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WYKRESY

Wpisanie danych do arkusza, uporz�dkowanie
ich i wykonanie oblicze� to nie koniec, ale dopiero
pocz�tek pracy. Kolejnym etapem jest interpretacja
wyników i przekonanie Czytelników o s�uszno�ci
wniosków. Nic tak nie trafia do przekonania, jak
umiej�tnie wykonane rysunki. Na szcz��cie Excel
zosta� wyposa�ony w szereg narz�dzi u�atwiaj�-
cych wykonywanie wykresów.

Szybkie
tworzenie wykresów
Tworzenie wykresu nale�y rozpocz�	 od zaznacze-
nia obszaru, który zawiera dane przeznaczone do
umieszczenia na wykresie (rysunek 16.1).

Kolejnym krokiem jest naci�ni�cie klawisza funk-
cyjnego F11. Po chwili na ekranie pojawia si�
gotowy wykres (rysunek 16.2).
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Rysunek 16.1.

Zaznaczony
obszar arkusza

Rysunek 16.2. Wykres utworzony z zaznaczonych danych

Tabela z danymi (rysunek 16.1) zosta�a zamieniona na wykres (rysunek 16.2).
Korzystaj�c z szybkiej procedury tworzenia wykresów, jeste�my zdani na domy�lne
parametry Excela. Wykres jest typu kolumnowego, kolory za� nie s� najlepiej
dostosowane do wydruku na drukarkach czarno-bia�ych. Wygl�d wykresu mo�na
zmieni	, korzystaj�c z narz�dzi dost�pnych w oknie arkusza Excel.
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Formatowanie wykresów
Formatowanie wykresu nale�y rozpocz�	 od wskazania programowi, co chcemy
formatowa	. W tym celu nale�y klikn�	 wykres.

Nast�pnie w sekcji Narz�dzia wykresów kliknij kart� Formatowanie (rysunek 16.3).

Rysunek 16.3. Mnóstwo narz�dzi! Ledwo uda�o si� je zmie�ci� na trzech kartach

Po lewej stronie paska wst�gi znajduje si� lista rozwijana Elementy wykresu.
Mo�na z niej wybra	 element wykresu, który b�dzie formatowany (rysunek 16.4).

Rysunek 16.4.

Lista sk�adników
wykresu

Formatowanie wykresu rozpoczniemy od Osi kategorii. Po zaznaczeniu jej na
li�cie nale�y klikn�	 ikon� Formatuj zaznaczenie (rysunek 16.5).

Rysunek 16.5. Ikona formatowania zaznaczonego elementu wykresu

Po chwili na ekranie wy�wietlone zostanie okno Formatowanie osi. Po klikni�ciu
przycisku Wyrównanie wy�wietlane s� atrybuty po�o�enia tekstu na ekranie
(rysunek 16.6).

Najcz��ciej modyfikowane s� dwa atrybuty. Z listy Wyrównanie w pionie mo�na
wybra	 lini�, do której wyrównany zostanie tekst (rysunek 16.7).

Z listy Kierunek tekstu mo�na wybra	 kierunek, w jakim b�dzie bieg� napis
(rysunek 16.8).

Aby wybrane parametry zosta�y zastosowane do tekstu, nale�y klikn�	 przy-
cisk OK.
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Rysunek 16.6.

Po�o�enie
opisów osi
mo�na zmienia�

Rysunek 16.7.

Warianty
wyrównania
tekstu

Rysunek 16.8.

Warianty
kierunku biegu
tekstu

Nawet po utworzeniu mo�na zmieni	 typ wykresu. W sekcji Narz�dzia wykresów
kliknij kart� Projektowanie (rysunek 16.9).
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Rysunek 16.9. Narz�dzia do zmiany wygl�du wykresu znajduj� si� na karcie
Projektowanie

Kliknij znajduj�c� si� po lewej stronie okna ikon� Zmie� typ wykresu (rysu-
nek 16.10).

Rysunek 16.10.

Ikona Zmie�
typ wykresu

Wy�wietlone zosta�o okno Zmienianie typu wykresu (rysunek 16.11). Prac�
u�atwia obrazkowe menu z miniaturami typów wykresów. Kliknij jedn� z nich,
a nast�pnie przycisk OK.

Rysunek 16.11. Na podstawie miniatury mo�na si� domy�le�, jak b�dzie wygl�da�
wykres po zastosowaniu nowej szaty graficznej

Z prawej strony wykresu widoczne jest pole legendy (rysunek 16.12).

Mo�na zmieni	 krój czcionki, któr� jest zapisane. W tym celu nale�y je klikn�	
prawym przyciskiem myszy. Z menu podr�cznego wybierz polecenie Czcionka
(rysunek 16.13), a nast�pnie parametry czcionki.

Analogicznie mo�na zmieni	 krój czcionki tytu�u wykresu oraz opisu osi kate-
gorii (rysunek 16.14).
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Rysunek 16.12. Wykres po zmianie typu. Kursor wskazuje legend�

Rysunek 16.13.

Menu podr�czne
legendy

Rysunek 16.14.

Wszystkie
napisy zosta�y
wykonane przy
wykorzystaniu
tego samego
kroju czcionki
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Aby pod wykresem umie�ci	 tabel� z danymi, które zosta�y wykorzystane do
jego utworzenia, nale�y klikn�	 ikon� Tabela danych, a nast�pnie wybra	 sposób
dodania tabeli (rysunek 16.15).

Rysunek 16.15.

Miniatury
pozwalaj� si�
zorientowa�,
jak b�dzie
wygl�da�
wykres
po modyfikacji

Tabela pojawi si� w wybranym miejscu wykresu (rysunek 16.16).

Rysunek 16.16. Wykres z dodan� tabel� danych

Chc�c zmieni	 w�a�ciwo�ci wykresu, mo�na dwukrotnie klikn�	 jego element.
Do w�a�ciwo�ci nale�y np. t�o wykresu (rysunek 16.17).

Po dwukrotnym klikni�ciu t�a wy�wietlane jest okno Formatowanie �cian. Próbka
koloru u�ytego do wype�nienia obszaru jest wy�wietlana w ramce Kolor wype�-
nienia (rysunek 16.18).
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Rysunek 16.17.

Dok�adnie
sprawd	, jaki
element klikasz

Rysunek 16.18. Po klikni�ciu czarnej strza�ki nast�puje rozwini�cie palety z próbkami
kolorów

W celu wybrania innego koloru nale�y klikn�	 jego próbk� (rysunek 16.19).

Rysunek 16.19.

Paleta
z próbkami
kolorów

W podobny sposób mo�na edytowa	 inne elementy wykresu. Okno zmiany w�a-
�ciwo�ci jest wy�wietlane po dwukrotnym klikni�ciu obiektu. Identyczny efekt
daje klikni�cie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie z podr�cznego
menu opcji Formatuj.

Modyfikuj�c poszczególne elementy wykresu, mo�na w znacznym stopniu zmie-
nia	 jego wygl�d. Na rysunku 16.20 pokazano wykres po edycji.
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Rysunek 16.20 Wykres z rysunku 16.2 po edycji

Wykres ograniczonego zakresu danych
Wykres mo�na utworzy	 z nieci�g�ego obszaru danych. Generowanie wykresu
nale�y rozpocz�	 od zaznaczenia obszaru (rysunek 16.21).

Rysunek 16.21.

Nieci�g�y
obszar danych

Kolejnym krokiem mo�e by	 naci�ni�cie klawisza F11. Wykres zostanie utwo-
rzony tylko z tych danych, które by�y zaznaczone. Wygl�d wykresu utworzonego
z nieci�g�ego obszaru danych równie� mo�na modyfikowa	 (rysunek 16.22).
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Rysunek 16.22. Zmodyfikowany wykres utworzony z danych zaznaczonych
na rysunku 16.21

Kreator wykresów
Stosowanie szybkiej metody tworzenia wykresów (zaznaczenie obszaru i naci-
�ni�cie klawisza F11) jest bardzo proste. Edycja takiego wykresu poch�ania pó�-
niej sporo czasu, dlatego z metody tej mo�na korzysta	 po to, aby zorientowa	 si�,
jak wykres b�dzie wygl�da�.

W programie Microsoft Excel 2010 nie jest ju� dost�pny kreator wykresów.
Zamiast tego mo�na utworzy	 podstawowy wykres, klikaj�c odpowiedni typ
wykresu na karcie Wstawianie w grupie Wykresy (rysunek 16.23).

Po chwili na ekranie zostanie wy�wietlony wykres. Mo�na go podda	 edycji, aby
dostosowa	 wygl�d arkusza do ca�ego dokumentu (rysunek 16.24).
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Rysunek 16.23. Aby wygenerowa� wykres, wystarczy kilka razy klikn�� mysz�

Rysunek 16.24. Wykres utworzony po klikni�ciu ikony znajduj�cej si� na karcie
Wstawianie i poddany edycji




