
Zadanie z funkcji i pracy na wielu arkuszach. 

 
Treścią zadania jest stworzenie symulacji zestawienia kosztów 
kwartalnych z użyciem promocji w sklepie detalicznym: 
 

Przygotowanie Arkusza 

Stwórz nowy zeszyt Excel o nazwie „dane1.xlsx” i zapisz go na 
pulpicie. 
Zmień nazwy poszczególnych arkusz nadając im kolejne liczby 
rzymskie trzech czterech pierwszych arkuszy. Piąty arkusz nazwij 
Zestawienie. 
(aby zmienić nazwę arkusza kliknij PPM w nazwę obecnego i 
wybierz opcję, „zmień nazwę”.) 

 
 
Kliknij w arkusz „I” wciśnij klawisz „Shift” i kliknij arkusz „IV”. 
Operacja ta powinna skutkować zaznaczeniem wszystkich arkuszy 
od I doIV. 

 
Takie zaznaczenie spowoduje, że wszystkie operacje jakie teraz 
będziesz wykonywać skopiowane będą na zaznaczonych 
arkuszach. Stwórz szablon wg wzoru. 



 
 Gdy to wykonasz przystąp do uzupełnienia formuł: Spróbuj 
wypełnić pierwszy wiersz (2) formułami. E2(=C2-D2); G2(=C2*F2); 
H2(=F2+(F2*$O$1)); itd 

 
 
Przejdź do uzupełnienia wiersza 14 Razem. Użyj funkcji Sumy 
zaznaczonej na obrazku.  

 

Stań w komórce C14  i kliknij ikonę . Zaznacz obszar 
od C2:C12. Zatwierdź enterem. Chwyć komórkę C14 za prawy 
dolny róg i rozszerz ją do M14. Sprawdź wyniki: 

 
Znaną już metodą wypełnij wartości w kolumnach E i od G do M. 
Powinieneś otrzymać podobne wyniki do tych z obrazka: 

 
Dla lepszej orientacji kolumny które posiadają formuły zaznaczyłem 
innym kolorem. 



Teraz sprawdź, że na arkuszu „Zestawienie” nie ma żadnych 
danych, a w pozostałych znajdują się takie same tabele. 
Wejdź na każdy z arkuszy i pozmieniaj dane dotyczące ilości 
zakupionego towaru, ceny za sztukę oraz narzutu w danym 
miesiącu. 
 

Arkusz Zestawienie.: 

Przejdź na Zestawienie ustaw się w komórce A1 i wpisz „=”, teraz 
przejdź do arkusza I i wskaż komórkę A1. W linii formuły powinien 
się pojawić następujący wpis „=I!A1”. Wykrzyknik w formule 
informuje o odwołaniu do innego arkusza. Zatwierdź wpis. 
Wypełnij komórki od A1 do B1, a następnie Zaznacz je obie i 
wypełnij do wiersza 15. W ten sposób uzyskałeś kopię produktów. 

 
Wypełnij resztę opisów wg wzoru: 

 
 
Formuła do „śr cena” dotyczy średniej ceny w kwartale sztuki 
produktu, aby ją obliczyć użyjemy funkcji „średnia”. Stań w 
komórce C2. Rozwiń w pasku narzędzi ikonę „Autosumowanie” i 
wybierz opcję „średnia”. 



 
nie usuwając zaznaczenia 
wskaż myszką komórkę F2 
w arkuszu I a następnie 
wstaw średnik. Operację 
powtórz wskazując F2 w 
kolejnych arkuszach II, III i 
IV. 

 
Powinieneś uzyskać taki 
wygląd formuły. Po 
zatwierdzeniu Excel obliczy 
średnią z wybranych 
komórek. 

Postępując analogiczne użyj funkcji SUMA w komórkach D2 i E2  
sumując wartości z komórek G2 i L2 w poszczególnych arkuszach. 
 
Kolumnę F oblicz odejmując wartości E – D. Wypełnij wartościami 
resztę komórek. 
 
Obejrzyj wyniki i sprawdź jak się będą zmieniać gdy zaczniesz 
wprowadzać inne dane w poszczególnych arkuszach. 
 
Podsumuj kolumny w wierszu razem. 



 
  
 
 
 
 
 
 


