
MS Excel wprowadzenie 

Czym jest pakiet biurowy MS OFFICE 

• Zbiór narzędzi do prowadzenia prac biurowych (edytor 
tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do prezentacji, bazy 
danych) 

• Funkcje i narzędzia łączące wszystkie podprogramy: (grafika 
wektorowa, VBA język programowania wspólny dla wszystkich 
aplikacji, możliwość migracji danych między aplikacjami, 
narzędzia konwersji na HTML i publikacji w Internecie). 

• Możliwość pracy grupowej na tych samych dokumentach. 
 

Jak słuchacze mogą korzystać z MS OFFICE 

Linki przydatne dla studentów: 
https://www.zpsb.pl/serwis-pocztowy-zpsb/ 
 
https://zpsb.freshdesk.com/support/solutions/articles/29000020641-
office-365- 
 
Ćwiczenia: 
Zaloguj się do serwisu i sprawdź dostęp do aplikacji Office 365. 
(Pamiętaj, że będąc słuchaczem ZPSB masz możliwość 
ściągnięcia na jeden ze swoich komputerów domowych aplikacji 
OFFICE365 tak by pracować na nim offline.) 
 

EXCEL jako część Office. 

• Czym jest Excel: (W systemie pliki tej aplikacji posiadają 
rozszerzenie *.xls w starszych wersjach i *.xlsx . 

• Plik wygenerowany przez aplikację nazywamy ZESZYTEM 
ponieważ może składać się z praktycznie nieograniczonej 
liczby skoroszytów (liczba uzależniona od wielkości pamięci 
komputera.) 

• Budowa skoroszytu (pojedynczej tabeli): 
Całkowita liczba wierszy i kolumn w arkuszu 1 048 576 wierszy na 16 384 kolumn 

• Sposób adresowani komórek: BD398  litery są adresem 
kolumny liczby adresem wiersz:   



• Opis zakresów (bloków komórkowych): A7:C20 dwukropek 
zastępuje wyrażenie (blok komórek od A7 do C20) 

Liczby, teksty, formuły: 

• Wis w EX jest rozróżniany jako liczba i wpisywany po prawej 
stronie komórki a tekst nie będący dla aplikacji liczbą po lewej: 

 
 

• Formułą to wpis w komórce poprzedzony znakiem „=” 
pozwalający na wykonywanie obliczeń. 

 
 

Działania na liczbach i na komórkach: 

Wykonaj następujące ćwiczenia: 
1. Ustaw się w komórce, w której chcesz uzyskać wynik (np. B2). 

Wpisz następującą formułę: „=15+3”, zatwierdź Enter. 
2. Wykonaj: 

 
Wynik w B2 nazywamy operacjami na liczbach a w D4 na 
komórkach. Przy pracy w arkuszu staraj się używać klawiatury 
numerycznej. 

Wypełnianie serią i wartościami, kopiowanie i przenoszenie 

zawartości komórek. 



 
 

Przejdź do następnego arkusza, w 
komórce B2 wpisz liczbę 12 i 
zatwierdź. LPM (lewy przycisk myszy) 
chwyć prawy dolny narożnik 
zaznaczonej komórki i rozwiń ją w dół 
do komórki B8. Zinterpretuj wyniki. 
 
Powtórz to ćwiczenie z użyciem PPM, 
ale w trakcie ćwiczenia wybierz opcję 

Wypełnij Serią: Przeanalizuj różnice. 
 
Zadanie: 
Sprawdź czy funkcja ta działa w 
odniesieniu do dni tygodnia czy 
miesięcy i czy wypełnia pola również 
poziomo. 
 
Wpisz w dowolnym miejscu jedną pod 
drugą liczby o odstępie 2 np.: 4 i 6. 
Zaznacz dwie komórki i LPM 

przeciągnij prawy dolny narożnik o 5 komórek i zinterpretuj wyniki. 
 

Wypełnianie wartościami: 

Wykonaj zapis w nowym arkuszu. 

 



W komórce D2 wstaw formułę „=B2*C2” a w komórce E2 
„D2/$B$9”.  Ustaw się na wpisie $B$9 i klikaj klawiszem F4. Co 
zauważyłeś? 

 
Po zatwierdzeniu wpisów, stań ponownie na E2 i zmień formę na 
walutę euro jak na obrazku. 
Zaznacz komórki D2:E2 i pociągnij za dolny prawy róg. Porównaj 
wyniki: 

 
Zmień wartość komórki B9. 
 

Obliczenia na datach: 

Data dla Excel jest liczbą całkowitą, to znaczy że można na nich 
wykonywać operacje arytmetyczne. 
W nowym arkuszu wykonaj wpisy zgodnie ze wzorem: 

 
W komórce B2 wpisz dzisiejszą datę zaczynając od roku i 
oddzielając liczby myślnikiem np.: 2019-11-10. 



W komórce B3 wpisz analogicznie swoją datę urodzin. 
W komórce B4 i B5 oblicz formułę: =B2-B3. 

 
Liczba oznacza ilość dni jak upłynęła od twoich urodzin. 
Aby lepiej przedstawić wyniki w komórce B4, stań na niej i kliknij 
PPM, wybierz opcję formatowania komórki. 

 
W oknie formatowania przejdź do zakładki „liczby” i zaznacz 
zgodnie z obrazkiem. 



 
Liczba jaka się pojawi oznacza: ilość lat, miesięcy i dni jakie 
upłynęły w ostatnim miesiącu. 

 19 lat 6 miesięcy i 2 dni z 7 miesiąca życia. 
 
Dzięki Excelowi możesz dowiedzieć się również którego dnia 
tygodnia wypada konkretna data, np. twoje urodziny. 
 
Wykonaj operację formatowania na dacie twoich urodzin ale 
wybierz inne opcje: 



 

 
ZADANIE: 
Korzystając z Internetu sprawdź ile dni żył Jan Paweł II. 

Wpisz 
„dddd” 


