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Robert: Cześć, Adam!
Adam: Cześć! Dawno się nie widzieliśmy.

Co u ciebie słychać?

R: Właśnie dostałem nową pracę w firmie

AcmEd.
A: Gratuluję!
R: Dziękuję.
A: Widzę, że coś jest nie tak. O co chodzi?
R: Będę pracował głównie z Excelem, tworząc
raporty. Nie wiem, czy dam radę. Uczyłem się
Excela jeszcze na studiach, a chciałbym wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.
A: Skoro nie czułeś się na siłach, to czemu aplikowałeś do tej pracy?
R: Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że mnie
przyjmą. Mój błąd. Możesz mi pomóc? Zaczy-

nam w przyszłym tygodniu i chciałbym wypaść
jak najlepiej. Pomożesz?
A: Pewnie, że pomogę. Na szczęście masz trochę czasu. Od czego chcesz zacząć?
R: W sumie, to chyba od podstaw.
A: Chyba nie muszę cię uczyć, jak zmieniać
kolor komórki i wpisywać dane?
R: Bez przesady. Trochę jednak umiem. Pamiętam nawet, że przy obliczeniach można było
stosować odwołania do komórek. Jeżeli chciałem, by odwołania podczas kopiowania nie
zmieniały się, to należało zastosować znaki $.
Bez nich odwołanie ruszało się we wszystkie
strony.
A: OK. Przypomnijmy sobie więc na początek
odwołania.

jak skorzystać z e-wydania ksiąŻki
W KŚ+ oprócz e-wydania książki
i jej wersji w formacie PDF znajdziemy
także w postaci plików PDF dodatkowy rozdział o analizie danych
oraz poradnik dla początkujących
użytkowników Excela, a także szkoleniowe pliki Excela do każdej porady
(są oznaczone w tekście książki ikoną
). Dzięki tym plikom będziemy
mogli łatwo przeklikać wszystkie
opisane we wskazówkach kroki i zrozumieć nawet trudniejsze omawiane
zagadnienia.

1

Otwieramy stronę o adresie
www.ksplus.pl. Logujemy się ,
używając konta z serwisu Kompu-

terswiat.pl. Jeżeli nie mamy konta,

klikamy na , aby się zarejestrować.

2

Po zalogowaniu się możemy zarejestrować unikalny kod nadrukowany na kuponie na wewnętrznej

stronie okładki.
Wystarczy kliknąć na link
i przepisać kod.

3

Uzyskamy
w ten sposób dostęp do
e-wydania , do dodatkowych porad
i do przykładowych plików Excela,
które ilustrują wskazówki. Pliki znajdziemy, klikając na . Do KŚ+ możemy logować się zawsze i wszędzie.

Uwaga! Do e-wydania dostępnego w KŚ+ są dołączone Dodatkowe porady w pdf i pliki excela
6

Mistrz Excela | w 20 dni

1

Rodzaje
odwołań

1.1 Odwołanie względne
Rozdział 01 – Odwołania.xlsx; Arkusz: Zysk
A: Odwołania, o których wspomniałeś, to

odwołania bezwzględne i względne. Oprócz
nich są jeszcze dwa rodzaje odwołań mieszanych. W sumie daje to cztery rodzaje odwołań podstawowych. Jeśli tego na początku nie
opanujesz, to będziesz miał duże trudności
przy pisaniu funkcji i formuł, przez co nawet
przy prostych obliczeniach możesz otrzymać
niepoprawne wyniki.
Najpierw przypomnij sobie, jak działa odwołanie względne. To domyślne odwołanie, jakie
się wstawia, gdy piszesz formułę1. Załóżmy, że
masz tabelę (rys. 1.1-1), gdzie podany jest przychód i koszty w poszczególnych miesiącach. Na
podstawie tych danych chcesz obliczyć zysk.

1.1-1 Przykład prostej formuły – odejmowanie

Zysk to po prostu przychód – koszty. Zatem
sprowadza się to do wprowadzenia prostej formuły: =B2-C2 (rys. 1.1-1).
R: Tak, pamiętam, że to można zatwierdzić,

1.1-2 Miejsce kopiowania formuły do końca
danych

a później kliknąć dwa razy na prawy dolny róg
(rys. 1.1-2). Dzięki temu formuła wstawi się do
samego końca powiązanych danych.

1Formuła

to równanie wykonujące obliczenia na podstawie liczb, tekstu i/lub funkcji. Wszystko to łączy się różnymi
operatorami matematycznymi i/lub logicznymi. Każda formuła musi rozpoczynać się od znaku =. Przykłady formuł:
=2+2
=SUMA.WARUNKÓW($H$2:$H$325;$B$2:$B$325;$J6;$C$2:$C$325;K$5)
Mistrz Excela | w 20 dni
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1.1-3 Przykład prostej formuły – dzielenie

A: Tak właśnie jest, a żeby trochę przyspieszyć,

możesz nacisnąć skrót � �. Wtedy nadal będzie aktywna komórka z formułą, a nie komórka
poniżej, jak po naciśnięciu przycisku �. Aby
skopiować formułę do samego dołu, nie będziesz musiał cofać się do poprzedniej komórki.
Jeżeli kopiujesz (przesuwasz) formułę w dół, to
najczęściej chcesz, żeby odwołania również się
zmieniały. Na takim założeniu opiera się odwołanie względne – przesuwa się wraz z formułą.
R: W analogiczny spo-

sób mogę obliczyć, ile
procent z przychodu
stanowi zysk. Formuła
to tylko proste dzielenie:
=D2/B2 (rys. 1.1-3).
Pamiętam również,
że do wyświetlenia
wyników w formacie
procentowym trzeba
było nadać zakresowi
specjalne formatowanie liczbowe. Na karcie
Narzędzia główne była
odpowiednia ikona %.
A: Dobrze, że to jeszcze
1.1-4 Podstawowe rodzaje
formatowania

pamiętasz. Tylko czasami trzeba zwrócić uwagę, z jak dużą dokładno-

ścią potrzebne są wyniki, czyli do ilu miejsc po
przecinku. Ikona %, o której wspomniałeś, pokazuje procenty bez miejsc po przecinku (tak
samo jak skrót klawiaturowy do formatowania
procentowego – � � 5). Pamiętasz, jak to
jest z tym, co pokazuje Excel?

WAŻNE

To, co widzimy w Excelu, jest
wynikiem formatowania i nie
musi być dokładnie tym, co Excel
przechowuje w komórce (wartością
bazową). Jeśli wpiszemy do komórki
wartość 1,2, a następnie zmienimy
formatowanie na procentowe, to
Excel będzie pokazywał 120%, ale
wciąż będzie przechowywał wartość 1,2.

R: Tak, pamiętam.
A: Zatem, gdy chcesz uzyskać większą dokład-

ność, masz dużo możliwości:

Możesz wybrać formatowanie procentowe
1
z listy rozwijanej na karcie Narzędzia główne
(rys. 1.1-4).
Ewentualnie, jeżeli już
2
nadałeś formatowanie
procentowe, to obok ikony %

oraz listy rozwijanej z naj1.1-5 Zmniejsz
częściej wykorzystywanyi zwiększ dziesiętne
mi rodzajami formatowania liczbowego, znajdziesz
jeszcze przyciski Zmniejsz dziesiętne i Zwiększ
dziesiętne (rys. 1.1-5).
Możesz nacisnąć � 1 i w oknie Formato3
wanie komórek (rys. 1.1-6) w zakładce Liczby
ustawić kategorię formatowania Procentowe.

Odeszliśmy jednak trochę od tematu. Formatowaniem liczbowym i niestandardowym zajmiemy
się później.
R: Jeszcze tylko trzeba szybko dwa razy kliknąć

na prawy dolny róg komórki z formułą, żeby skopiowała się do końca danych – i załatwione.
1.1-6 Okno formatowania komórek – formatowanie
liczbowe

8
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A: Dokładnie tak. Nie odwołujesz się ściśle do

adresu komórki, tylko do jej położenia względem
komórki, w której jest formuła.

wskazówka

Odwołanie względne to takie,
które przesuwa się wraz z przesuwaniem/kopiowaniem formuły.
Jeśli formułę skopiujemy trzy
pola w dół i dwa pola w prawo, to
odwołanie przesunie się również
dokładnie o tyle samo komórek.
Formatowanie względne zapisuje
się jako prostą nazwę komórki,
na przykład A1.

1.1-7 Sprawdzanie formuły w ostatniej wypełnionej
komórce

Spójrz na formułę w ostatniej wypełnionej komórce E13: =D13/B13 (rys. 1.1-7). Żeby wejść w tryb
edycji komórki, naciśnij klawisz �.
Odwołanie do komórki D2 zmieniło się na odwołanie do komórki D13, ponieważ skopiowaliśmy
formułę 11 komórek w dół. Analogicznie zmieniło
się odwołanie z komórki B2 na B13.

1.2 Odwołanie bezwzględne
Rozdział 01 – Odwołania.xlsx; Arkusz: VAT
A: Załóżmy, że potrzebujesz obliczyć dokładny

VAT dla poszczególnych produktów. Stawka VAT
jest taka sama dla wszystkich produktów i jest
zapisana w komórce F3. Domyślasz się, jak to
zrobić?

1.2-1 Pierwsza formuła z odwołaniem bezwzględnym

R: Pewnie. To też jest proste. Do cen produktów

odwołuję się względnie, ponieważ chcę, żeby
przesuwały się wraz z formułą w dół, a do stawki
VAT muszę dodać znaki $ (użyć odwołania bezwzględnego), ponieważ nie chcę, żeby gdziekolwiek się ruszyła: =B3*$F$3 (rys. 1.2-1)
A: Mogę ci podpowiedzieć jeszcze jedną rzecz –

zerknij do ramki Zapamietaj (poniżej).

1.2-2 Dwa razy odwołanie względne

R: Reszta to znów kopiowanie w dół.

A ta druga formuła to formalność. Dodaję dwie wartości – odpowiednio z kolumny Cena i Vat: =B3+C3 (rys. 1.2-2).
Chcę, żeby przesuwały się w dół, więc
będzie to dwa razy odwołanie względne. Zgadza się?
A: Tak, zerknijmy jeszcze tylko na ostatnią komór-

kę z wyliczonym VAT-em.
Komórka, do której odwoływaliśmy się, na zasadzie względnego odwołania, przesunęła się
od B3 do B10, a odwołanie do stawki VAT nie
przesunęło się wcale, ponieważ odwoływaliśmy
się bezwzględnie do komórki, która zawierała
wartość VAT – $F$3 (rys. 1.2-3).

zapamiętaj

Zamiast samemu wstawiać
znaki $, jak już wprowadzimy odwołanie do komórki,
możemy nacisnąć klawisz �.
Wtedy znaki dolara wstawią
się automatycznie – odwołanie względne zamieni się na
bezwzględne (A1 -> $A$1).

1.2-3 Sprawdzenie ostatniej komórki z formułą
z odwołaniem bezwzględnym
Mistrz Excela | w 20 dni
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1.3 Odwołanie mieszane
Rozdział 01 – Odwołania.xlsx; Arkusz: Podział zysków
R: Tabliczka mnożenia to przykład, w którym żad-

ne z odwołań (ani względne, ani bezwzględne)
nie zadziała poprawnie. Czy można je połączyć?
A: Tak. Widzę, że będziemy potrzebowali dwóch

rodzajów odwołań mieszanych. Jednego, które
będzie blokować tylko wiersze, i drugiego, które
będzie blokować tylko kolumny. Od razu możesz
się nauczyć, że jeśli będziesz kopiował formuły, to
powinieneś zadawać dwa pytania z ramki poniżej.

zapamiętaj

Pytania ułatwiające kopiowanie
formuł.
Pytanie 1: Jak chcemy, żeby zachowywało się odwołanie do komórki,
gdy kopiujemy je wzdłuż kolumn
– poziomo?
Czy chcemy, żeby przemieszczało się
po kolumnach (odwołanie względne),
czy pozostało stałe – zablokowane
w jednej kolumnie (odwołanie bezwzględne)?
Pytanie 2: Jak chcemy, żeby zachowywało
się odwołanie do komórki, gdy kopiujemy je
wzdłuż wierszy – pionowo?
Czy chcemy, żeby przemieszczało się po wierszach (odwołanie względne), czy pozostało stałe
– zablokowane w jednym wierszu (odwołanie
bezwzględne)?

R: W takim razie tworzenie tabliczki będzie po-

legało na tym, że muszę przemnożyć przez siebie
nagłówki, etykiety wierszy i kolumn, i dopasować
odpowiednie odwołania mieszane. To wydaje się
proste. Jak patrzę na nagłówki wierszy, to chcę,
żeby odwołanie przesuwało się po wierszach, ale
nie przesuwało się po kolumnach. A jak patrzę na
nagłówki kolumn, to chcę, żeby odwołanie przesuwało się po kolumnach, ale nie przesuwało się
po wierszach. Zatem jeśli ma być zablokowane na
wierszach, to muszę postawić znak $ przed numerem wiersza, a jak ma być zablokowane na kolumnach, to znak $ muszę postawić przed nazwą
kolumny: =$A3*B$2 (rys. 1.3-1). Potem wystarczy
przeciągnąć prawy dolny róg komórki w prawo
(czyli nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy
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1.3-1 Formuła do tabliczki mnożenia

i przeciągnąć tak daleko, jak daleko chcesz skopiować
formułę z komórki), a następnie kliknąć dwa razy
na prawy dolny róg, żeby skopiować w dół.
A: Super. Świetnie sobie radzisz.
R: To są podstawy – uczyłem się tego jeszcze na

studiach.

A: OK. To spójrz jeszcze do ramki ze wskazówką.

wskazówka

Jak wprowadzimy odwołanie do
komórki i naciśniemy klawisz �, to
Excel będzie przeskakiwał pomiędzy tymi czterema podstawowymi
rodzajami odwołań: względne
-> bezwzględne -> mieszane
bezwzględne na wierszach -> mieszane bezwzględne na kolumnach
-> względne…
A1 -> $A$1 -> A$1 -> $A1 -> A1…

Rozdział 01 – Odwołania.xlsx;
Arkusz: Stan Inwestycji
A: Zobacz teraz: w tym arkuszu jest proste za-

danie do przećwiczenia odwołań. Oblicz proste
oszacowanie przyszłej wartości twojej inwestycji
(rys. 1.3-3). Załóżmy, że nie wiesz, jakiej funkcji
do tego użyć. W takiej sytuacji możesz skorzystać

1.3-2 Wstaw funkcję (fx)

z opcji Wstaw funkcję (fx) (rys. 1.3-2), która znajduje się przy pasku formuły. Po kliknięciu na nią
pojawi się okno Wstawianie funkcji (rys. 1.3-4).
Widać w nim ostatnio używane funkcje, można
też wyszukać funkcję, której potrzebujesz. Możesz to robić po kategoriach funkcji albo wpisując
frazy, których Excel będzie szukał w ich opisach.
Jeśli wpiszesz frazę: „przyszłą wartość inwestycji”,
to druga znaleziona funkcja (FV) będzie tą właściwą. Teraz wystarczy, że klikniesz na
OK, a pojawi się okno z argumentami
dla tej konkretnej funkcji (rys. 1.3-5).

1.3-4 Okno wstawiania funkcji

R: Pamiętam takie okno, ale praktycz-

nie z niego nie korzystałem. Zajmuje
dużo miejsca i zasłania arkusz i dane.

1.3-3 Tabela do obliczenia twojej inwestycji po latach

A: Masz rację. Dlatego radzę, żebyś

z niego korzystał tylko wtedy, gdy używasz
funkcji, którą piszesz pierwszy raz. W tym
oknie jest sporo podpowiedzi na temat samej funkcji i argumentów. Na przykład argumenty wymagane są pogrubione, a opcjonalne nie.

zapamiętaj

Jeśli chodzi o zasłanianie ekranu,
to kiedykolwiek natrafimy na taką
ikonę i na nią klikniemy, spowoduje to zminimalizowanie
okna, w którym się ona
znajduje – widoczne będzie tylko pole (rys. 1.3-6), które
będziesz wypełniał.

1.3-5 Okno argumentów funkcji – funkcja FV

1.3-6 Okno argumentu funkcji

W naszej sytuacji są to pola kolejnych argumentów, a interesują nas teraz tylko argumenty wymagane (pogrubione).
R: Według opisu argument Stopa odpowiada etykietom kolumn, argument Liczba_rat odpowiada
etykietom wierszy, a argument Rata odpowiada
wartości z komórki B1. Ponieważ mówimy o od-

wołaniach, muszę pamiętać, że będę kopiował
formułę w prawo i w dół, czyli wypełnione okno
argumentów funkcji powinno wyglądać tak jak
na rysunku 1.3-7.

1.3-7 Okno argumentów funkcji – wpisane odwołania
Mistrz Excela | w 20 dni
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rodzaje odwołań
B$4 – odwołanie mieszane zablokowane na wier-

szach (przesuwam się tylko w poziomie, czyli po
etykietach kolumn),
$A5 – odwołanie mieszane zablokowane na kolumnach (przesuwam się tylko w pionie, czyli po
etykietach wierszy),
$B$1 – odwołanie bezwzględne odnoszące się do
kwoty, którą wpłacam co roku.
Dobrze, że tu też mogę korzystać z klawisza �
do zmiany odwołań – pytania o przesuwanie się
odwołań ułatwiają sprawę.
Tylko nie pasuje mi wynik – jest ujemy.
A: Spokojnie. To tylko domyślne ustawienie funk-

cji finansowych. Są robione z punktu widzenia
banku, a dla banku twoja inwestycja to strata, bo
będzie ci musiał wypłacić pieniądze. Wystarczy,
że dołożysz znak minus przed funkcją albo w argumencie Rata, i wynik będzie taki, jaki powinien być z twojego punktu widzenia.
R: Zostało tylko wypełnienie formuły na cały ob-

szar tabeli i sprawdzenie, czy dobrze wpisałem
funkcję i odwołania: =–FV(G$4;$A13;$B$1) (rys.
1.3-8).
Rozdział 01 – Odwołania.xlsx;
Arkusz: PodziałZysków

A: Chcę jeszcze zwrócić twoją uwagę na jed-

ną rzecz dotyczącą odwołań. Warto się zastanowić, jak budować strukturę danych, żeby
ułatwić sobie życie. W arkuszu PodziałZysków jest prosta tabela do obliczenia podziału zysku pomiędzy udziałowców (rys. 1.3-9).

1.3-9 Tabela podziału zysku na wspólników

wskazówka

Trzeba opisywać swoje dane
w Excelu. Dzięki temu inni
użytkownicy tego samego pliku
dużo łatwiej zrozumieją, o co na
danym arkuszu chodzi. Dodatkowo dobrze rozplanowane dane
ułatwią ci ewentualne późniejsze
wprowadzanie zmian.

Są tu opisane zarówno dane w tabeli, w której
znajdzie się podział zysków, jak i procentowy udział w zyskach poszczególnych udziałowców.
Ważne, że dane o procentowym podziale zysków
są rozłożone w poziomie tak samo jak w tabeli
obliczeniowej. Dzięki temu możesz napisać raz
formułę z odpowiednimi odwołaniami i skopiować ją na zakres całego obszaru.
R: Rozumiem, że gdybym jedne dane miał uło-

żone w poziomie, a drugie w pionie, to musiałbym dla każdej kolumny pisać odwołanie od
nowa.
Poza tym tutaj znów robimy to, co wcześniej –
odwołanie do kolumny Zysk potrzebujemy zablokować na kolumnach, a odwołanie do procentów

wskazówka

1.3-8 Wynik obliczeń inwestycji po latach oraz sprawdzenie
skrajnej komórki z formułą
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Gdy zaznaczymy
cały obszar, na którym chcemy mieć
formułę, i zatwierdzimy ją skrótem
klawiaturowym �
� , to formuła
zostanie wstawiona do wszystkich
komórek w zaznaczonym obszarze.

wskazówka

Jeśli zaznaczymy więcej kolumn
niż jedną (na przykład trzy), to
przy wstawianiu Excel wstawi tyle
kolumn, ile mieliśmy zaznaczonych.
Analogicznie działa to dla wierszy.
Kolumny dodają się po lewej
stronie zaznaczenia, a wiersze
powyżej.

1.3-10 Podział zysków – formuła

– na wierszach: =$B5*C$2 (rys. 1.3-10).
A: Dodatkowo taki układ ułatwia wprowadzanie
zmian. Załóżmy, że musisz dodać nowego udziałowca (Nigela – 10%) i chcesz zachować ułożenie
alfabetyczne, więc musisz dodać go za Marianną.

łem imion udziałowców, tylko odwołanie do
danych powyżej: =C1 (rys. 1.3-12). Przy takiej
sztuczce możesz szybciej wprowadzać zmiany
i całą kolumnę obliczeniową wstawić, przeciągając sąsiednią kolumnę (rys. 1.3-13).

R: To jest proste, bo wystarczy, że kliknę na nazwę
kolumny D prawym przyciskiem myszy i wybiorę

opcję Wstaw, a wstawi się nowa (pusta) kolumna.
Teraz tylko wpiszę Nigela w obu miejscach, sko-

1.3-13 Kopiowanie danych po wklejeniu nowej kolumny

Rozdział 01 – Odwołania.xlsx;
Arkusz: Zakresy
A: Zostaje jeszcze omówienie odwołań do zakre-

1.3-11 Wstawianie nowej kolumny

piuję formułę i po sprawie (rys. 1.3-11).
A: Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na to, że masz
tutaj w dwóch miejscach te same dane. To jest
przydatne, żeby arkusz był łatwy do zrozumienia,
ale może powodować utrudnienia przy zmianach,
dlatego w niebieskich nagłówkach nie wpisywa-

1.3-12
Te same
dane

sów. Działają one dokładnie tak samo, jak odwołania do pojedynczych komórek, tyle że przesuwa
się lub nie przesuwa cały zakres. Zobacz, w tym
arkuszu jest zbiór sprzedaży, gdzie trzeba znaleźć
cenę konkretnego produktu. Ceny poszczególnych produktów są zebrane w tabelce obok (rys.
1.3-14). Żeby znaleźć ceny do poszczególnych
sprzedaży, trzeba je wyszukać, używając funkcji:

WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość;
tabela_tablica;nr_indeksu_kolumny;
[przeszukiwany_zakres]).

1.3-14 Tabela sprzedaży produktów
Mistrz Excela | w 20 dni
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rodzaje odwołań
Poszczególne argumenty tej funkcji to:
 s zukana_wartość, czyli to, czego będziemy
szukać w pierwszej kolumnie następnego
argumentu,
 t abela_tablica, czyli zakres, po którym będzie
dokonywane wyszukiwanie i wybierana zwracana wartość,
 nr_indeksu_kolumny, czyli numer kolumny
z zakresu drugiego argumentu, z której ma być
zwracana wartość, na podstawie pozycji, gdzie
został znaleziony pierwszy argument,
p
 rzeszukiwany_zakres (argument opcjonalny)
to myląca nazwa, bo chodzi o sposób, w jaki
będzie dokonywane przeszukiwanie: czy na
zasadzie przybliżonej (PRAWDA – wartość domyślnie ustawiana, gdy argument pominięty),
czy dokładnej (FAŁSZ).

wskazówka

Gdy robimy wyszukiwanie przybliżone, musimy pamiętać, że
trzeba mieć uporządkowane dane
od A do Z albo od najmniejszej
do największej wartości. Inaczej
w większości sytuacji uzyskamy
niepoprawny wynik albo błąd braku elementu na liście (#N/D!).
Gdy przeprowadzamy wyszukiwanie dokładne,
pamiętajmy, że Excel znajdzie tylko pierwsze
wystąpienie szukanej wartości.

Zatem w drugim argumencie podajesz odwołanie
do zakresu tabelki pomocniczej (J2:K9 – lepiej
podawać bez nagłówków) i musisz sobie zadać
dwa standardowe pytania o przesuwanie odwołań. Czy odwołanie do tego zakresu ma się przesuwać, czy nie? Odpowiednio po kolumnach i po
wierszach.

A: Dopiero zaczynasz stosować różne rodzaje od-

wołań, więc zadajesz sobie te pytania dla wprawy,
ale śmiało możesz stwierdzić, że nie przesuwasz formuły w dół, więc możemy ją całą zablokować – po
wstawieniu odwołania od razu nacisnąć klawisz �.

wskazówka

Jeśli wstawimy odwołanie do zakresu za pomocą myszy lub strzałek na
klawiaturze, to gdy naciśniemy od
razu klawisz �, zmieni się odwołanie dla całego zakresu.
Jeśli wpiszemy zakres z klawiatury
albo edytujesz formułę, to później
klawisz � zmieni tylko odwołanie
przy tej części zakresu, która jest obok kursora
lub jest zaznaczona.

R: W takim razie odwołanie do kolumny Produkt

(pierwszy argument funkcji) powinno być
względne, bo chcemy, żeby się przesuwało w dół
wraz z formułą. Odwołanie do tabeli pomocniczej
(drugi argument) może być całkiem bezwzględne,
ponieważ nie chcemy, żeby się przesuwało w dół,
a w poziomie – to nawet nie musimy pytać, i tak
nie chcielibyśmy, żeby się przesuwało. Interesuje mnie cena produktu, więc chcę wyciągnąć
wartość z drugiej kolumny (trzeci argument),
a na koniec wpisuję FAŁSZ (czwarty argument),
ponieważ dane nie są posortowane (rys. 1.3-15):
=WYSZUKAJ.PIONOWO(E2;$J$2:$K$9;2;
FAŁSZ)

A może warto te dane posortować?
A: Jeśli chodzi o tabelę pomocniczą, lepiej zostawić

dopasowanie dokładne, ponieważ w przyszłości
mogą być dodawane produkty i nie zawsze osoba,
która będzie je wstawiać, zwróci uwagę na kolejR: Przecież tutaj będę przesuwał formułę tylko
ność alfabetyczną. Poza tym, ważniejsze może być
w dół, to po co zadawać sobie pytanie o przesuporządkowanie po cenie produktu niż po jego
wanie po kolumnach?
nazwie. Raczej zawsze będą to unikalne nazwy
produktów. Prawie zawsze,
używając funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, będziesz
korzystał z dopasowania
dokładnego, a tylko w nielicznych przypadkach –
z przybliżonego. Omówimy
to dokładniej, rozmawiając
1.3-15 Formuła wyszukiwania ceny dla konkretnego produktu
o wyszukiwaniu danych.
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R: Podsumowując, są cztery rodzaje odwołań do
komórek (patrz ramka obok).
A: Zgadza się. To są podstawowe rodzaje odwo-

łań, gdy rozważasz, czy odwołania powinny się
przesuwać wraz z kopiowaną formułą, czy nie.
Pozostaje jeszcze rozróżnić formuły ze względu na
to, gdzie znajdują się komórki, do których się odwoływaliśmy. Do tej pory w formułach cały czas
odwoływaliśmy się do komórek, które były na tym
samym arkuszu co formuła.
Gdy odwołujemy się do innego arkusza lub pliku,
odwołania wyglądają trochę inaczej.

WAŻNE

Rodzaje odwołań do komórek:
1. Względne (przesuwa się zawsze
z formułą)
2. Bezwzględne (nigdy się nie
przesuwa)
3. Mieszane z zablokowanym odniesieniem wiersza (przesuwa się,
gdy przesuwasz formułę w poziomie – po kolumnach)
4. Mieszane z zablokowanym odniesieniem
kolumny (przesuwa się, gdy przesuwasz
formułę w pionie – po wierszach).

1.4 Odwołania do innego arkusza
Rozdział 01 – Odwołania.xlsx; Arkusz: Zakresy
A: Możemy kontynuować omawianie przykładu
z funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO, bo często ta-

bela, do której się w niej odnosimy (drugi argument), znajduje się na innym arkuszu. Zacznijmy
od tego, że dodamy nowy arkusz. W Excelu 2013
zobaczysz ikonę + (plus), gdy dojdziesz do końca
listy arkuszy. Jeśli na nią klikniesz, zostanie dodany nowy arkusz na końcu listy arkuszy (rys. 1.4-1).

1.4-1 Dodawanie nowego arkusza

Właśnie, zapomniałem cię zapytać, na jakiej wersji Excela pracuje się w twojej firmie?
R: Na 2013.
A: OK. W zależności od tego, jaką masz wersję

Excela, niektóre funkcje mogą wyglądać inaczej.
W większości to różnice kosmetyczne, ale z każdą
nową wersją dochodzą nowe funkcje i funkcjonalności. Będę zaznaczał, jeśli dana funkcja nie
jest dostępna we wcześniejszych wersjach Excela,
bo wprawdzie twoja firma działa na wersji 2013,
ale jej klienci mogą pracować na wcześniejszych
wersjach. Na razie wszystko, o czym mówiliśmy,
działa tak samo we wcześniejszych wersjach Excela. Różnice są naprawdę niewielkie.

Tak jest na przykład z dodawaniem nowego arkusza – w Excelu 2010 jest inna ikona i jak na
nią najedziesz, pojawia się informacja o skrócie
klawiaturowym � � – gdy naciśniesz te klawisze jednocześnie, to zostanie wstawiony nowy
arkusz.

wskazówka

Pamiętajmy – gdy wstawiamy
arkusz za pomocą skrótu klawiaturowego � �, to arkusz nie
wstawi się na końcu listy arkuszy,
tylko od razu na lewo od arkusza,
który aktualnie jest aktywny.

R: Zatem jeżeli mam teraz aktywny arkusz Zakresy, to gdy nacisnę � �, nowy arkusz znajdzie

się na liście na lewo od tego arkusza, a na prawo
od arkusza PodziałZysków (rys. 1.4-2)?

1.4-2 Dodany nowy arkusz – Arkusz1

A: Tak. Excel nada mu domyślną nazwę Arkusz1

albo podobną.

R: Na szczęście łatwo tę nazwę zmienić – wy-

starczy kliknąć dwukrotnie na zakładkę arkusza
Mistrz Excela | w 20 dni
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rodzaje odwołań
i wpisać nazwę, jaka mi odpowiada. Niech będzie
Produkty.
A: Dla ciebie istotne jest, że nazwa arkusza nie

może być pusta i może mieć maksymalnie 31 niemal dowolnych znaków.

Rozdział 01 – Odwołania.xlsx;
Arkusz: Produkty
R: Na arkusz Produkty? To proste, wystarczy na

niego kliknąć, ewentualnie użyć skrótu klawiaturowego � �, pozwoli mi to przejść do
arkusza o jeden na lewo od aktualnego, dla arkusza Zakresy będzie to utworzony przeze mnie
arkusz Produkty.
A: Teraz obserwuj, co widać

w pasku formuły (rys. 1.4-4).

R: Przed nazwą komórki widać

nazwę arkusza i wykrzyknik.

A: Tak Excel rozróżnia odwoła-

1.4-3 Zmiana koloru karty arkusza

R: A jeśli chcę zmienić kolor zakładki arkusza, to

klikam na nią prawym przyciskiem myszy i wybieram opcję Kolor karty (rys. 1.4-3).

wskazówka

Jeśli obok siebie są dwa arkusze
tego samego koloru, to nowo
utworzony arkusz też będzie tej
samej barwy.

Dobrze, ale miałeś mi coś powiedzieć na temat
odwołań do innego arkusza.
A: Spokojnie. Przypominasz sobie znane już

funkcje i uczysz się nowych. Kiedy będzie to
potrzebne, później omówimy je dokładniej, jeśli nie, to nie będziemy do nich wracać. Po prostu nie wiem, co dokładnie pamiętasz z Excela,
a niektóre tematy wręcz same się narzucają przy
omawianiu innych.
Jeszcze przez chwilę zostańmy na arkuszu Zakresy. Wybierz komórkę J11 i napisz znak równa się
=. Jeśli zaczniesz klikać na komórki tego samego arkusza, to będzie się pokazywać odwołanie
względne do tej komórki.
Sytuacja będzie wyglądać odrobinę inaczej, jeśli przejdziesz na inny arkusz i tam wybierzesz
komórkę.
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1.4-4 Odwołanie
do innego arkusza
względne

nia do innych arkuszy. Jeśli odwołujesz się do komórek z tego samego arkusza,
to jego nazwa nie jest potrzebna. Ale gdy zaczynasz się odwoływać do innych arkuszy, to dla dokładnej identyfikacji miejsca, do którego chcesz
się odwoływać, potrzebna jest jeszcze informacja
o nazwie arkusza.
R: A jak się to ma do rodzajów odwołań? Jak będą

się przesuwać odwołania wraz z kopiowaniem
formuł? Czy może nie będą się przesuwać?
A: Będą zachowywać się tak samo jak odwoła-

nia do tego samego arkusza, tylko że będą się
przesuwać lub nie po tym arkuszu, którego nazwę widzisz przed nazwą komórki (ewentualnie
zakresu).
R: A, to znaczy, że jeśli nacisnę

klawisz �, to odwołanie zamieni się na bezwzględne (dodadzą
się dwa znaki $) i nieważne, jak
będę przesuwał formułę na arkuszu Zakresy – ciągle będzie
się odwoływać do komórki E1
z arkusza Produkty (rys. 1.4-5).
A co będzie, jak skopiuję formułę do innego arkusza?

1.4-5 Odwołanie
do innego
arkusza
bezwzględne

A: Najlepiej przetestuj to sam.
R: Widzę teraz, że nazwa arkusza się nie zmienia.

Nieważne, jakie jest odwołanie do komórek (względne czy bezwzględne). Nazwa arkusza jest taka sama.
Zatem można powiedzieć, że nazwa arkusza w od-

wołaniu do innego arkusza jest zablokowana. Tak
jak odwołanie bezwzględne.
Poczekaj chwilę. Zrobiła mi się
dziwna rzecz. Skopiowałem formułę =Produkty!E1 z komórki
J11 do komórki F1 i pojawiła się
taka formuła =Produkty!#ADR!
1.4-6 Błąd
(rys. 1.4-6).
odwołania
Ona zwraca błąd. Dlaczego?
A: Ponieważ przesunąłeś ją poza obszar arkusza.
R: Jak to?
A: Kopiowałeś formułę z komórki J11 do komórki F1 (nieważne, że do innego arkusza). Zatem

Excel chciał przesunąć odwołanie, bo użyłeś odwołania względnego, o 10 komórek w górę, ale ta góra
nie istnieje – nie ma wiersza o numerze 0 czy -9.
Dlatego formuła zwróciła błąd adresu – #ADR! Po
prostu nie ma adresu, do którego mogłaby się odwoływać. Przećwiczmy odwołanie do innego arkusza na podstawie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO,
którą już stworzyłeś. Skopiuj tabelę pomocniczą
z cenami produktów do arkusza Produkty, na
przykład do komórki A1, i odwołaj się do niej.
R: Jeśli dobrze rozumiem, muszę zmienić tylko

drugi argument funkcji. Ponieważ wiem, że ma
być w nim odwołanie bezwzględne, to wystarczy,
że je usunę, przejdę na arkusz Produkty, zaznaczę odpowiedni zakres i nacisnę klawisz �, żeby
zamienić odwołanie względne na bezwzględne:
=WYSZUKAJ.PIONOWO(E2;Produkty!$A$1:
$B$9;2;FAŁSZ)

Teraz wracam na arkusz Zakresy, zatwierdzam
formułę i… błąd? Ale dlaczego? Dlaczego tutaj
zmieniło się odwołanie? Nie jest to odwołanie
do arkusza Produkty, tylko do arkusza Zakresy?
=WYSZUKAJ.PIONOWO(E2;Zakresy!A2:B9;2;
FAŁSZ)
A: Ponieważ kliknąłeś na arkusz Zakresy przed

zatwierdzeniem formuły. Excel myślał, że teraz

chcesz się odwoływać do tego arkusza. Dodatkowo w takiej sytuacji, gdy przeskakujesz po
różnych arkuszach, to jak wrócisz na ten początkowy, również zacznie się pojawiać jego nazwa.
Musisz z tym uważać.

WAŻNE

Jeśli chcemy prawidłowo zatwierdzić formułę z odwołaniami do
innych arkuszy, pamiętajmy, że
jeśli nie zatwierdzimy formuły/
odwołania, zanim przejdziemy do
innego arkusza, to Excel będzie je
zmieniał, ponieważ uzna, że jeszcze nie wybraliśmy prawidłowego
odwołania.

Rozwiązaniem może być zmiana trybu z Wprowadź
czy Wskaż na tryb edycji. Robisz to, naciskając �,
gdy edytujesz formułę, a nazwę trybu, w jakim
aktualnie jest Excel, możesz zobaczyć w lewym
dolnym rogu (rys. 1.4-7).
R: Zapomniałem o tych try-

bach pracy Excela. Tym razem
dobrze zatwierdzę formułę,
1.4-7 Tryb pracy
Excela
a następnie skopiuję ją w dół.
Dla pewności sprawdzę sobie
ostatnią wypełnioną komórkę (rys. 1.4-8):
=WYSZUKAJ.PIONOWO(E325;Produkty!$
A$2:$B$9;2;FAŁSZ)

OK – wszystko dobrze. Powiedz mi tylko, dlaczego odwołanie do komórki E325 jest kolorowe,
a do arkusza Produkty już nie (rys. 1.4-8)?
A: Bo formuła jest na tym samym arkuszu, co
komórka E325, do której się odwołuje. Kiedy od-

wołujesz się do innego arkusza albo przechodzisz
na inny arkusz podczas pisania formuły, tracisz te
podpowiedzi kolorystyczne.
R: W takim razie możemy przejść dalej.

A: Tak, możemy przejść do odwołań do innego

pliku.

1.4-8 Sprawdzenie ostatniej komórki wypełnionej funkcją wyszukiwania
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