
VBA w Excel 

Lekcja ta ma przybliżyć pojęcia związane z programowaniem w pakiecie Office. 
Poniższe przykłady związane są z wersją Office2007. 

VBA 
To odmiana języka Basic przystosowany do programowania w aplikacjach MS Office. 
Jest językiem programowania obiektowego. Aby wywołać IDE  (środowisko pracy 
programisty dla VBA) należy użyć skrótu Lewy ALT + F11 lub z zakładki Deweloper 

wybrać ikonę . 

 
  
Aby na pasku narzędzi pojawiła się zakładka Deweloper należy zmienić opcje Excel. 

 

  Zakładka się pojawi. 
 

3. Naciśnij  ikonę Office 

2. Wybierz Opcje programu 

1. Zaznacz opcję  � : Pokaż kartę Deweloper…. 



Zadanie do samodzielnego wykonania: 
Cele zadania: 

Stworzymy cztery pola po jednym dla każdej z barw podstawowych wyświetlaczy (R-
czerwona, G-zielona, B-niebieska) oraz ploe w którym barwy te będą mieszane. Ilość 
wypełnienia barwy wybierać będziemy za pomocą suwaków, a nad suwakami 
wyświetlać się będzie liczba dziesiętna koloru. 

Rozwiązanie: 
W nowym zeszycie Excel ustaw się na Arkuszu1. Z zakładki Deweloper na arkuszu 
umieść dwa elementy wzorując się na ilustracji: 

 
 
 

 
Dwukrotne kliknięcie w pasek przewijania spowoduje otworzenie się IDE VBA. 
 

3. Wybierz  WSTAW z Deweloper 

2. Wybierz  Etykietę z Formantów ActiveX i umieść  
na arkuszu. 

1. Wybierz  Pasek przewijania z Formantów ActiveX   
i umieść  na arkuszu. 



 
 

Naciskając ikonę   lub Lewy ALT + F11 przejdziesz ponownie do okna arkusz. 
Zaznacz pojedynczym kliknięciem Etykietę, Lewy ALT + F11 przejdź do IDE i w oknie 
Peoperties Label1 popraw właściwości: 
Caption : R = (W tym miejscu będą pojawiać się wartości bieżące suwaka 
odpowiadające stopniowi nasycenia) 
Font  

 
 
ForeColor : na żółty 
TextAlign : 2 Center 
 
Mamy już zestaw dla pierwszej barwy. Przejdź na Arkusz i za pomocą Control i myszy 
skopiuj te obiekty jeszcze 2 razy. 
Utwórz jeszcze jedną etykietę dla mieszanych kolorów. Teraz twój Arkusz powinien 
wyglądać tak: 
 

Nazwa użytego obiektu 
(pasek przewijania) w VBA 
nazywany jest ScrollBar1 

Opis zdarzenia na jakie 
będzie reagował Change 

(reakcja na zmianę pozycji) 

Okno właściwości obiektu. 
Zmieniając właściwości w tym 
oknie możemy zmienić 
wygląd naszego obiektu. 
Zmień opcje: 
Max: na 255 
 
To jest największa liczba 
dziesiętna jaką może przyjąć 
pojedyncza barwa 
podstawowa (jest ona 
zakodowana 1 Bajtem) 

… Pozwolą wejść do bardziej 
zaawansowanych funkcji. 



 
 

Programowanie: 
Jeszcze raz kliknij dwukrotnie w suwak 1. 
W oknie kodu wybierz kodowanie dla zmiennych globalnych: 

 
 
 
 
 
 
(General) – (Declarations) to miejsce w kodzie gdzie możemy poinformować program 
o tym jakich będziemy używać zmiennych, stałych lub jakich dodatkowych bibliotek 
będziemy używać. 
Teraz doprowadź do takiego stanu swój kod programu. Zwróć uwagę na to jak IDE 
pomaga programiście w wybierani właściwości lub dba o prawidłowość Twoich 
wpisów. 

Ta zakładka pozwoli Ci na 
łatwe przemieszczanie się po 
kodzie między obiektami 

Ta zakładka pozwoli Ci na 
wybieranie zdarzeń i 
tworzenie funkcji. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wpisaniu kodu programu (implementacji) możesz sprawdzić efekt działania 
programu. Przejdź na Arkusz, wyłącz tryb projektu, zmieniaj położenie pierwszego 
suwaka. 

 
 
Wzorując się na powyższym przykładzie, zmieniając liczby przy Label1 na 2 na 3 na 4 
i używając odpowiednich innych zmiennych napisz program do suwaków ScrollBar2 i 
3, zmieniających kolory zielony i niebieski. 
 

Dim oznacza że będziemy  
deklarować zmienne 
R, G, B, mieszany to nazwy 
naszych zmiennych 
As Long informuje program 
że zmienne należą do zbioru 
liczb całkowitych o 
rozszerzonym zakresie (ilość 
odcieni barwy mieszanej 
przekracza 16000000) 

Zmiennej R odpowiadającej 
za kolor czerwony 
przypisujemy wartość  
odpowiadającą pozycji 
suwaka 

Etykieta 1(Label 1) 
właściwość kolor tła 
(BackColor) przypisujemy 
wartość zwróconą przez 
funkcję RGB pod wartość 
czerwonego wstawiamy 
naszą zmienną R. 

Etykieta 1(Label 1) właściwość tekst   
(Caption) przypisujemy wartość 
zwróconą przez funkcję CStr (Konwersji 
z liczby całkowitej na tekst) zmiennej R. 

Włącz lub wyłącz tryb projektowania. 



Kod całego programu: 

 
 
 


