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Cz��� 10

Tworzenie wykresów danych
W tej cz��ci:
� dodawanie nowych serii danych do wykresu,
� dodawanie kontekstu do liczb za pomoc� wykresów przebiegu w czasie,
� zmienianie typu wykresu dla istniej�cego wykresu lub serii danych,
� zmienianie i dodawanie elementów do wykresu,
� formatowanie elementu wykresu,
� modyfikowanie wspó�rz�dnych wykresu.

ykres jest sposobem wizualnej prezentacji tabeli liczb. Wizualizacja pozwala np. na szybkie
sprawdzenie tendencji, wzorców, anomalii lub porównanie wzgl�dnych wk�adów ró�nych

elementów. Excel zapewnia narz�dzia do tworzenia ró�norodnych wykresów.
W
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Budowa wykresu
Przed utworzeniem pierwszego wykresu w Excelu pomocna b�dzie znajomo	� elementów
wykresu. Rysunek 10.1 ilustruje najcz�stsze elementy, które mo�e zawiera� wykres. Gdy
tworzysz wykres, umie	� tylko te elementy, których potrzebujesz, aby wyra�nie przedstawi�
swoje dane. Zbyt wiele informacji spowoduje, �e wykres b�dzie trudny do odczytania i zmniejszy
jego u�yteczno	�.

Rysunek 10.1

Oto opis elementów pokazanych na rysunku 10.1:

� O� pozioma: W wi�kszo	ci wykresów ta o	 wy	wietla etykiety kategorii. Kategoria jest
dowolnym elementem bez znaczenia liczbowego. Przyk�ady kategorii to miesi�c, kwarta�
i produkt. Dla kategorii miesi�c etykietami mog� by� sty, lut, mar itd. Wykres wy	wietla
etykiety w równych odst�pach na osi. Dla wykresów typu s�upkowego, punktowego XY
i b�belkowego pozioma o	 wy	wietla skal� warto	ci. Wykres mo�e mie� osie poziome
g�ówn� i pomocnicz� (nie pokazan� na rysunku 10.1).

� Tytu� osi poziomej: Wy	wietla nazw� dla wy	wietlanej kategorii.

� O� pionowa: W wi�kszo	ci wykresów ta o	 wy	wietla skal� warto	ci narysowanej serii
danych. Dla wykresu s�upkowego wspó�rz�dna pionowa wy	wietla etykiety kategorii.
Wykres mo�e mie� g�ówn� i pomocnicz� o	 pionow�.

� Tytu� osi pionowej: Wy	wietla nazw� skali warto	ci, wzgl�dem której rysowane s�
serie.

� Serie danych: Grupa warto	ci (punktów danych) zwi�zana z kategori�. Na przyk�ad
planowana i rzeczywista sprzeda� mog� by� dwoma seriami zwi�zanymi kategori� miesi�c.



                                                                                                                        Aktywacja wykresu 159

� Punkty danych: Warto	ci zawi�zane z etykietami kategorii. Punktami danych s�
np. planowana i rzeczywista sprzeda� wykre	lona dla stycznia.

� Etykiety danych: Etykiety zwi�zane z punktami danych na wykresie. Etykiety mog� by�
np. warto	ciami punktów danych.

� Tabela danych: Seria danych przedstawiona w formie tabeli i umieszczona bezpo	rednio
pod poziom� osi�.

� Tytu� wykresu: Tytu�, który nada�e	 wykresowi.

� Legenda: Grupa kluczy i napisów identyfikuj�cych ka�d� seri� danych na wykresie.

� Linie siatki: Linie umieszczane na wykresie, aby u�atwi� odczyt warto	ci danych lub
oddzielenie etykiet kategorii. Linie siatki mog� rozprasza� i dlatego powinny by� u�ywane
oszcz�dnie. W razie potrzeby zastosowania linii siatki zalecamy u�ywanie tych z bladym
i nienarzucaj�cym si� kolorem.

� Znaczniki osi: Te krótkie linie zaznaczaj� interwa�y na osi.

� Obszar kre�lenia: Ograniczany przez osie obszar, na którym s� wykre	lane serie danych.

� Obszar wykresu: Ca�y obszar zawieraj�cy wszystkie elementy wykresu.

Aktywacja wykresu
Zanim zrobisz cokolwiek z wykresem, musisz go aktywowa� w nast�puj�cy sposób:

� W celu aktywacji wykresu na arkuszu wykresu kliknij kart� arkusza wykresu.

� W celu aktywacji wykresu zagnie�d�onego w arkuszu roboczym kliknij obszar obramowania
wykresu.

Po aktywacji zagnie�d�onego wykresu lub wykresu na arkuszu wykresu Excel wy	wietli na Wst��ce
kontekstowe karty Narz�dzia wykresów. Dwukrotne klikni�cie wykresu automatycznie wy	wietla
na Wst��ce narz�dzia karty Projektowanie.

Dodawanie kontekstu do liczb
za pomoc� wykresów przebiegów w czasie

Wykres przebiegu w czasie to miniaturowy wykres, który zajmuje jedn� komórk� arkusza.
Wykresy przebiegu w czasie nie maj� na celu pokazania szczegó�ów, widocznych zwykle na
standardowym wykresie Excela. Zamiast tego s�u�� jako graficzne ilustracje dodaj�ce kontekst
do liczb widoczny na pierwszy rzut oka.

Na rysunku 10.2 wida�, �e najnowsze warto	ci sprzeda�y produktów zosta�y zapisane w kolumnie
31-sty-11. Wykres liniowy przebiegu w czasie pokazuje 12-miesi�czny trend sprzeda�y kategorii
produktów, a kolumnowe wykresy przebiegu w czasie pokazuj� poszczególne warto	ci w tym
samym okresie.
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Rysunek 10.2

Wykresy przebiegu w czasie s� przydatne w wy	wietlaniu pulpitu nawigacyjnego. W typowym
pulpicie nawigacyjnym b�dziemy widzie� tylko bie��c� warto	� i zwi�zany wykres przebiegu
w czasie dla zawarto	ci historycznej. Pulpit nawigacyjny dotycz�cy sprzeda�y produktów pokazanych
na rysunku 10.2 mo�e np. pokazywa� górne pi�� lub dziesi�� produktów dla stycznia 2011 wraz
z 12-miesi�cznymi liniowymi wykresami przebiegu w czasie.

Pami�taj: Nie mo�esz zaznaczy� wykresu przebiegu w czasie w komórce w taki sposób, w jaki
mo�esz zaznaczy� np. tekst w komórce. W tym punkcie, kiedy odwo�ujemy si� do zaznaczenia
wykresu w czasie, mamy naprawd� na my	li zaznaczenie komórki lub zakresu zawieraj�cych
wykres lub wykresy przebiegu w czasie.

Tworzenie wykresu przebiegu w czasie
Wykonaj nast�puj�ce kroki, aby utworzy� wykres przebiegu w czasie:

 1. Kliknij kart� Wstawianie na Wst��ce i wybierz jeden z nast�puj�cych typów wykresu
przebiegu w czasie: Liniowy, Kolumnowy i Zysk/strata. Excel wy	wietli okno dialogowe
Tworzenie wykresów przebiegu w czasie.

Je�eli chcesz utworzy� wykresy przebiegu w czasie w arkuszu innym od arkusza zawieraj�cego
zakres danych dla wykresów przebiegu w czasie, zacznij ten krok w arkuszu, który b�dzie
zawiera� wykresy.

 2. Kliknij pole Zakres danych i wprowad� zakres danych dla wykresu (wykresów) przebiegu
w czasie. Mo�esz wprowadzi� zakres r�cznie lub u�y� myszy do zaznaczenia zakresu
w arkuszu.
� W celu utworzenia jednego wykresu przebiegu w czasie zaznacz dane w jednym wierszu

lub jednej kolumnie.
� W celu utworzenia wielu wykresów przebiegu w czasie zaznacz wi�cej wierszy i kolumn.

 3. Kliknij pole Zakres lokalizacji. Je�eli Excel wybra� zakres lokalizacji inny ni� chcesz, wyczy	�
ten wpis.
� Je�eli zaznaczy�e	 jeden wiersz lub kolumn� w kroku 2., wprowad� jedn� komórk�

dla wykresu przebiegu w czasie.
� Je�eli zaznaczy�e	 wi�cej wierszy i kolumn w kroku 2., wybierz zakres dla wykresów

przebiegu w czasie. Zakres musi by� w jednym wierszu lub w jednej kolumnie. Liczba
komórek w zakresie musi by� równa liczbie wierszy lub kolumn w zakresie danych.
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Je�eli liczba komórek w zakresie jest równa liczbie wierszy danych, wykresy przebiegu
w czasie w grupie b�d� tworzone z danych w wierszach. Je�eli liczba komórek w zakresie
jest równa liczbie kolumn danych, wykresy przebiegu w czasie w grupie b�d� tworzone
z danych w kolumnach. Je�eli liczba komórek w zakresie nie jest równa liczbie wierszy
ani kolumn w zakresie danych, Excel wy	wietli b��d.
Na rysunku 10.2 zaznaczyli	my zakres kolumnowy dla wykresów przebiegu w czasie,
a liczba komórek w zakresie jest równa liczbie wierszy danych. Dlatego dla ka�dego
wykresu przebiegu w czasie Excel u�ywa danych z odpowiedniego wiersza.

 4. Po zaznaczeniu zakresu lokalizacji wykresu przebiegu w czasie kliknij OK.

Po zaznaczeniu wykresu przebiegu w czasie Excel wy	wietli na Wst��ce kart� Narz�dzia wykresów
przebiegu w czasie.

Grupowanie i rozgrupowywanie
wykresów przebiegu w czasie
Po utworzeniu wielu wykresów przebiegu w czasie przy u�yciu okna dialogowego Tworzenie
wykresów przebiegu w czasie Excel umieszcza wynikowe wykresy w grupie. Je�eli klikniesz wykres
przebiegu w czasie znajduj�cy si� w grupie, Excel wy	wietli niebieskie pod	wietlenie wokó� grupy.
Celem grupy jest umo�liwienie równoczesnego stosowania ustawie�, np. zmiany formatowania,
do wszystkich wykresów przebiegu w czasie w grupie.

Je�eli chcesz usun�� jeden lub wi�cej wykresów przebiegu w czasie z grupy, mo�esz dokona�
tego na dwa sposoby:

� Zaznacz wykresy przebiegu w czasie, które chcesz rozgrupowa�. Kliknij kart� Narz�dzia
wykresów przebiegu w czasie na Wst��ce i kliknij przycisk Rozgrupuj.

� Zaznacz wykresy przebiegu w czasie, które chcesz rozgrupowa�. Kliknij prawym przyciskiem
myszy dowolny z wybranych wykresów przebiegu w czasie i wybierz Wykresy przebiegu
w czasie/Rozgrupuj z menu.

Na rysunku 10.2 utworzy�em grup� wykresów w czasie zawieraj�c� wiersz Suma. W celu
porównania wykresów przebiegu w czasie sprzeda�y produktów ustawi�em warto	ci minimalne
i maksymalne pionowej osi na takie same dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie. (Patrz
podpunkt „Stosowanie opcji osi wykresu przebiegu w czasie” dalej w tym punkcie). Poniewa�
warto	ci sumaryczne s� wy�sze ni� warto	ci dotycz�ce poszczególnych produktów, wykresy
podsumowuj�ce nie pokazywa�yby odpowiednio ró�norodno	ci w ich danych. Dlatego
rozgrupowa�em wykresy przebiegu w czasie dla wiersza sumy.

W celu zgrupowania wykresów przebiegu w czasie po prostu zaznacz wykresy, które chcesz
zgrupowa�, i kliknij przycisk Grupuj w karcie Narz�dzia wykresów przebiegu w czasie.

Modyfikacja zakresu danych
lub lokalizacji wykresu przebiegu w czasie
Po zaznaczeniu wykresu przebiegu w czasie mo�esz zmieni� jego zakres danych lub lokalizacj�.
Zaznacz wykres przebiegu w czasie i kliknij kart� Narz�dzia wykresów przebiegu w czasie na
Wst��ce.
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Najdalej po lewej stronie karty Projektowanie znajduje si� grupa Wykres przebiegu w czasie, która
zawiera jeden przycisk o nazwie Edytuj dane. Klikni�cie strza�ki przycisku wy	wietli menu
pozwalaj�ce na:

� Zmian� zakresu �ród�owego lub lokalizacji grupy wykresów przebiegu w czasie.

� Zmian� zakresu �ród�owego indywidualnego wykresu przebiegu w czasie.

� Okre	lenie, jak Excel ma obs�ugiwa� ukryte lub brakuj�ce dane w zakresie danych
wykresu przebiegu w czasie.

� Prze��czenie zakresu danych u�ywanego przez wykresy przebiegu w czasie w grupie
z wierszy na kolumny lub na odwrót. Gdy utworzysz grup� wykresu przebiegu w czasie,
a liczba wierszy i kolumn danych jest taka sama, domy	lnie ka�dy wykres w grupie jest
tworzony dla danych w wierszach. Mo�esz u�y� opcji Prze��cz wiersz/kolumn� w celu
spowodowania, �e wykresy przebiegu w czasie w grupie b�d� u�ywa� zamiast tego danych
w kolumnach.

Mo�esz przenie	� wykres lub grup� wykresów w czasie do innej lokalizacji przez zaznaczanie
i przeci�ganie lub operacje wytnij i wklej. Procedura jest podobna do przenoszenia zakresu arkusza.
Patrz punkt „Przenoszenie komórek i zakresów” w cz�	ci 4.

Umieszczanie dodatkowych elementów
na wykresie przebiegu w czasie
Excel pozwala na dodanie dodatkowych elementów do wykresu przebiegu w czasie. Zaznacz
wykres przebiegu w czasie i kliknij kart� Narz�dzia wykresów przebiegu w czasie/Projektowanie na
Wst��ce. Nast�pnie zaznacz elementy, które chcesz umie	ci�, klikaj�c odpowiednie pola wyboru
w grupie Pokazywanie. Zauwa�, �e opcja Znaczniki dotyczy tylko liniowych wykresów przebiegu
w czasie.

Formatowanie i zmiana typu
wykresu przebiegu w czasie
Mo�esz zmieni� kolor wykresu przebiegu w czasie i dowolnych dodanych elementów oraz
mo�esz zmieni� typ tego wykresu. Zaznacz wykres przebiegu w czasie i kliknij Narz�dzia wykresów
przebiegu w czasie/Projektowanie na Wst��ce.

Grupa Typ pozwala na zmian� typu wykresu przebiegu w czasie. Opcjami s� Liniowy, Kolumnowy
i Zysk/strata.

W grupie Styl mo�esz zaznaczy� predefiniowane style kolorów z galerii. Dowolny pod	wietlony
element, który w��czysz w grupie Pokazywanie, pojawi si� z predefiniowanymi kolorami
w grupie Styl.

Je�eli �aden z predefiniowanych stylów Ci nie odpowiada, mo�esz wybra� kolor lub grubo	�
wykresu przebiegu w czasie (lub oba te parametry w przypadku wykresu liniowego) z menu
Kolor wykresu przebiegu w czasie. Mo�esz wybra� kolor ró�norodnych pod	wietlonych elementów,
wybieraj�c kolor z menu Kolor znacznika.
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Stosowanie opcji osi wykresu przebiegu w czasie
Tak jak standardowe wykresy Excela, wykresy przebiegu w czasie maj� osie poziom� i pionow�,
ale domy	lnie s� one ukryte. Excel zapewnia wiele opcji osi, których mo�emy u�y� z wykresami
przebiegu w czasie. Zaznacz wykres przebiegu w czasie, kliknij kart� Narz�dzia wykresów przebiegu
w czasie — Projektowanie, a nast�pnie kliknij przycisk O�, aby wy	wietli� nast�puj�c� list� opcji
osi poziomej i pionowej, odpowiednio:

� Opcje osi poziomej: Te opcje pozwalaj� na zmian� domy	lnego zachowania osi poziomej.
� Domy	lnie Excel u�ywa opcji Typ osi ogólnej. Odpowiada to osi kategorii w standardowym

wykresie Excela. Zauwa�, �e wszystkie wykresy przebiegu w czasie w grupie wspó�dziel�
jedn� o	 poziom�. Nie mo�na wybra� zakresu typu ogólnej osi poziomej. Ta o	 jest
wywiedziona z zakresu danych. Na rysunku 10.2 etykiety kolumn w zakresie danych
s� prawdziwymi datami (nie etykietami miesi�ca ani roku), wi�c mog� by� u�ywane
jako o	 pozioma. Wybierz Typ osi daty z menu, kliknij w oknie dialogowym, które si�
pojawi, i wybierz etykiety danych. Ró�nica pomi�dzy osi� ogóln� a osi� daty jest
nast�puj�ca: gdyby na rysunku 10.2 pomini�to jedn� lub wi�cej kolumn miesi�cy,
o	 daty pokaza�aby brakuj�ce miesi�ce jako przerwy w wykresie przebiegu w czasie.
W przypadku osi ogólnej nie by�oby �adnych przerw w wykresie.

� Mo�esz wy	wietli� poziom� o	 na wykresie przebiegu w czasie, wybieraj�c Poka� o�
z menu. O	 jest wy	wietlana tylko wtedy, je�eli przynajmniej jedna ujemna warto	�
wyst�puje w zakresie danych wykresu przebiegu w czasie. O	 ta jest przydatna do
pokazywania punktu przeci�cia z zerem na liniowym wykresie przebiegu w czasie.

� Domy	lnie, gdy zaznaczysz zakres danych wykresu przebiegu w czasie, Excel narysuje
dane od lewej do prawej lub od góry w dó�. Je�eli chcesz rysowa� wykres w odwrotnym
kierunku danych, wybierz z menu Kre�l dane od prawej do lewej. Na rysunku 10.2 zakres
danych jest w odwrotnej kolejno	ci chronologicznej (najnowsza data jest po lewej stronie
zakresu). Jednak kontekst jest historyczny, wi�c chcemy rysowa� wykresy z warto	ci�
od najwcze	niejszej daty na pocz�tku do najaktualniejszej na ko�cu. Dlatego wybieramy
kre	lenie danych od prawej do lewej.

� Opcje warto�ci minimalnej i maksymalnej osi pionowej: Te opcje pozwalaj� na zamian�
domy	lnego zachowania osi pionowej.
Nie da si� wy	wietli� pionowej osi na wykresie przebiegu w czasie (i by�aby ona
nieodpowiednia dla tego wykresu), ale mo�esz wykona� zmiany na wywiedzionej osi. Opcje
warto	ci minimalnej i maksymalnej s� stosowane do grup wykresów przebiegu w czasie.
Domy	lnie Excel nadaje minimaln� i maksymaln� warto	� osi pionowej niezale�nie dla
ka�dego wykresu przebiegu w czasie w grupie. Ta opcja jest odpowiednia, je�eli zakres
danych wykresów ma ró�ne rz�dy wielko	ci lub je�eli porównania pomi�dzy wykresami
s� nieistotne. Jednak je�eli zakresy danych maj� takie same rz�dy wielko	ci i porównanie
pomi�dzy wykresami jest wa�ne, mo�esz okre	li� warto	ci minimaln� i maksymaln� jako
takie same dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie, wybieraj�c z menu Taka sama
dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie.

Dodawanie nowej serii danych do wykresu
Wykonaj poni�sze kroki, aby doda� now� seri� danych do wykresu:

 1. Aktywuj wykres, kliknij kart� kontekstow� Projektowanie, a nast�pnie kliknij przycisk Zaznacz
dane. Excel wy	wietli okno dialogowe Wybieranie 
ród�a danych (patrz rysunek 10.3).
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Rysunek 10.3

 2. Kliknij przycisk Dodaj. Excel wy	wietli okno dialogowe Edytowanie serii.

 3. Je�eli odwo�anie w polu Nazwa serii nie jest poprawne, wyczy	� domy	lny wpis i wpisz
nazw� serii lub kliknij komórk� arkusza zawieraj�c� t� nazw�. Mo�esz tak�e zostawi� to
pole puste.

 4. Je�eli odwo�anie w polu Warto�ci serii nie jest poprawne, wyczy	� domy	lny wpis i zaznacz
zakres serii danych w arkuszu.

 5. Kliknij OK, aby powróci� do okna dialogowego Wybieranie 
ród�a danych. Nowa nazwa serii
(lub ogólny tytu�, je�eli nie umie	ci�e	 nazwy w kroku 3.) pojawi si� w oknie Wpisy legendy.
W oknie po prawej stronie okna dialogowego Excel wy	wietli ponumerowane etykiety
kategorii dla serii. Je�eli zignorujesz te etykiety — Excel po prostu doda now� seri� do
wykresu, u�ywaj�c istniej�cych etykiet kategorii.

 6. Kliknij OK.

W celu szybkiego dodania nowej serii danych do wykresu zaznacz zakres, który chcesz doda�
(w tym dowolne etykiety dla nazwy serii), i kliknij przycisk Kopiuj na karcie Narz�dzia g�ówne
Wst��ki. Nast�pnie aktywuj wykres, kliknij strza�k� na przycisku Wklej i wybierz z menu
Wklej specjalnie. Excel otworzy okno dialogowe Wklejanie specjalne. W razie potrzeby zmodyfikuj
domy	lne ustawienia i kliknij OK.

Dodawanie tytu�u do wykresu
Tytu� wykresu normalnie pojawia si� na górze wykresu. Podczas tworzenia wykresu mo�esz
wybra� uk�ad, który zawiera pole tytu�u wykresu. W celu dodania tytu�u do istniej�cego wykresu
wykonaj poni�sze kroki:

 1. Aktywuj wykres i kliknij kart� Uk�ad, aby wy	wietli� narz�dzia uk�adu wykresu na Wst��ce.

 2. Kliknij przycisk Tytu� wykresu, a nast�pnie wybierz opcj� z menu. Excel doda pole tytu�u
wykresu do wykresu.

 3. Kliknij pole tytu�u i wpisz tytu� dla wykresu.

 4. Je�eli chcesz sformatowa� tytu� wykresu, mo�esz u�y� opcji standardowego formatowania
w grupie Czcionka na karcie Narz�dzia g�ówne Wst��ki lub mo�esz u�y� specjalnego WordArt
i innych opcji formatowania na karcie Formatowanie.
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Zmiana typu wykresu
dla istniej�cego wykresu
lub serii danych

Excel obs�uguje szerok� ró�norodno	� typów wykresów (liniowe, kolumnowe itd.). Po utworzeniu
wykresu mo�esz zdecydowa�, �e inny typ wykresu lepiej pokaza�by dane. Mo�esz nawet utworzy�
wykres z�o�ony, wybieraj�c ró�ne typy wykresów dla poszczególnych serii danych. Mo�esz
np. utworzy� wykres z jedn� seri� danych wykre	lon� jako wykres liniowy, a pozosta�ymi seriami
danych w postaci wykresu kolumnowego (patrz rysunek 10.1).

W celu zmiany typu wykresu dla istniej�cego wykresu lub zmiany typu wykresu serii danych
na wykresie wykonaj poni�sze kroki:

 1. Aktywuj wykres i kliknij kart� Projektowanie, aby wy	wietli� narz�dzia projektowania
wykresów na Wst��ce.

 2. W celu zmiany typu wykresu dla ca�ego wykresu (czyli wszystkich serii danych na wykresie)
kliknij przycisk Zmie� typ wykresu. W celu zmiany typu wykresu jednej serii danych zaznacz
seri� danych przed klikni�ciem przycisku Zmie� typ wykresu. Excel wy	wietli okno dialogowe
Zmienianie typu wykresu.

 3. Na li	cie po lewej stronie wybierz typ wykresu. Nast�pnie w galerii po prawej wybierz
podtyp wykresu.

 4. Kliknij OK.

Tworzenie wykresu
Excel zapewnia kilka opcji uk�adu i formatowania, które mog� zaoszcz�dzi� czas podczas tworzenia
wykresu. Wykonaj te kroki, aby wykre	li� swoje dane:

 1. Zaznacz dane, które chcesz umie	ci� na wykresie, w tym dowolne etykiety wierszy i kolumn
(dotycz�ce kategorii i identyfikuj�ce nazwy serii).

 2. Kliknij kart� Wstawianie na Wst��ce, a nast�pnie kliknij przycisk typu wykresu w grupie
Wykresy. Excel wy	wietli galeri� podtypów wykresów.

 3. Wybierz podtyp z galerii. Je�eli przytrzymasz wska�nik myszy nad przyciskiem typu wykresu
lub opcj� podtypu wykresu w galerii, Excel wy	wietli etykietk� ekranow�, która dostarczy
informacji, jak mo�esz u�y� konkretnego typu lub podtypu wykresu.

Po wybraniu podtypu Excel utworzy wykres i wy	wietli karty kontekstowe narz�dzi
wykresów na Wst��ce i nag�ówek w pasku tytu�u Excela powy�ej tych kart. Excel
automatycznie wy	wietli na Wst��ce narz�dzia karty Projektowanie (patrz rysunek 10.4).

Rysunek 10.4
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 4. Je�eli uk�ad elementów na wykresie nie jest taki, jakiego chcia�e	, wybierz znowu uk�ad
z galerii Uk�ady wykresu. U�yj górnych strza�ek po prawej stronie galerii, aby przewija�
elementy galerii, lub dolnej strza�ki do wy	wietlenia ca�ej galerii. Ka�dy uk�ad zawiera
kombinacj� typowych elementów wykresu. Je�eli wybierzesz uk�ad, który zawiera tytu�
wykresu, kliknij pole tytu�u i wpisz ten tytu�.

 5. W razie potrzeby wybierz nowy styl dla wykresu z galerii Style wykresu. U�yj górnych
strza�ek po prawej stronie galerii, aby przewija� elementy galerii, lub dolnej strza�ki do
wy	wietlania ca�ej galerii. Style w galerii s� oparte na motywie aktualnie zastosowanym
do skoroszytu, wi�c je�eli zmienisz motyw, style zmieni� si�, aby pasowa� do tego nowego
motywu. Patrz tak�e punkt „Formatowanie z wykorzystaniem motywów” w cz�	ci 1.

Rysunek 10.5 ilustruje pewne wa�ne regu�y stosowane przez Excela podczas tworzenia wykresu:

� Je�eli dane, które wykre	lasz, zawieraj� wi�cej wierszy ni� kolumn, Excel u�ywa danych
wiersza do utworzenia osi kategorii. Etykiety wiersza s� u�ywane jako etykiety kategorii,
a etykiety kolumn jako nazwy serii. (Patrz zakres danych A1:D13 i wynikowy wykres
po prawej stronie zakresu na rysunku 10.5).

� Je�eli brakuje etykiet wiersza lub nie zosta�y one umieszczone w zakresie, Excel nadaje
osi kategorii etykiety liczbowe. Je	li w dodatku brakuje etykiet kolumn lub nie mieszcz�
si� w zakresie, Excel nazywa serie jako Serie1, Serie2 itd. (Patrz zakres danych A15:C26
i wynikowy wykres po prawej stronie zakresu na rysunku 10.5).

� Je�eli dane, które wykre	lasz, zawieraj� wi�cej kolumn ni� wierszy lub równ� liczb� kolumn
i wierszy, Excel u�ywa danych kolumn do utworzenia osi kategorii. Etykiety kolumn s�
u�ywane jako etykiety kategorii, a etykiety wiersza s� u�ywane jako nazwy serii. (Patrz zakres
danych N1:Q3 i wynikowy wykres na dole zakresu na rysunku 10.5).

� Je�eli dane, które wykre	lasz, zawieraj� tylko jedn� seri�, Excel umieszcza tytu� wykresu
z t� sam� nazw�, co nazwa serii, przy za�o�eniu, �e etykieta wiersza lub kolumny z nazw�
serii jest dost�pna (jak w pierwszej regule).

Rysunek 10.5

Pami�taj: Mo�esz odwróci� wybór nazw kategorii i serii po utworzeniu wykresu przez aktywacj�
wykresu i klikni�cie przycisku Prze��cz wiersz/kolumn� na karcie Projektowanie.
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Tworzenie i u�ywanie szablonu wykresu
Szablon wykresu to wykres standardowy (lub z�o�ony) dostosowany w specyficzny sposób.
Mo�esz pó�niej u�ywa� szablonu do tworzenia nowych wykresów. W celu dostosowania wykresu,
który mo�esz zapisa� jako szablon, wykonaj poni�sze kroki:

 1. Utwórz dowolnie dostosowany wykres. Mo�esz np. okre	li� kolory lub style linii,
zmodyfikowa� typy i rozmiary czcionek oraz doda� tytu�.

 2. Aktywuj wykres i kliknij kart� Projektowanie, aby wy	wietli� na Wst��ce narz�dzia
projektowania wykresów.

 3. Kliknij przycisk Zapisz jako szablon. Excel wy	wietli okno dialogowe Zapisywanie szablonu
wykresu.

 4. W polu Nazwa pliku wprowad� nazw� pliku.

 5. Kliknij Zapisz.

Szablon wyst�puje w kategorii Szablony okna dialogowego Zmienianie typu wykresu (dost�pnej przez
klikni�cie przycisku Zmie� typ wykresu na karcie Projektowanie). Po wybraniu kategorii Szablony
nowy wykres pojawi si� w galerii Moje szablony po prawej stronie okna dialogowego. Je	li
przytrzymasz wska�nik myszy nad wykresem, pojawi si� etykietka ekranowa z nazw� wykresu
wprowadzon� w kroku 4.

W celu u�ycia szablonu zajrzyj do punktu „Tworzenie wykresu” wcze	niej w tej cz�	ci i wybierz
szablon z kategorii Szablony.

Wy�wietlanie tabeli danych na wykresie
Na wykresie mo�na wy	wietli� tabel� u�ytych w nim danych. Tabela danych pojawia si� poni�ej
wykresu (patrz rysunek 10.1). Po utworzeniu wykresu mo�esz wybra� uk�ad, który zawiera
tabel� danych.

W celu dodania tabeli danych do istniej�cego wykresu wykonaj nast�puj�ce kroki:

 1. Aktywuj wykres i kliknij kart� Uk�ad, aby wy	wietli� na Wst��ce narz�dzia uk�adu
wykresu.

 2. Kliknij przycisk Tabela danych i wybierz opcj� z menu. Tabela danych pojawi si� poni�ej
wykresu.

 3. W celu zbadania dodatkowych opcji formatowania tabeli danych wybierz z menu
Wi�cej opcji tabeli danych. Excel wy	wietli okno dialogowe Formatowanie tabeli danych.

 4. Wybieraj spo	ród ró�nych opcji formatowania, a na koniec kliknij OK.

Wy�wietlanie etykiet danych na wykresie
Czasami chcesz, aby wykres wy	wietla� warto	� ka�dego punktu na wykresie (patrz rysunek
10.1), albo chcesz wy	wietli� etykiety kategorii w ka�dym punkcie. Podczas tworzenia wykresu
mo�esz wybra� uk�ad, który zawiera etykiety danych.
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W celu dodania etykiet danych do serii wykresu wykonaj poni�sze kroki:

 1. Aktywuj wykres i kliknij kart� Uk�ad, aby wy	wietli� na Wst��ce narz�dzia uk�adu wykresu.

 2. Kliknij jeden z punktów danych w serii. Ta czynno	� zaznaczy ca�� seri� danych.

Po zaznaczeniu ca�ej serii uwa�aj, �eby nie klikn�� znowu punktu danych, poniewa� wtedy
zaznaczysz tylko jeden punkt. Je�eli zrobisz to przypadkiem, kliknij gdziekolwiek poza
seri� danych i powtórz ten krok.

 3. Kliknij przycisk Etykiety danych i wybierz opcj� z menu. Etykiety danych pojawi� si�
na wykresie.

 4. W celu zag��bienia si� w dodatkowe opcje formatowania dla etykiet danych:

a. Wybierz z menu Wi�cej opcji etykiet danych. Excel wy	wietli okno dialogowe
Formatowanie etykiet danych.

b. Wybieraj spo	ród ró�nych opcji formatowania.

c. Kliknij OK.

Pami�taj: Etykiety danych s� powi�zane z arkuszem roboczym, wi�c je�eli dane si� zmieni�,
etykiety równie� ulegn� zmianie. W celu nadpisania etykiety danych innym tekstem zaznacz
etykiet� i wpisz nowy tekst (lub odwo�anie do komórki) w pasku formu�y.

Je	li Excel nie nada prawid�owych pozycji etykietom danych, zaznaczaj poszczególne etykiety
i przeci�gaj je do lepszych lokalizacji. W celu zaznaczenia jednej etykiety kliknij j� dwukrotnie.

Formatowanie elementu wykresu
Mo�esz zmodyfikowa� elementy wykresu na kilka sposobów. Mo�esz np. zmieni� kolory,
szeroko	ci linii i czcionki. Modyfikacje mo�esz wprowadzi� w oknie dialogowym Formatowanie,
które ró�ni si� w zale�no	ci od typu elementu.

W celu zmodyfikowania elementu wykresu wykonaj poni�sze kroki:

 1. Zaznacz element wykresu. Patrz punkt „Zaznaczanie elementu wykresu” dalej w tej cz�	ci.

 2. Uzyskaj dost�p do okna dialogowego Formatowanie dotycz�cego zaznaczonego elementu
wykresu za pomoc� dowolnej z poni�szych technik:
� W grupie Bie��ce zaznaczenie karty Uk�ad kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie poni�ej

listy Elementy wykresu.
� Kliknij prawym przyciskiem myszy element i z menu kontekstowego, które si� pojawi,

wybierz Formatuj element, gdzie element to nazwa zaznaczonego elementu wykresu,
np. serie danych, linie siatki czy o�.

� Kliknij dwukrotnie element.
� Wci	nij Ctrl+1 (cyfra 1).

 3. Wybierz opcj� po lewej stronie okna dialogowego, które odpowiada temu, co chcesz zrobi�.

 4. Wprowad� zmiany, wybieraj�c odpowiednie opcje po prawej stronie okna dialogowego.
W celu uzyskania pomocy dla opcji kliknij przycisk pomocy (znak zapytania) w oknie
dialogowym.

 5. Kliknij OK.
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Pami�taj: Mo�esz zmieni� kolor pewnych cz�	ci elementu — np. kolor wype�nienia lub kolor
linii. Mo�esz wybra� kolor motywu lub inny. Je�eli wybierzesz kolor motywu, kolor zmieni si�,
je	li zmienisz motyw skoroszytu. Je�eli wybierzesz kolor nie zwi�zany z motywem, nie zmieni
si� on przy zmianie motywu skoroszytu. Patrz tak�e punkt „Formatowanie z wykorzystaniem
motywów” w cz�	ci 1.

Je�eli masz wiele elementów wykresu, które chcesz sformatowa�, pozostaw okno dialogowe
Formatowanie otwarte. Po wybraniu innego elementu opcje w oknie dialogowym Formatowanie
zmieni� si� na odpowiednie dla nowego elementu.

Obs�uga brakuj�cych danych
oraz wykre�lanie danych ukrytych

Czasami w danych, które wykre	lasz, mo�e brakowa� jednego lub wielu punktów danych. Ponadto
domy	lnie Excel nie umieszcza danych z wierszy i kolumn ukrytych wewn�trz zakresu danych,
który wykre	lasz. Excel oferuje kilka opcji obs�ugi brakuj�cych danych i pozwala na wykre	lenie
ukrytych danych w zakresie. Po prostu wykonaj poni�sze kroki:

 1. Aktywuj wykres i kliknij kart� Projektowanie, aby wy	wietli� na Wst��ce narz�dzia
projektowania wykresów.

 2. Kliknij przycisk Zaznacz dane. Excel wy	wietli okno dialogowe Wybieranie 
ród�a danych.

 3. Kliknij przycisk Ukryte i puste komórki. Excel wy	wietli okno dialogowe Ustawienia ukrytych
i pustych komórek.

 4. Wybierz opcj�, która odpowiada temu, jak chcesz obs�ugiwa� brakuj�ce dane:
� Odst�py: Excel ignoruje brakuj�ce dane, a serie danych pozostawiaj� przerw�

dla ka�dego brakuj�cego punktu danych. Jest to domy	lne ustawienie.
� Zera: Excel traktuje brakuj�ce dane jako zero.
� Po��cz punkty danych lini�: Excel oblicza brakuj�ce dane, u�ywaj�c danych po obu

stronach brakuj�cego punktu (punktów). Ta opcja jest dost�pna tylko dla wykresów
liniowych i niektórych podtypów wykresów punktowych XY.

 5. Je�eli chcesz wykre	li� ukryte dane wewn�trz zakresu �ród�owego wykresu, zaznacz pole
wyboru Poka� dane w ukrytych wierszach i kolumnach.

 6. Kliknij OK, aby wyj	� z okna dialogowego ustawienia ukrytych i pustych komórek, i kliknij
ponownie OK, aby wyj	� z okna dialogowego Wybieranie 
ród�a danych.

Pami�taj: Opcje, które skonfigurowa�e	, dotycz� ca�ego aktywnego wykresu. Nie da si� okre	li�
ró�nych opcji dla ró�nych serii tego samego wykresu.

Wstawianie i modyfikacja legendy wykresu
Legenda korzysta z tekstu i kluczy do opisu serii danych na wykresie. Klucz to ma�a grafika
odpowiadaj�ca serii wykresu.
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Dodawanie legendy do wykresu
Podczas tworzenia wykresu mo�esz wybra� uk�ad, który zawiera legend� (jak na rysunku 10.1).
Je�eli nie umie	cisz legendy podczas tworzenia wykresu, mo�esz doda� j� pó�niej. W celu dodania
legendy do istniej�cego wykresu wykonaj poni�sze kroki:

 1. Aktywuj wykres i kliknij kart� Uk�ad, aby wy	wietli� na Wst��ce narz�dzia uk�adu wykresu.

 2. Kliknij przycisk Legenda i wybierz opcj� z menu. Excel wy	wietli legend� na wykresie.

Zmiana nazw (tytu�ów) na legendzie wykresu
Je�eli nie umie	cisz tytu�ów wierszy lub kolumn wraz ze �ród�owymi danymi podczas tworzenia
wykresu, Excel wy	wietli domy	lne nazwy (tytu�y) Serie1, Serie2 itd. na legendzie. W celu zmiany
tych domy	lnych nazw wykonaj poni�sze kroki:

 1. Aktywuj wykres i kliknij kart� Projektowanie, aby wy	wietli� na Wst��ce narz�dzia
projektowania wykresów.

 2. Kliknij przycisk Zaznacz dane. Mo�esz tak�e klikn�� prawym przyciskiem myszy obszar
obramowania na wykresie i z menu kontekstowego wybra� Zaznacz dane. Excel wy	wietli
okno dialogowe Wybieranie 
ród�a danych.

 3. Wybierz nazw� (Serie1, Serie2 itd.) w oknie Wpisy legendy (serie danych), a nast�pnie kliknij
przycisk Edytuj powy�ej nazwy serii. Excel wy	wietli okno dialogowe Edytowanie serii.

 4. Wyczy	� wpis w polu Nazwa serii i albo wpisz now� nazw�, albo wska� komórk� arkusza
zawieraj�c� nazw�, której chcesz u�y�. Kliknij OK, aby doda� nazw� i powróci� do okna
dialogowego Wybieranie 
ród�a danych.

 5. Powtórz krok 4. dla ka�dej serii, której nazw� chcesz zmieni�.

 6. Kliknij OK, aby wyj	� z okna dialogowego Wybieranie 
ród�a danych.

Modyfikacja osi wykresu
Po utworzeniu wykresu mo�esz chcie� zmodyfikowa� o	 warto	ci, aby zmieni� skal�, doda�
tytu� osi, zmodyfikowa� wy	wietlanie znaczników, doda� wy	wietlanie jednostek itp. Mo�esz
te� chcie� zmodyfikowa� o	 kategorii, aby np. doda� tytu�, zmodyfikowa� znaczniki lub zmieni�
miejsce przeci�cia tej osi z osi� warto	ci.

Wykonaj poni�sze kroki, aby zmodyfikowa� osie wykresu:

 1. Aktywuj wykres i kliknij kart� Uk�ad, aby wy	wietli� narz�dzia uk�adu wykresu na Wst��ce.

 2. Kliknij przycisk Osie i wybierz opcj� G�ówna o� pozioma lub G�ówna o� pionowa w zale�no	ci
od tego, któr� o	 chcesz zmodyfikowa�. Po wybraniu opcji osi pojawi si� wysuwane menu.

 3. Je�eli potrzebna opcja jest widoczna w wysuwanym menu, wybierz j� — i to ju� wszystko.
W przeciwnym przypadku przejd� do kroku 4.

 4. Je�eli �adna ze standardowych opcji wysuwanego menu nie jest tym, czego potrzebujesz,
wybierz Wi�cej opcji <osi> na dole wysuwanego menu, gdzie <osi> to g�ównej/pomocniczej
osi poziomej lub g�ównej/pomocniczej osi pionowej. Excel wy	wietli okno dialogowe Formatowanie osi.
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 5. Po prawej stronie okna dialogowego wybierz te opcje osi, które chcesz zmieni�. W celu
uzyskania pomocy kliknij przycisk pomocy (znak zapytania w prawym górnym rogu okna
dialogowego).

By� mo�e b�dziesz musia� poeksperymentowa� z opcjami, aby osi�gn�� po��dany efekt.
Mo�esz zawsze wycofa� swoje wybory (klikaj�c przycisk Cofnij na pasku narz�dzi Szybki
dost�p) i zacz�� od nowa, je�eli Twój wykres nie poka�e oczekiwanych rezultatów.

 6. Je�eli chcesz zmodyfikowa� formatowanie osi (liczby, wype�nienie, lini� itd.), zaznacz
jedn� lub wi�cej opcji na li	cie po lewej stronie okna dialogowego i wybierz odpowiednie
opcje po prawej stronie.

 7. Kliknij OK, gdy sko�czysz wybieranie opcji.

Szybkim sposobem modyfikacji istniej�cej osi jest zaznaczenie i dwukrotne klikni�cie osi na
wykresie lub klikni�cie prawym przyciskiem myszy osi na wykresie i wybranie z menu Formatuj o�.
Nast�pnie wykonaj kroki 5 – 7.

W celu dodania tytu�u do osi aktywuj wykres, kliknij kart� Uk�ad i przycisk Tytu�y osi. Wybierz
z menu o	, a nast�pnie z wysuwanego menu wybierz opcj� tytu�u. Po wy	wietleniu przez Excela
pola tytu�u osi na wykresie kliknij to pole i wpisz tytu�.

Zmiana rozmiaru, przenoszenie, kopiowanie
i usuwanie zagnie�d�onego wykresu

W celu zmiany rozmiaru zagnie�d�onego wykresu wykonaj poni�sze kroki:

 1. Aktywuj wykres.

 2. Przeci�gnij jeden z o	miu uchwytów zmiany rozmiaru (serii kropek) na ramce wykresu,
aby zmieni� rozmiar elementu. Gdy przytrzymasz wska�nik myszy nad uchwytem zmiany
rozmiaru, wska�nik zmieni si� w dwustronn� strza�k�, a podczas przeci�gania uchwytu
zmiany rozmiaru — w czarny krzy�yk.

Mo�esz przesun�� zagnie�d�ony wykres do innej lokalizacji na arkuszu lub wykona� kopi�
wykresu w arkuszu:

� W celu przesuni�cia wykresu za pomoc� myszy najpierw aktywuj wykres. Nast�pnie
kliknij ramk� wykresu pomi�dzy uchwytami zmiany rozmiaru i przeci�gnij wykres do
po��danego miejsca w arkuszu. Gdy przytrzymasz wska�nik myszy nad ramk� lub gdy
przeci�gasz ramk�, wska�nik zmieni si� w krzy�yk ze strza�kami na wszystkich ramionach.

� Je�eli chcesz przesuwa� wykres z ma�ymi przyrostami — np. aby wyrówna� wiele wykresów
— wykonanie tego za pomoc� myszy nie b�dzie �atwe. W tym przypadku mo�esz u�y�
klawiszy strza�ek w celu przesuni�cia wykresu. Najpierw upewnij si�, �e wykres nie jest
aktywny. Wci	nij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a nast�pnie zaznacz wykres za pomoc� myszy.
Mo�esz teraz przesuwa� wykres za pomoc� klawiszy strza�ek.

� W celu skopiowania arkusza aktywuj go. Nast�pnie wci	nij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas
przeci�gania wykresu. Mo�esz tak�e u�y� przycisków Kopiuj i Wklej na karcie Narz�dzia g�ówne
Wst��ki lub wcisn�� Ctrl+C, aby skopiowa�, i Ctrl+V, �eby wklei�.
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� W celu przeniesienia zagnie�d�onego wykresu do oddzielnego arkusza wykresu kliknij
przycisk Projektowanie, a nast�pnie kliknij przycisk Przenie� wykres. Okre	l now� lokalizacj�
w oknie dialogowym Przenoszenie wykresu i kliknij OK. Arkusz wykresu typowo zawiera
jeden wykres po��czony z danymi w arkuszu roboczym.

W celu usuni�cia wykresu aktywuj wykres i wci	nij klawisz Delete.

Zmiana rozmiarów, przenoszenie
i usuwanie elementu wykresu

Mo�esz zmieni� rozmiar nast�puj�cych elementów wykresu: dowolnych tytu�ów i etykiet danych,
legendy oraz obszaru kre	lenia. W celu zmiany rozmiaru elementu wykresu wykonaj poni�sze
kroki:

 1. Zaznacz element wykresu, którego rozmiar chcesz zmieni�.

 2. Przeci�gnij uchwyt zmiany rozmiaru (kwadrat lub kó�ko) na ramce elementu, aby
zmieni� rozmiar tego elementu. Gdy przytrzymasz wska�nik myszy nad uchwytem
zmiany rozmiaru, wska�nik zmieni si� na dwustronn� strza�k�. Klikni�cie mysz� w celu
przeci�gni�cia uchwytu zmieni wska�nik na krzy�yk.

Mo�esz przenie	� tytu�y, etykiety danych i legend� wewn�trz obszaru wykresu. W celu przesuni�cia
elementu wykresu wykonaj poni�sze kroki:

 1. Zaznacz element wykresu, który chcesz przesun��.

 2. Kliknij ramk� elementu pomi�dzy uchwytami zmiany rozmiaru i przeci�gnij element do
po��danej lokalizacji na wykresie. Gdy przytrzymasz wska�nik myszy nad ramk� lub gdy
przeci�gniesz ramk�, wska�nik zmieni si� w krzy�yk ze strza�kami na wszystkich ramionach.

Mo�esz usun�� dowolny element wykresu, w tym serie danych. W celu usuni�cia elementu
wykresu wykonaj poni�sze kroki:

 1. Zaznacz element, który chcesz usun��.

 2. Wci	nij klawisz Delete.

Patrz tak�e nast�pny punkt, „Zaznaczanie elementu wykresu”.

Zaznaczanie elementu wykresu
Modyfikowanie elementu wykresu jest podobne do wszystkich innych czynno	ci wykonywanych
w Excelu: najpierw zaznaczasz — w tym przypadku zaznaczasz element wykresu — a nast�pnie
wprowadzasz polecenie dotycz�ce tego zaznaczonego elementu.

Mo�esz zaznaczy� element wykresu w dowolny z poni�szych trzech sposobów:

� Kliknij element wykresu. Je�eli element to seria, jednokrotne klikni�cie zaznaczy wszystkie
punkty serii, a dwukrotne zaznaczy wybrany punkt.
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� Wciskaj klawisz strza�ki w gór� lub w dó�, aby cyklicznie przechodzi� przez wszystkie
elementy wykresu. Po zaznaczeniu serii danych mo�esz wciska� klawisz strza�ki w prawo
lub lewo, aby zaznacza� poszczególne punkty serii.

� Zaznacz wykres i kliknij kart� Uk�ad na Wst��ce. Wybierz element wykresu z listy
rozwijanej Elementy wykresu (znajduj�cej si� powy�ej przycisku Formatuj zaznaczenie)
w grupie Bie��ce zaznaczenie. Ta opcja jest u�yteczna, je�eli zaznaczenie elementu za pomoc�
myszy jest dla Ciebie trudne.

Je�eli przesuniesz wska�nik myszy nad element wykresu, etykietka ekranowa wy	wietli
nazw� tego elementu. Je�eli elementem jest punkt danych, etykietka ekranowa wy	wietli
warto	�. Etykietka ekranowa jest przydatna do upewnienia si�, �e zaznaczasz zamierzony
element.

Aktualizowanie zakresu danych 	ród�owych
dla wykresu lub serii danych

Cz�sto tworzysz wykres korzystaj�cy z konkretnego zakresu danych, a nast�pnie rozszerzasz
ten zakres, dodaj�c nowe dane do arkusza. Je�eli dodasz nowe dane do zakresu, serie danych
w wykresie nie zaktualizuj� si�, aby uwzgl�dni� nowe dane. Mo�esz te� usun�� cz�	� danych
z zakresu, którego u�y�e	 do utworzenia wykresu. Je�eli usun��e	 dane z zakresu, domy	lnie
wykres wy	wietli usuni�te dane jako warto	ci zerowe.

W celu aktualizacji ca�ego wykresu, aby odzwierciedla� nowy zakres danych, wykonaj poni�sze
kroki:

 1. Aktywuj wykres, a nast�pnie kliknij kart� Projektowanie, aby wy	wietli� na Wst��ce
narz�dzia projektowania.

 2. Kliknij przycisk Zaznacz dane, aby wy	wietli� okno dialogowe Wybieranie 
ród�a danych.

 3. W polu Zakres danych wykresu r�cznie edytuj odwo�anie do danych �ród�owych lub
wyczy	� to pole i u�yj wska�nika myszy do zaznaczenia nowego zakresu w arkuszu
roboczym.

 4. Kliknij OK, a Excel zaktualizuje wykres nowym zakresem danych.

Je�eli potrzebujesz zaktualizowa� zakres dla pojedynczej serii danych wykresu, wykonaj
poni�sze kroki:

 1. Aktywuj wykres, a nast�pnie kliknij kart� Projektowanie, aby wy	wietli� na Wst��ce
narz�dzia projektowania wykresów.

 2. Kliknij przycisk Zaznacz dane. Excel wy	wietli okno dialogowe Wybieranie 
ród�a danych.

 3. W okienku Wpisy legendy (serie danych) zaznacz nazw� serii, któr� chcesz zmodyfikowa�, i kliknij
przycisk Edytuj powy�ej tego okienka. Excel wy	wietli okno dialogowe Edytowanie serii.

 4. W polu Warto�ci serii r�cznie edytuj odwo�anie do �ród�a danych lub wyczy	� to pole i u�yj
wska�nika myszy, aby zaznaczy� nowy zakres w arkuszu roboczym. Kliknij OK, aby powróci�
do okna dialogowego Wybieranie 
ród�a danych.



174 Cz��� 10: Tworzenie wykresów danych                                                                                         

 5. Je�eli to konieczne, zmodyfikuj zakres dla etykiet kategorii. Kliknij przycisk Edytuj pod
napisem Etykiety osi poziomej (kategorii), aby wy	wietli� okno dialogowe Etykiety osi. W polu
Zakres etykiet osi r�cznie edytuj odwo�anie do etykiet kategorii lub wyczy	� to pole i zaznacz
nowy zakres w arkuszu.

 6. Kliknij OK, a Excel zaktualizuje wykres nowym zakresem danych.

Po aktywacji wykresu Excel wy	wietla w arkuszu kontury zakresów u�ywanych przez wykres.
W celu rozszerzenia lub redukcji zakresu ca�ego wykresu po prostu przeci�gnij uchwyt konturu
(ma�y kwadrat w rogu konturu). W celu rozszerzenia lub redukcji zakresu serii danych zaznacz
seri� danych na wykresie i przeci�gnij uchwyt konturu.

Lepszym sposobem obs�ugi zakresów danych, które si� zmieniaj�, jest konwersja zakresu na tabel�.
Po dodaniu lub usuni�ciu danych z tabeli wykres utworzony na podstawie zakresu (przed
lub po konwersji zakresu na tabel�) aktualizuje si� automatycznie. Patrz tak�e cz�	� 11.,
„Praca z tabelami”.




