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Excel już nigdy Cię nie zaskoczy!
• Jak zdefiniować własne skróty klawiaturowe?

• Czy można wygenerować dźwięk w Excelu?

• Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł?

• W jaki sposób adresować komórki z użyciem ich numerów i numerów wierszy?

Poznaj odpowiedzi na te i setki innych pytań!
Praca z programem Excel ułatwia i przyspiesza wiele operacji, których wykonanie metodą 

tradycyjną byłoby skomplikowane i ogromnie obciążające. Jednak czasem obsługa Excela może 

być prawdziwym wyzwaniem! Bywa, że problemem są nasz pośpiech i własna nieuwaga, a kiedy 

indziej przyczyną kłopotów może się stać niezwykłe bogactwo możliwości tego programu. Arkusz 

oferuje wiele opcji, ale jest on tylko narzędziem. Od użytkownika zależy, czy i jak to narzędzie 

wykorzysta. Trzeba tylko wiedzieć, jakie wydać mu polecenie!

W książce Excel 2010 PL. Rozwiązywanie problemów dla każdego, przeznaczonej zarówno dla 

zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników programu, znajdziesz uporządkowane 

alfabetycznie porady praktyczne, dotyczące tego, jak rozwiązać problemy napotkane podczas 

pracy z arkuszem Excel 2010 PL. Znajdziesz tu szerokie spektrum zagadnień, informacje dotyczące 

konfiguracji programu, wykorzystania rzadko używanych narzędzi, usprawnienia codziennej 

pracy, zautomatyzowania pewnych czynności czy pisania formuł w VBA. Zawarte w tu przykłady 

pozwolą Ci uporać się z zadaniami, które stoją przed Tobą, lub wskażą kierunek poszukiwania ich 

rozwiązania. Znajdziesz tu odpowiedzi na setki ważnych pytań, w tym:

• Co może być powodem błędów w obliczaniu formuł?

• Czy można połączyć dwa wykresy?

• Czy można zablokować konwertowanie adresów internetowych na hiperłącza?

• Jak dla ActiveChart pobrać dane dotyczące zakresu danych?

• Jak można przekonwertować liczbę wklejoną do Excela z innego programu w postaci 

tekstowej?

• Jak pobrać zawartość komórek z zakresu i odpytać Google treścią tej komórki?

• Jak usunąć rekordy zdublowane?

• Jak w tle arkusza wstawić logo firmy?

• Jak wydrukować arkusz z komentarzami?

Rozwiązuj wszelkie problemy szybko i bezstresowo!
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Jak wybra� komórk�
bez klikania jej mysz�?

Mo�na to zrobi� za pomoc� procedury VBA (rysunek 1.146).

Rysunek 1.146.
Wykonanie procedury
powoduje wybranie
komórki B2

Jak wybra� obszar arkusza?
Mo�na to zrobi� za pomoc� procedury VBA (rysunek 1.147).

Rysunek 1.147.
Wykonanie procedury
powoduje zaznaczenie
obszaru B2:C10
(lewy górny róg:
prawy dolny róg)

Jak wyczy�ci� zawarto�� komórki?
Mo�na to zrobi� za pomoc� procedury VBA (rysunek 1.148).

Rysunek 1.148.
Wykonanie procedury
powoduje wyzerowanie
zawarto�ci komórki B5

Jak wydrukowa� dane
z ró�nych arkuszy?

Aby wydrukowa� dane z ró�nych arkuszy:

 1. Zaznacz karty arkuszy, trzymaj�c wci�ni�ty klawisz Ctrl (rysunek 1.149).



84 Excel 2010 PL. Rozwi�zywanie problemów dla ka�dego

Rysunek 1.149. Zaznaczone zosta�y arkusze: Arkusz1, Arkusz3 i Arkusz6

 2. Wydaj polecenie drukowania, a dane z zaznaczonych arkuszy zostan�
wydrukowane.

Jak wykona� formularz?
Podczas edytowania danych w rozbudowanych arkuszach znacznym u�atwieniem pracy
jest formularz. Aby go wy�wietli�:

 1. Wpisz nazwy kolumn w jednym wierszu.

 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij wst�g� Dane.

 3. Z menu podr�cznego wybierz polecenie Dostosuj pasek narz�dzi Szybki dost�p.

 4. W oknie Opcje programu Excel kliknij przycisk Dostosowywanie wst��ki.

 5. Rozwi	 list� Wybierz polecenia z.

 6. Zaznacz pozycj� Polecenia, których nie ma na wst��ce.

 7. Zaznacz pozycj� Formularz.

 8. Polecenia mo�na dodawa� tylko do grup utworzonych przez u�ytkownika.
W polu po prawej stronie okna zaznacz kategori� Karty g�ówne.

 9. Kliknij przycisk Nowa karta.

 10. Kliknij przycisk Dodaj.

 11. Na nowej karcie pojawi si� pozycja Formularz.

 12. Kliknij przycisk OK.

 13. Kliknij dowoln� komórk� znajduj�c� si� w obszarze nazw kolumn.

 14. Na pasku pojawi si� ikona Formularz. Kliknij j�.

 15. Nazwy wpisane w wyró�nionym wierszu stan� si� nazwami pól formatowania
(rysunek 1.150).

Jak wykona�
raport tabeli przestawnej?

Aby wykona� raport tabeli przestawnej:

 1. Wpisz dane (rysunek 1.151).
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Rysunek 1.150.
W formularzu obok
pól do edycji danych
widoczne s� opisy.
Warto�ci, które
s� zwracane przez
formu�y, nie mo�na
edytowa�

Rysunek 1.151.
Dane do analizy

 2. Zaznacz dowoln� komórk� nale��c� do analizowanej listy.

 3. Wybierz kolejno: Wstawianie, Tabela przestawna, Tabela przestawna
(rysunek 1.152).

Rysunek 1.152.
Polecenia znajduj�
si� w zak�adce
Wstawianie

 4. Okre�l, na podstawie czego i gdzie ma zosta� utworzona tabela (rysunek 1.153).

Rysunek 1.153.
Sprawd
, czy w polu
Tabela/zakres
wprowadzone zosta�o
odwo�anie
do odpowiedniego
zakresu komórek
okre�laj�cych
po�o�enie listy
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 5. Wybierz pola, które chcesz umie�ci� w raporcie (rysunek 1.154).

Rysunek 1.154.
W tym oknie
mo�na wybra�
dane do prezentacji
w przypadku
rozbudowanych tabel

 6. Tabela zosta�a wygenerowana (rysunek 1.155).

Rysunek 1.155.
Dzi�ki ��czeniu
warto�ci pochodz�cych
z ró�nych pól raporty
tabeli przestawnej
pozwalaj�
na opracowywanie
tabelarycznych
zestawie�
i podsumowa�
rekordów

Jak wykona� tabliczk� mno�enia?
Aby wykona� tabliczk� mno�enia:

 1. Wpisz dane (rysunek 1.156).

 2. Zaznacz obszar, w którym b�d� wy�wietlane wyniki (rysunek 1.157).
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Rysunek 1.156. Szkielet tabliczki mno�enia

Rysunek 1.157. W ca�ym obszarze b�dzie wpisana identyczna formu�a

 3. W komórce B2 wpisz = i zaznacz obszar A2:A11 (rysunek 1.158).

Rysunek 1.158. Pierwszym argumentem formu�y s� liczby wpisane w obszarze A2:A11

 4. Na pasku formu�y wpisz * i zaznacz obszar B1:K1 (rysunek 1.159).

 5. Naci�nij klawisze Ctrl+Shift+Enter. Zaznaczony obszar zostanie wype�niony
formu�� tablicow� (rysunek 1.160).
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Rysunek 1.159. Drugim argumentem formu�y s� liczby wpisane w obszarze B1:K1

Rysunek 1.160. Tabliczka mno�enia gotowa

 6. Arkuszowi mo�na nada� wygl�d bardziej kojarz�cy si� z tabliczk� mno�enia
(rysunek 1.161).

Rysunek 1.161.
Tabliczka mno�enia
po niewielkich
poprawkach
kosmetycznych

Jak wykry� komórki zawieraj�ce
zbyt krótki lub zbyt d�ugi
numer rachunku bankowego?

Aby wyró�ni� kolorem komórki zawieraj�ce ci�g znaków o d�ugo�ci innej ni� 26:
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 1. Zaznacz komórk�, której zawarto�� ma by� kontrolowana.

 2. Kliknij ikon� Formatow. warunk.

 3. Wybierz polecenie Nowa regu�a.

 4. Zaznacz U�yj formu�y do okre�lania komórek, które nale�y sformatowa�.

 5. W polu Formatuj warto�ci, dla których nast�puj�ca formu�a jest prawdziwa
wpisz =D�(D1)<>26.

 6. Kliknij przycisk Formatuj.

 7. Kliknij kart� Wype�nienie.

 8. Wybierz kolor, który ma mie� t�o komórki, do której wpisano zbyt krótki ci�g
znaków.

 9. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

 10. Wpisz dane tekstowe do komórki (rysunek 1.162).

Rysunek 1.162. Gdy d�ugo�� ci�gu wprowadzonych danych b�dzie ró�na od 26, kolor t�a w komórce
zostanie zmieniony

Jak wykry�,
�e iloraz jest liczb� ca�kowit�?

Aby wykry�, �e iloraz jest liczb� ca�kowit�:

 1. Wpisz dane do arkusza.

 2. U�yj formu�y =JEELI(MOD(A2/B2;1);"U	amek";"Ca	kowita") (rysunek 1.163).

Rysunek 1.163.
Aby zweryfikowa�
poprawno�� oblicze�,
trzeba zna� tabliczk�
mno�enia!
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