funkcji ŚREDNIA trzeba wskazać zakres

ma być wyliczona. Argumenty wywołanej funkcji możemy wprowadzić dwojako:

a) poprzez ręczne wpisanie adresów komórek:

jest to zbiór operacji, który został zdefiniowany w taki sposób by nie wykonywać 

czynności składowych, które prowadzą do uzyskania konkretnego rezultatu. 

zaczynamy tradycyjnie od znaku równości i wpisaniu nazwy funkcji z 

ć np. wybierzmy funkcję Średnia 

i wpisaniu śre… ukazuje nam się lista funkcji pasująca do 

wpisanego wzorca. Można dokończyć wpisywanie funkcji lub poprzez dwukrotne kliknięcie 

aną funkcję z listy dostępnych. Po dwukrotnym kliknięciu LPM na 

wybranej funkcji, program Excel czeka na podanie parametrów funkcji. 

Podawane parametry zależą od typu wybranej funkcji, w naszym przypadku po wybraniu 

trzeba wskazać zakres liczb bądź adresów komórek z który

Argumenty wywołanej funkcji możemy wprowadzić dwojako:

a) poprzez ręczne wpisanie adresów komórek: 

 

jest to zbiór operacji, który został zdefiniowany w taki sposób by nie wykonywać 

czynności składowych, które prowadzą do uzyskania konkretnego rezultatu.  

i wpisaniu nazwy funkcji z 

 

ukazuje nam się lista funkcji pasująca do 

wpisanego wzorca. Można dokończyć wpisywanie funkcji lub poprzez dwukrotne kliknięcie 

Po dwukrotnym kliknięciu LPM na 

 

Podawane parametry zależą od typu wybranej funkcji, w naszym przypadku po wybraniu 

liczb bądź adresów komórek z których ta średnia 

Argumenty wywołanej funkcji możemy wprowadzić dwojako: 



 

  

 

 

zaznaczenie komórek: 

  

Nieważne, który sposób wybierzemy efekt będzie 

  

Za skorzystaniem z funkcji przemawia szybkość uzyskania wyniku, niezawodność (mniejsza 

możliwość popełnienia błędu) oraz nazwijmy to wpływ wybranych argumentów (bądź ich 

modyfikację) na uzyskany wynik, ponad to

która prowadzi do prawidłowego wyniku oraz zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia 

błędu. 

Bardzo podobną, działającą na tej samej zasadzie jest funkcja 

wskazuje, funkcję stosujemy gdy chcemy dodać liczby. Natomiast stosowanie tej funkcje ma 

Nieważne, który sposób wybierzemy efekt będzie taki sam. 

przemawia szybkość uzyskania wyniku, niezawodność (mniejsza 

możliwość popełnienia błędu) oraz nazwijmy to wpływ wybranych argumentów (bądź ich 

modyfikację) na uzyskany wynik, ponad to skorzystanie z funkcji redukuje

która prowadzi do prawidłowego wyniku oraz zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia 

Bardzo podobną, działającą na tej samej zasadzie jest funkcja SUMA. Jak sama nazwa 

wskazuje, funkcję stosujemy gdy chcemy dodać liczby. Natomiast stosowanie tej funkcje ma 

b) 

poprzez 

 

 

przemawia szybkość uzyskania wyniku, niezawodność (mniejsza 

możliwość popełnienia błędu) oraz nazwijmy to wpływ wybranych argumentów (bądź ich 

skorzystanie z funkcji redukuje ilość operacji, 

która prowadzi do prawidłowego wyniku oraz zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia 

Jak sama nazwa 

wskazuje, funkcję stosujemy gdy chcemy dodać liczby. Natomiast stosowanie tej funkcje ma 



sens przy sumowanie większej ilość liczb

liczb bądź adresów komórek z który

Kolejna przydatna funkcja to f

i nazywa się PIERWIASTEK.

  

Wynikiem wykonania powyższej funkcji jest liczba 9.

tego, należy przypomnieć sobie własność dotyczące 

skorzystać z własności, która mówi, że pierwiastek stopnia n

liczbie a podniesionej do potęgi 

A więc √125 = 125 . W Excelu zatem funkcja będzie wyglądać następująco:

  

Jak widać powyżej wynik jest błędny ponieważ prawidłową odpowiedzią jest liczba 5. Błędu 

doszukujmy się w kolejności wykonywania działań. Nakazaliśmy Excelowi wykonanie 

działania, które podnosi do potęgi 1 liczbę zawartą w komórce D4 (125) a następnie

uzyskany wynik przez 3. By poprawić działanie należy ułamek 1/3 umieścić w nawiasie.

 

Do porównywania dwóch wartości służą następujące

wykorzystywane podczas budowania formuł.

Operator porównania
= (znak równości)
> (znak większości)
< (znak mniejszości)
>= (znak większe lub równe)
<= (znak mniejsze lub równe)
<> (znak nierówności)

  

 

 

sens przy sumowanie większej ilość liczb. Aby wykonać taką operację należy

liczb bądź adresów komórek z których ta suma ma być wyliczona. 

Kolejna przydatna funkcja to funkcja odpowiedzialna za wykonanie pierwiastkowania 

PIERWIASTEK. 

Wynikiem wykonania powyższej funkcji jest liczba 9.Aby obliczyć pierwiastek stopnia n

tego, należy przypomnieć sobie własność dotyczące potęgowania. A dokładnie trzeba 

skorzystać z własności, która mówi, że pierwiastek stopnia n-tego z liczby a jest równy 

podniesionej do potęgi 1/n, według wzóru: √𝑎 = 𝑎  

. W Excelu zatem funkcja będzie wyglądać następująco:

Jak widać powyżej wynik jest błędny ponieważ prawidłową odpowiedzią jest liczba 5. Błędu 

doszukujmy się w kolejności wykonywania działań. Nakazaliśmy Excelowi wykonanie 

działania, które podnosi do potęgi 1 liczbę zawartą w komórce D4 (125) a następnie

By poprawić działanie należy ułamek 1/3 umieścić w nawiasie.

Do porównywania dwóch wartości służą następujące operatory porównania

wykorzystywane podczas budowania formuł. 

Operator porównania Znaczenie Przykład
= (znak równości) Równe A1=B1
> (znak większości) Większe niż A1>B1
< (znak mniejszości) Mniejsze niż A1<B1
>= (znak większe lub równe) Większe lub równe A1>=B1
<= (znak mniejsze lub równe) Mniejsze lub równe A1<=B1
<> (znak nierówności) Różne A1<>B1

. Aby wykonać taką operację należy wskazać zakres 

unkcja odpowiedzialna za wykonanie pierwiastkowania 

 

Aby obliczyć pierwiastek stopnia n-

. A dokładnie trzeba 

tego z liczby a jest równy 

. W Excelu zatem funkcja będzie wyglądać następująco: 

 

Jak widać powyżej wynik jest błędny ponieważ prawidłową odpowiedzią jest liczba 5. Błędu 

doszukujmy się w kolejności wykonywania działań. Nakazaliśmy Excelowi wykonanie 

działania, które podnosi do potęgi 1 liczbę zawartą w komórce D4 (125) a następnie dzieli 

By poprawić działanie należy ułamek 1/3 umieścić w nawiasie. 

 

operatory porównania. Operatory te są 

Przykład 
A1=B1 
A1>B1 
A1<B1 
A1>=B1 
A1<=B1 
A1<>B1 



Zakresy komórek do których są stosowane formuły można określić za pomocą następujących 

operatorów odwołania. 

Operator 
odwołania 

Znaczenie

: (dwukropek) Operator zakresu, który tworzy jedno 
odwołanie do wszystkich komórek
między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi 
odwołaniami)

; (średnik) Operator składania, który łączy wiele odwołań 
w jedno odwołanie

(spacja) Operator przecięcia, który tworzy odwołanie 
do komórek wspólnych dla dwóch odwołań

Dwukropek pomocny jest przy ustaleniu

formuła. Przykładowa formuła =ŚREDNIA(B1:C2) oznacza wyliczenie średniej z wartości 

zawartych w komórkach od B1 do C2 (włącznie).

  

  
  

Zakresy komórek do których są stosowane formuły można określić za pomocą następujących 

Znaczenie Przykład

Operator zakresu, który tworzy jedno 
odwołanie do wszystkich komórek 

dwoma odwołaniami (włącznie z tymi 
odwołaniami) 

=ŚREDNIA(B1:C2)

Operator składania, który łączy wiele odwołań 
w jedno odwołanie 

=ŚREDNIA(C1;C3;D4)

Operator przecięcia, który tworzy odwołanie 
do komórek wspólnych dla dwóch odwołań 

=ŚREDNIA(B1:D4 
C1:D6)

  

pomocny jest przy ustaleniu zakresu do którego będzie odwoływała się dana 

formuła. Przykładowa formuła =ŚREDNIA(B1:C2) oznacza wyliczenie średniej z wartości 

zawartych w komórkach od B1 do C2 (włącznie). 

 

Zakresy komórek do których są stosowane formuły można określić za pomocą następujących 

Przykład 

=ŚREDNIA(B1:C2) 

=ŚREDNIA(C1;C3;D4) 

=ŚREDNIA(B1:D4 
C1:D6) 

do którego będzie odwoływała się dana 

formuła. Przykładowa formuła =ŚREDNIA(B1:C2) oznacza wyliczenie średniej z wartości 

 



Średnik używamy w sytuacji w której chcemy stworzyć formułę, która będzie pobierała 

wartości z nieprzylegających do siebie komórek. Zapis =ŚREDNIA(C1;C3;D4) nakazuje 

wyliczenie średniej z wartości pobranych z podanych komórek.

  

Możliwe jest również łączenie ró

  
  

używamy w sytuacji w której chcemy stworzyć formułę, która będzie pobierała 

wartości z nieprzylegających do siebie komórek. Zapis =ŚREDNIA(C1;C3;D4) nakazuje 

wyliczenie średniej z wartości pobranych z podanych komórek. 

Możliwe jest również łączenie różnych zakresów komórek. 

 

używamy w sytuacji w której chcemy stworzyć formułę, która będzie pobierała 

wartości z nieprzylegających do siebie komórek. Zapis =ŚREDNIA(C1;C3;D4) nakazuje 

 

 



Skorzystanie z spacji powoduje utworzenie odwołania będącego częścią wspólną 

podanych zakresów. Tak więc wydanie formuły =ŚREDNIA(B1:D4 C1:D6) spowoduje 

wyliczenie średniej z wartości podanych w komórkach będących częścią wspó

zakresów czyli komórki, które biorą udział w liczeniu to komórki od C2 do D4.

  
Warto zaznaczyć, że Excel posiada ok. 200 wbudowanych funkcji, które używa się 
stosowanie do zapotrzebowania i to te funkcje stanowią o tak dużej wszechstronno
programu. Obejmują one podstawowe zagadnienia matematyki, statystyki i logiki, operacje na 
tekstach i bazach danych. 

powoduje utworzenie odwołania będącego częścią wspólną 

. Tak więc wydanie formuły =ŚREDNIA(B1:D4 C1:D6) spowoduje 

wyliczenie średniej z wartości podanych w komórkach będących częścią wspó

zakresów czyli komórki, które biorą udział w liczeniu to komórki od C2 do D4.

Excel posiada ok. 200 wbudowanych funkcji, które używa się 
stosowanie do zapotrzebowania i to te funkcje stanowią o tak dużej wszechstronno
programu. Obejmują one podstawowe zagadnienia matematyki, statystyki i logiki, operacje na 

powoduje utworzenie odwołania będącego częścią wspólną 

. Tak więc wydanie formuły =ŚREDNIA(B1:D4 C1:D6) spowoduje 

wyliczenie średniej z wartości podanych w komórkach będących częścią wspólną tych dwóch 

zakresów czyli komórki, które biorą udział w liczeniu to komórki od C2 do D4. 

 

Excel posiada ok. 200 wbudowanych funkcji, które używa się 
stosowanie do zapotrzebowania i to te funkcje stanowią o tak dużej wszechstronności i sile 
programu. Obejmują one podstawowe zagadnienia matematyki, statystyki i logiki, operacje na 


