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Rozdział 8. Funkcje logiczne

FAŁSZ

Zastosowanie

Funkcja zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

Składnia

FAŁSZ()

Opis argumentów

Funkcja nie posiada argumentów.

Uwagi

Aby w komórce uzyskać wartość logiczną fałsz, możemy ją po
prostu wpisać, nie ma potrzeby stosowania funkcji FAŁSZ.

JEŻELI — test logiczny

Zastosowanie

Funkcja służy do przeprowadzania testu logicznego. Podstawo-
wym argumentem funkcji jest warunek, test logiczny. Funkcja
zwraca jedną z dwóch wartości w zależności, czy warunek jest
spełniony, czy nie.
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Składnia

JEŻELI(W;X;Y)

Opis argumentów

W test logiczny, czyli wyrażenie, które można określić jako
prawdziwe lub fałszywe, może to być np. A2>0 (czy wartość
w komórce A2 jest większa od zera), C3="styczeń" (czy w ko-
mórce C3 znajduje się tekst styczeń) itp.

X wartość, jaką ma zwrócić funkcja w przypadku, kiedy test
logiczny określony argumentem W będzie spełniony. Argu-
ment może być także formułą.

Y wartość, jaką ma zwrócić funkcja w przypadku, kiedy test
logiczny określony argumentem W nie będzie spełniony.
Argument może być także formułą.

Uwagi

Jeżeli argument X zostanie pominięty, to funkcja, w przypadku
kiedy będzie spełniony warunek W, zwróci wartość 0. Jeżeli argu-
ment Y zostanie pominięty w taki sposób, że po argumencie X nie
będzie średnika, to w przypadku niespełnienia warunku W funk-
cja zwróci wartość logiczną FAŁSZ. Jeżeli argument Y zostanie
pominięty w taki sposób, że po argumencie X będzie średnik, to
w przypadku niespełnienia warunku W funkcja zwróci wartość
logiczną FAŁSZ. Tworząc bardziej skomplikowane formuły, funk-
cje JEŻELI można zagnieżdżać do siedmiu razy.
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LUB – suma logiczna, alternatywa

Zastosowanie

Funkcja służy do sumowania logicznego warunków (maksymal-
nie 30). Jeżeli którykolwiek z warunków jest spełniony, funkcja
zwraca wartość PRAWDA. Funkcja zwróci wartość FAŁSZ jedynie
wtedy, gdy wszystkie warunki podane jako argumenty nie będą
spełnione.

Składnia

LUB(W1;W2;W3;...;W30)

Opis argumentów

W1;W2;W3;...;W30
warunki, które sumujemy logicznie. Argumenty powinny
być wartościami logicznymi lub wyrażeniami zwracającym
wartości logiczne PRAWDA lub FAŁSZ. Argumenty mogą być
także odwołaniami.

Uwagi

Jeżeli którykolwiek z argumentów funkcji jest odwołaniem do pu-
stej komórki albo jest tekstem lub odwołaniem do komórki z tek-
stem, to zostanie on pominięty. Jeżeli którykolwiek z argumentów
nie jest wartością logiczną, to funkcja zwróci błąd. Przykładowa
formuła =LUB(B1>0;C1>0;D1>0) zwróci wartość PRAWDA, jeżeli któ-
rakolwiek z liczb z komórek B1, C1, D1 będzie większa od zera,
i zwróci wartość FAŁSZ, jeżeli wszystkie liczby w tych komórkach
będą ujemne.
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NIE — zaprzeczenie

Zastosowanie

Funkcja służy do odwracania wartości logicznej.

Składnia

NIE(X)

Opis argumentów

X argument powinien być wartością logiczną PRAWDA lub FAŁSZ
albo wyrażeniem mogącym przyjmować takie wartości.

Uwagi

Jeżeli argumentem funkcji będzie wartość logiczna PRAWDA lub
wyrażenie przyjmujące taką wartość, to funkcja zwróci wartość
FAŁSZ. Jeżeli argumentem funkcji będzie wartość logiczna FAŁSZ
lub wyrażenie przyjmujące taką wartość, to funkcja zwróci war-
tość PRAWDA.

ORAZ — iloczyn logiczny, koniunkcja

Zastosowanie

Funkcja służy do mnożenia logicznego warunków (maksymal-
nie 30), wartości logicznych. Jeżeli którykolwiek z warunków nie
jest spełniony, funkcja zwraca wartość FAŁSZ. Funkcja zwróci war-
tość PRAWDA jedynie wtedy, gdy wszystkie warunki podane jako
argumenty będą spełnione.
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Składnia

ORAZ(W1;W2;W3;...;W30)

Opis argumentów

W1;W2;W3;...;W30
warunki, które mnożymy logicznie. Argumenty powinny być
wartościami logicznymi lub wyrażeniami zwracającym war-
tości logiczne PRAWDA lub FAŁSZ. Argumenty mogą być także
odwołaniami.

Uwagi

Jeżeli którykolwiek z argumentów funkcji jest odwołaniem do
pustej komórki albo jest tekstem lub odwołaniem do komórki
z tekstem, to zostanie on pominięty. Jeżeli którykolwiek z ar-
gumentów nie jest wartością logiczną, to funkcja zwróci błąd.
Przykładowa formuła =ORAZ(B1>0;C1>0;D1>0) zwróci wartość
PRAWDA, jeżeli wszystkie liczby z komórek B1, C1, D1 będą więk-
sze od zera, i zwróci wartość FAŁSZ, jeżeli którakolwiek z tych
liczb będzie ujemna.

PRAWDA

Zastosowanie

Funkcja zwraca wartość logiczną PRAWDA.

Składnia

PRAWDA()
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Opis argumentów

Funkcja nie posiada argumentów.

Uwagi

Aby w komórce uzyskać wartość logiczną PRAWDA, możemy ją po
prostu wpisać, nie ma potrzeby stosowania opisywanej funkcji.




