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Wykorzystaj wszystkie możliwości drzemiące w formułach!
• Jak tworzyć formuły finansowe, tablicowe i tekstowe?

• Jak napisać własne funkcje arkusza w języku VBA?

• Jak za pomocą formuł tworzyć wykresy i tabele przestawne?

Jak potężnym i przydatnym narzędziem jest Excel, przekonują się nawet jego najzagorzalsi 

przeciwnicy. Czy się ten program Microsoftu lubi, czy też nie, nie sposób kwestionować jego 

możliwości, nieporównywalnych z innymi arkuszami kalkulacyjnymi. I choć dzięki temu Excel

w wielu zastosowaniach okazuje się niezastąpiony, wciąż znajdują się tacy, którzy boją się jego 

obsługi i nie wychodzą poza kilka standardowych funkcji. W końcu nawet biegli użytkownicy 

Excela bywają onieśmieleni jego imponującą funkcjonalnością. Jeśli zatem i Tobie wydawało się, 

że doskonale znasz ten program, i nagle odkryłeś, jak wiele z jego potencjału wciąż jest poza 

zasięgiem Twoich umiejętności, oto idealny podręcznik dla Ciebie! Książka napisana przez Johna 

Walkenbacha, absolutnego guru Excela, dostarczy Ci wiedzy, która raz na zawsze odmieni Twoją 

pracę w tym programie.

Najpierw przeczytasz, czym dokładnie jest formuła, jak ją stworzyć oraz edytować w Excelu 2010

i do czego można ją wykorzystywać. Dowiesz się wszystkiego na temat nazw, ich zakresów

i zarządzania nimi. W kolejnych częściach podręcznika zobaczysz, jak używać funkcji arkuszy

w formułach, przeczytasz o manipulowaniu tekstem, datach i godzinach oraz różnych technikach 

liczenia. Odkryjesz, jak tworzyć bardzo przydatne formuły tekstowe, finansowe i tablicowe, oraz 

przekonasz się, jak przydatne są one w pracy z wykresami i tabelami przestawnymi. Znajdziesz

tu również wiele interesujących, praktycznych formuł, których można używać w połączeniu

z funkcjami formatowania warunkowego i sprawdzania poprawności danych. A kiedy już 

opanujesz te zagadnienia, dotrzesz do „megaformuł” i wykorzystywania języka VBA do tworzenia 

własnych funkcji arkusza.

Dzięki tej książce:

• poznasz interfejs i nowe funkcje Excela 2010

• nauczysz się pracować z nazwami arkuszy, komórek i zakresów

• zaczniesz tworzyć przydatne formuły finansowe, tablicowe i tekstowe

• poznasz podstawowe i zaawansowane formuły liczące

• opanujesz formuły wyszukiwania oraz funkcje czasu i daty

• nauczysz się pracować z tabelami i bazami danych arkusza

• dowiesz się, czym są odwołania cykliczne i jak z nich korzystać

• poznasz techniki tworzenia wykresów i tabel przestawnych

• zaczniesz korzystać z formuł formatowania warunkowego

• opanujesz tworzenie i stosowanie „megaformuł”

• napiszesz własne, przydatne funkcje w języku VBA

• bez trudu usuniesz błędy w formułach

Chcesz, by Excel pracował za Ciebie? John Walkenbach pokaże Ci, jak to zrobić!
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Rozdzia� 8

Funkcje wyszukiwania
W TYM ROZDZIALE:

� Wprowadzenie do formu� wyszukuj�cych warto�ci w tabelach

� Przegl�d funkcji arkusza u�ywanych do wyszukiwania

� Podstawowe formu�y wyszukuj�ce

� Wyspecjalizowane formu�y wyszukuj�ce

W rozdziale tym opisuj� ró�ne techniki wyszukiwania warto�ci w tabeli. Do tego celu w progra-
mie Excel zaprojektowano trzy funkcje (WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO),
ale mo�e si� okaza�, �e to za ma�o. Zawar�em tu wiele przyk�adów formu� wyszukuj�cych,
��cznie z alternatywnymi technikami znacznie wykraczaj�cymi poza zwyk�e funkcje wyszu-
kiwania Excela.

Co to jest formu�a wyszukiwania
Formu�a wyszukiwania zwraca warto�� z tabeli (w zakresie), szukaj�c innej warto�ci.
Z analogiczn� sytuacj� mamy do czynienia, gdy szukamy numeru w ksi��ce telefonicznej.
Aby znale	� numer telefoniczny jakiej� osoby, najpierw znajdujemy jej nazwisko, a dopiero
potem sprawdzamy numer.
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UWAGA
Pod poj�ciem tabela rozumiem prostok�tny zakres danych. Nie musi to by�
„prawdziwa” tabela, taka jak te, które tworzy si� za pomoc� opcji
Wstawianie/Tabele/Tabela.

Rysunek 8.1 przedstawia prosty arkusz, na którym u�yto kilku funkcji wyszukiwania. Zawiera
on tabel� informacji o pracownikach (o nazwie DanePracowników) zaczynaj�c� si� w wierszu 7.
Je�li wpiszemy nazwisko w komórce B2, formu�y wyszukiwania w komórkach C2:F2 znajd�
pasuj�ce informacje w tabeli. W poni�szych formu�ach u�yto funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

Komórka Formu�a

C2 =WYSZUKAJ.PIONOWO(B2; DanePracowników;2; FA�SZ)

D2 =WYSZUKAJ.PIONOWO(B2; DanePracowników;3; FA�SZ)

E2 =WYSZUKAJ.PIONOWO(B2; DanePracowników;4; FA�SZ)

F2 =WYSZUKAJ.PIONOWO(B2; DanePracowników;5; FA�SZ)

Rysunek 8.1. Formu�y wyszukiwania w wierszu 2. szukaj� informacji o pracowniku,
którego nazwisko wpisano w komórce B2

Ten konkretny przyk�ad zwraca informacje z zakresu DanePracowników przy u�yciu czterech
formu�. W wielu sytuacjach potrzebna jest tylko jedna informacja z tabeli. Wtedy nale�y
u�y� tylko jednej formu�y.
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Funkcje zwi�zane
z wyszukiwaniem
W Excelu jest dost�pnych kilka funkcji przydatnych podczas pisania formu� wyszukiwania
danych w tabeli. Tabela 8.1 zawiera ich zestawienie i krótkie opisy.

TABELA 8.1. FUNKCJE U�YWANE W FORMU�ACH WYSZUKIWANIA

Funkcja Opis

INDEKS Zwraca warto�� (lub odwo�anie do warto�ci) z tabeli lub zakresu.
PODAJ.POZYCJ� Zwraca wzgl�dne po�o�enie elementu w zakresie, które pasuje

do podanej warto�ci.
PRZESUNI�CIE Zwraca odwo�anie do zakresu przesuni�te o okre�lon� liczb� wierszy

i kolumn wzgl�dem jakiej� komórki lub jakiego� zakresu komórek.
WYBIERZ Zwraca okre�lon� warto�� z listy warto�ci (do 29) podanych jako argumenty.
WYSZUKAJ Zwraca warto�� z jednowierszowego lub jednokolumnowego zakresu.

Podobnie dzia�a funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, ale zwraca tylko warto�ci
z ostatniej kolumny w zakresie.

WYSZUKAJ.PIONOWO Wyszukiwanie pionowe. Wyszukuje warto�ci w pierwszej kolumnie
tabeli i zwraca warto�� znajduj�c� si� w tym samym wierszu
w okre�lonej kolumnie w tabeli.

WYSZUKAJ.POZIOMO Wyszukiwanie poziome. Szuka warto�ci w górnym wierszu tabeli
i zwraca warto�� znajduj�c� si� w tej samej kolumnie w okre�lonym
wierszu w tabeli.

W przyk�adach prezentowanych w tym rozdziale u�ywane s� funkcje z tabeli 8.1.

Podstawowe
formu�y wyszukiwania
Za pomoc� podstawowych funkcji wyszukiwania mo�na przeszuka� kolumn� lub wiersz
w celu znalezienia pewnej warto�ci pozwalaj�cej znale	� inn� warto��. W Excelu dost�pne s�
trzy podstawowe funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.
Funkcji PODAJ.POZYCJ� i INDEKS zawsze u�ywa si� razem. Zwracaj� one adres lub adres
wzgl�dny komórki zawieraj�cej poszukiwan� warto��.
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NA FTP
Przyk�ady prezentowane w tym podrozdziale mo�na znale	� w pliku podstawowe
formu�y wyszukiwania.xlsx, który znajduje si� na serwerze FTP.

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje warto�� w pierwszej kolumnie tablicy i zwraca war-
to�� z tego samego wiersza w innej kolumnie tablicy. Przeszukiwana tablica jest zorganizo-
wana pionowo. Sk�adnia tej funkcji jest nast�puj�ca:

SZUKAJ.PIONOWO(szukana_warto��; tablica; numer_kolumny; kolumna)

Poni�ej znajduje si� opis argumentów funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO:

� szukana_warto�� — warto��, która ma by� wyszukana w pierwszej kolumnie
tablicy.

� tablica — zakres zawieraj�cy tablic� do przeszukania.

� numer_kolumny — numer kolumny w tablicy, z której zwracana jest pasuj�ca
warto��.

� kolumna — opcjonalny. Je�li ma warto�� PRAWDA lub nie jest podany, funkcja zwraca
dopasowanie przybli�one (je�li nie zostanie znalezione dok�adne dopasowanie,
funkcja zwraca nast�pn� najwi�ksz� warto�� mniejsz� od szukanej warto�ci).
Je�li ma warto�� FA�SZ, funkcja poszukuje dok�adnego dopasowania. Je�li takiego
nie znajdzie, zwróci b��d #N/D.

UWAGA
Je�li argument kolumna ma warto�� PRAWDA lub zosta� pomini�ty, pierwsza kolumna
przeszukiwanej tabeli musi by� posortowana w porz�dku rosn�cym. Je�li warto��
szukana jest mniejsza ni� najmniejsza warto�� w pierwszej kolumnie tabeli tablicy,
funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zwróci b��d #N/D. Je�li argument kolumna ma warto��
FA�SZ, pierwsza kolumna przeszukiwanej tabeli nie musi by� posortowana
w rosn�cym porz�dku. Je�li dok�adne dopasowanie nie zostanie znalezione,
funkcja zwraca b��d #N/D.

WSKAZÓWKA
Je�li argument szukana_warto�� jest typu tekstowego (a czwarty argument,
kolumna, ma warto�� FA�SZ), mo�na zastosowa� symbole wieloznaczne * i ?.
Gwiazdka dopasowuje dowoln� grup� znaków, a znak zapytania dowolny
jeden znak.
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Klasyczny przyk�ad formu�y wyszukuj�cej ma zwi�zek z rozk�adem wysoko�ci stopy opro-
centowania podatku dochodowego (rysunek 8.2). Pokazuje on stopy procentowe podatku
dochodowego dla ró�nych wysoko�ci zarobków. Poni�sza formu�a (komórka B3) zwraca stop�
oprocentowania dla dochodów w komórce B2:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2; D2:F7; 3)

Rysunek 8.2. Wyszukiwanie stopy oprocentowania za pomoc� funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Przeszukiwana tabela zajmuje komórki w trzech kolumnach (D2:F7). Jako �e trzeci argument
funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO to 3, formu�a zwraca odpowiedni� warto�� z trzeciej kolumny tabeli.

Zauwa�, �e nie jest wymagane dok�adne dopasowanie. Je�li w pierwszej kolumnie tabeli nie
zostanie znalezione dok�adne dopasowanie, funkcja wykorzystuje nast�pn� najwi�ksz� warto��
mniejsz� od wyszukiwanej warto�ci. Innymi s�owy, funkcja u�ywa wiersza zawieraj�cego
warto�� wi�ksz� od wyszukiwanej warto�ci lub jej równ�, ale mniejsz� od warto�ci w nast�p-
nym wierszu. W przypadku tabeli stóp oprocentowania jest to dok�adnie takie dzia�anie,
jakiego chcemy.

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO dzia�a dok�adnie tak samo jak funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO z tym
wyj�tkiem, �e tabela jest uporz�dkowana poziomo, a nie pionowo. Szuka warto�ci w pierw-
szym wierszu tabeli i zwraca odpowiadaj�c� jej warto�� znajduj�c� si� w okre�lonym wierszu
w tabeli.

Sk�adnia tej funkcji jest nast�puj�ca:

WYSZUKAJ.POZIOMO(szukana_warto��; tabela_tablica; numer_indeksu_wiersza;
przeszukiwany_zakres)

Oto opis argumentów funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO:

� szukana_warto�� — warto��, która ma by� wyszukana w pierwszym wierszu
przeszukiwanej tabeli.
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� tabela_tablica — zakres zawieraj�cy przeszukiwan� tabel�.

� numer_indeksu_wiersza — numer wiersza w tabeli, z którego ma by� zwrócona
pasuj�ca warto��.

� przeszukiwany_zakres — opcjonalny. Je�li ma warto�� PRAWDA lub zostanie
pomini�ty, zwracane jest dopasowanie przybli�one (je�li dok�adne dopasowanie
nie zostanie znalezione, zwracana jest nast�pna najwi�ksza warto�� mniejsza od
szukanej warto�ci). Je�li ma warto�� FA�SZ, funkcja szuka dok�adnego dopasowania.
Je�li go nie znajdzie, zwracany jest b��d #N/D.

WSKAZÓWKA
Je�li argument szukana_warto�� jest tekstem, mo�e zawiera� symbole wieloznaczne
* i ?. Gwiazdka dopasowuje dowoln� liczb� znaków, a znak zapytania jeden znak.

Rysunek 8.3 przedstawia przyk�ad ze stopami oprocentowania z poziom� tabel� do przeszu-
kiwania (w zakresie E1:J3). Formu�a w komórce B3 to:

WYSZUKAJ.POZIOMO(B2; E1:J3; 3)

Rysunek 8.3. U�ycie funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO do znalezienia stopy procentowej

Funkcja WYSZUKAJ
Sk�adnia funkcji WYSZUKAJ jest nast�puj�ca:

WYSZUKAJ(szukana_warto��; przeszukiwany_wektor; wektor_wynikowy)

Opis argumentów funkcji WYSZUKAJ:

� szukana_warto�� — warto��, która ma by� wyszukana w przeszukiwanym
wektorze.

� przeszukiwany_wektor — sk�adaj�cy si� z jednej kolumny lub jednego wiersza
zakres zawieraj�cy warto�ci do wyszukania. Musz� one by� uporz�dkowane
w kolejno�ci rosn�cej.

� wektor_wynikowy — sk�adaj�cy si� z jednej kolumny lub jednego wiersza zakres
zawieraj�cy warto�ci, które maj� by� zwrócone. Musi mie� taki sam rozmiar jak
przeszukiwany wektor.
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Funkcja WYSZUKAJ przeszukuje jednokolumnowy lub jednowierszowy zakres (przeszukiwany_wektor)
w celu znalezienia warto�ci (szukana_warto��) i zwraca warto�� o takim samym po�o�eniu
w drugim jednowierszowym lub jednokolumnowym zakresie (wektor_wynikowy).

OSTRZE�ENIE
Warto�ci w przeszukiwanym wektorze musz� by� posortowane rosn�co.
Je�li szukana warto�� jest mniejsza ni� najmniejsza warto�� w przeszukiwanym
wektorze, funkcja WYSZUKAJ zwraca b��d #N/D.

UWAGA
W pomocy jest te� mowa o tablicowej sk�adni funkcji WYSZUKAJ. Ta alternatywna
sk�adnia zosta�a dodana ze wzgl�du na zachowanie zgodno�ci z innymi arkuszami
kalkulacyjnymi. Z regu�y zamiast sk�adni tablicowej mo�na u�ywa� funkcji
WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO.

Na rysunku 8.4 ponownie widzimy tabel� stóp podatkowych. Tym razem formu�a w komór-
ce B3 u�ywa funkcji WYSZUKAJ do zwrócenia odpowiedniej stopy podatkowej. Formu�a ta jest
nast�puj�ca:

=WYSZUKAJ(B2;D2:D7;G4:G9)

Rysunek 8.4. U�ycie funkcji WYSZUKAJ do znalezienia stopy podatkowej

OSTRZE�ENIE
Je�li warto�ci w pierwszej kolumnie nie s� posortowane w rosn�cej kolejno�ci,
funkcja WYSZUKAJ mo�e zwróci� nieprawid�ow� warto��.

Zauwa�, �e funkcja WYSZUKAJ (w przeciwie
stwie do funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO) mo�e
zwróci� warto�� znajduj�c� si� w innym wierszu ni� dopasowana warto��. Je�li argumenty
przeszukiwany_wektor i wektor_wynikowy nie nale�� do tej samej tabeli, funkcja WYSZUKAJ
mo�e by� bardzo pomocna. Je�li jednak nale�� do tej samej tabeli, lepiej jest u�ywa� funkcji
WYSZUKAJ.PIONOWO, cho�by dlatego, �e funkcja WYSZUKAJ nie dzia�a z nieposortowanymi danymi.
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��czne u�ycie funkcji
PODAJ.POZYCJ	 i INDEKS
Funkcje PODAJ.POZYCJ� i INDEKS s� cz�sto u�ywane w formu�ach wyszukuj�cych. Funkcja
PODAJ.POZYCJ� zwraca wzgl�dne po�o�enie w zakresie komórki, która pasuje do okre�lonej
warto�ci. Jej sk�adnia jest nast�puj�ca:

PODAJ.POZYCJ�(szukana_warto��; przeszukiwana_tablica; typ_porównania)

Oto opis argumentów tej funkcji:

� szukana_warto�� — warto��, która ma by� dopasowana do warto�ci w przeszukiwanej
tablicy. Je�li argument typ_porównania ma warto�� 0, a szukana warto�� to tekst,
argument ten mo�e zawiera� symbole wieloznaczne * i ?.

� przeszukiwana_tablica — tablica, która ma by� przeszukana.

� typ_porównania — liczba ca�kowita (-1, 0 lub 1) okre�laj�ca sposób porównywania
warto�ci.

UWAGA
Je�li argument typ_porównania ma warto�� 1, funkcja PODAJ.POZYCJ� znajduje
najwi�ksz� warto��, która jest mniejsza lub równa szukanej warto�ci (przeszukiwana
tablica musi by� posortowana rosn�co). Warto�� 0 tego argumentu powoduje
znalezienie pierwszej warto�ci, która jest identyczna z poszukiwan�. Je�li argument
typ_porównania ma warto�� -1, funkcja PODAJ.POZYCJ� znajduje najmniejsz�
warto�� wi�ksz� lub równ� szukanej warto�ci (przeszukiwana tablica musi by�
posortowana malej�co). Pomini�cie tego argumentu oznacza nadanie mu warto�ci 1.

Funkcja INDEKS zwraca komórk� z zakresu. Jej sk�adnia jest nast�puj�ca:

INDEKS(tablica; numer_wiersza; numer_kolumny)

Oto opis argumentów tej funkcji:

� tablica — zakres;

� numer_wiersza — numer wiersza w tablicy;

� numer_kolumny — numer kolumny w tablicy.

UWAGA
Je�li tablica zawiera tylko jeden wiersz lub jedn� kolumn�, argument numer_wiersza
lub numer_kolumny jest opcjonalny.
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Rysunek 8.5 przedstawia arkusz zawieraj�cy daty, nazwy dni tygodnia i kwoty w kolumnach
D, E i F. Po wpisaniu daty do komórki B1 widoczna poni�ej formu�a (znajduj�ca si�
w komórce B2) przeszukuje daty w kolumnie D i zwraca odpowiedni� kwot� z kolumny F.
Formu�a w komórce B2 jest nast�puj�ca:

INDEKS(F2:F21; PODAJ.POZYCJ�(B1; D2:D21; 0))

Rysunek 8.5. Wyszukiwanie przy u�yciu funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJ�

Aby zapozna� si� ze sposobem dzia�ania tej formu�y, zacznijmy od funkcji PODAJ.POZYCJ�.
Przeszukuje ona zakres komórek D2:D21 w celu znalezienia daty znajduj�cej si� w komórce B1.
Zwraca wzgl�dny numer wiersza, w którym znalaz�a t� dat�. Warto�� ta jest nast�pnie wyko-
rzystywana jako drugi argument funkcji INDEKS. Wynikiem jest warto�� z tego samego wiersza
w zakresie F2:F21.

Wyspecjalizowane
formu�y wyszukuj�ce
Za pomoc� kilku dodatkowych formu� wyszukuj�cych mo�na wykonywa� bardziej wyspe-
cjalizowane wyszukiwania. Mo�na na przyk�ad wyszuka� dok�adn� warto��, przeszuka� ko-
lumny poza pierwsz� kolumn� w tabeli, przeprowadzi� wyszukiwanie z rozró�nianiem ma-
�ych i wielkich liter, zwróci� warto�� spomi�dzy kilku tabel, a tak�e wykonywa� inne
wyspecjalizowane i z�o�one wyszukiwania.
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Kiedy pustka nie jest zerem

Funkcje Excela traktuj� puste komórki w wynikowym zakresie jako zera.
Arkusz przedstawiony na poni�szym rysunku zawiera dwukolumnow� tabel�
do przeszukiwania. Poni�sza formu�a wyszukuje nazw� znajduj�c� si�
w komórce B1 i zwraca odpowiedni� ilo��:

WYSZUKAJ.PIONOWO(B1; D2:E8; 2)

Zwró� uwag�, �e komórka Ilo�� jest pusta dla imienia Karol, ale formu�a zwraca
warto�� 0.

Aby odró�ni� zera od pustych komórek, konieczna jest modyfikacja formu�y
polegaj�ca na dodaniu funkcji JE�ELI, która sprawdzi, czy d�ugo�� zwróconej
warto�ci to 0. Je�li znaleziona warto�� jest pusta, d�ugo�� zwróconej warto�ci
wynosi zero. We wszystkich innych przypadkach jest ona ró�na od zera.
Poni�sza formu�a wy�wietla pusty ci�g, je�li d�ugo�� znalezionej warto�ci
wynosi zero, i rzeczywist� warto��, je�li d�ugo�� jest ró�na od zera:

=JE�ELI(D�(WYSZUKAJ.PIONOWO(B1; D2:E8; 2))=0; ""; (WYSZUKAJ.PIONOWO(B1;
�D2:E8; 2)))

NA FTP
Przyk�ady prezentowane w tym podrozdziale mo�na znale	� w pliku
wyspecjalizowane formu�y wyszukiwania.xlsx, który jest dost�pny na serwerze FTP.

Wyszukiwanie dok�adnej warto�ci
Jak pokaza�em w poprzednich przyk�adach, funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO
nie wymagaj� dok�adnego dopasowania szukanej warto�ci do warto�ci znajduj�cych si�
w przeszukiwanej tabeli. Przyk�adem takiego przybli�onego dopasowywania jest wyszukiwa-
nie stopy procentowej podatku w tabeli podatków. Czasami mo�e jednak by� potrzebne do-
k�adne dopasowanie, na przyk�ad przy wyszukiwaniu numeru pracownika.
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Aby wyszuka� tylko dok�adn� warto��, nale�y u�y� funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub
WYSZUKAJ.POZIOMO z opcjonalnym czwartym argumentem ustawionym na warto�� FA�SZ.

Rysunek 8.6 przedstawia arkusz zawieraj�cy tabel� z numerami pracowników (kolumna C)
oraz ich imionami i nazwiskami (kolumna D). Nazwa tej tabeli to ListaPracowników. Przed-
stawiona poni�ej formu�a znajduj�ca si� w komórce B2 wyszukuje numer pracownika wpro-
wadzony do komórki B1 i zwraca odpowiadaj�ce mu imi� i nazwisko pracownika:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B1; ListaPracowników; 2; FA�SZ)

Rysunek 8.6. Ta tabela wymaga dok�adnego dopasowania

Jako �e ostatni argument funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO ma warto�� FA�SZ, funkcja zwraca imi�
i nazwisko pracownika, tylko je�li znajdzie dok�adnie pasuj�c� warto��. Je�li numer pracow-
nika nie zostanie znaleziony, funkcja ta zwraca b��d #N/D. Jest to jak najbardziej po��dane
dzia�anie, poniewa� zwracanie przybli�onej warto�ci dla numeru pracownika nie mia�oby
sensu. Zauwa� te�, �e numery pracowników w kolumnie C nie s� posortowane rosn�co. Jest to
mo�liwe w przypadku, gdy ostatni argument funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO ma warto�� FA�SZ.

NOWO
�
Aby zmieni� wy�wietlanie b��du #N/D w przypadku nieznalezienia numeru
pracownika na co� innego, mo�na u�y� funkcji JE�ELI.B�D, do znalezienia
informacji o b��dzie i zast�pienia jej w�asnym �a�cuchem znaków. Poni�sza
formu�a wy�wietla tekst Nie znaleziono, zamiast #N/D:

=JE�ELI.B�D(WYSZUKAJ.PIONOWO(B1;ListaPracowników;2;FA�SZ)
�"Nie znaleziono")

Funkcja JE�ELI.B�D dzia�a tylko w wersjach 2007 i 2010 Excela. Aby zachowa�
zgodno�� z wcze�niejszymi wersjami programu, nale�y zastosowa� poni�sz� formu��:

=JE�ELI(CZY.BRAK(WYSZUKAJ.PIONOWO(B1,ListaPracowników,2,
�FA�SZ)),"Nie znaleziono", WYSZUKAJ.PIONOWO
�(B1,ListaPracowników,2, FA�SZ))
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Wyszukiwanie warto�ci w lew� stron�
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zawsze wyszukuje warto�ci w pierwszej kolumnie przeszukiwa-
nego zakresu. Co zrobi�, aby wyszuka� warto�� w innej ni� pierwsza kolumnie? Dobrze by
by�o, gdyby�my mogli jako trzeci argument tej funkcji poda� ujemn� warto�� — ale nie mo�emy.

Rysunek 8.7 ilustruje ten problem. Za�ó�my, �e chcemy znale	� �redni� pa�kowania (kolum-
na B, w zakresie o nazwie 
rednie) gracza z kolumny C (w zakresie o nazwie Gracze). Nazwisko
gracza, którego dane chcemy zobaczy�, znajduje si� w komórce o nazwie SzukanaWarto�	.
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie zadzia�a, poniewa� dane nie s� odpowiednio u�o�one. Jednym
z wyj�� jest poprzestawianie danych, ale to nie zawsze jest mo�liwe.

Rysunek 8.7. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie mo�e wyszuka� warto�ci znajduj�cej si�
w kolumnie B, opieraj�c si� na warto�ci w kolumnie C

Innym rozwi�zaniem jest u�ycie funkcji WYSZUKAJ, która wymaga dwóch argumentów w po-
staci zakresów. Poni�sza formu�a zwraca �redni� pa�kowania z kolumny B dla gracza z ko-
mórki o nazwie SzukanaWarto�	:

=WYSZUKAJ(SzukanaWarto��;Gracze;�rednie)

Funkcja WYSZUKAJ wymaga, aby przeszukiwany zakres (w tym przypadku o nazwie Gracze)
by� posortowany w porz�dku rosn�cym. Poza tym formu�a ta jest obarczona jeszcze jednym
ma�ym problemem: je�li wpisane zostanie nazwisko nieistniej�cego gracza (czyli komórka
SzukanaWarto�	 b�dzie zawiera�a warto��, której nie ma w zakresie Gracze), zwróci b��dny wynik.

Lepszym rozwi�zaniem jest u�ycie funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJ�. Poni�sza formu�a
dzia�a jak poprzednia, ale zwraca b��d #N/D, je�li gracz nie zostanie znaleziony. Drug� zalet�
tej formu�y jest to, �e nazwiska graczy nie musz� by� posortowane.

=INDEKS(�rednie;PODAJ.POZYCJ�(SzukanaWarto��;Gracze;0))
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Wyszukiwanie z rozró�nianiem ma�ych
i wielkich liter
Funkcje wyszukiwania w Excelu (WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.POZIOMO i WYSZUKAJ.PIONOWO) nie
rozró�niaj� ma�ych i wielkich liter. Je�li na przyk�ad napiszemy formu�� wyszukuj�c� ci�g
bud	et, wszystkie nast�puj�ce ci�gi b�d� brane pod uwag�: BUD�ET, Bud	et, BuD	Et.

Rysunek 8.8 przedstawia prosty przyk�ad. Zakres komórek D2:D7 ma nazw� Zakres1, a zakres
E2:E7 nazywa si� Zakres2. S�owo do znalezienia znajduje si� w komórce B1 (o nazwie Warto�	).

Rysunek 8.8. Wyszukiwanie z rozró�nianiem ma�ych i wielkich liter przy u�yciu
formu�y tablicowej

Widoczna poni�ej formu�a znajduje si� w komórce B2. Wykonuje ona wyszukiwanie z roz-
ró�nianiem ma�ych i wielkich liter w zakresie Zakres1 i zwraca odpowiedni� warto�� z zakre-
su Zakres2.

=INDEKS(Zakres2;PODAJ.POZYCJ�(PRAWDA;PORÓWNAJ(Warto��;Zakres1);0))

Formu�a ta szuka s�owa PIES (pisanego wielkimi literami) i zwraca warto�� 300.

UWAGA
Pami�taj o u�yciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Enter przy wprowadzaniu
formu�y tablicowej.

Wybieranie spo�ród wielu tabel
W arkuszu mo�na oczywi�cie mie� dowoln� liczb� tabel do przeszukiwania. Mo�e si� zda-
rzy�, �e konieczne b�dzie wybranie przez formu�� jednej z nich. Rysunek 8.9 przedstawia
przyk�adowy arkusz.
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Rysunek 8.9. Arkusz ten demonstruje u�ycie wielu tabel do przeszukiwania

Arkusz ten oblicza prowizje od sprzeda�y i zawiera dwie tabele do przeszukiwania: G3:H9
(o nazwie Tabela1) i J3:K8 (o nazwie Tabela2). Wysoko�� stopy procentowej prowizji ka�dego
przedstawiciela handlowego zale�y od dwóch czynników: liczby lat pracy (kolumna B) i ilo�ci
sprzedanego towaru (kolumna C). Kolumna D zawiera formu�y, które wyszukuj� stop� procen-
tow� prowizji w odpowiedniej tabeli. Na przyk�ad formu�a w komórce D2 jest nast�puj�ca:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(C2;JE�ELI(B2<3;Tabela1;Tabela2);2)

Drugi argument funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO zawiera funkcj� JE�ELI, która na podstawie war-
to�ci znajduj�cej si� w kolumnie B okre�la, któr� tabel� przeszuka�.

Formu�y w kolumnie E mno�� tylko ilo�� sprzedanego towaru z kolumny C przez stop� pro-
centow� prowizji z kolumny D. Na przyk�ad formu�a w komórce E2 jest nast�puj�ca:

=C2*D2

Okre�lanie ocen
na podstawie wyników testu
Cz�sto spotykanym sposobem u�ycia tabeli do przeszukiwania jest przypisanie ocen wyni-
kom testów. Rysunek 8.10 przedstawia arkusz zawieraj�cy wyniki testu uczniów. Zakres
E2:F6 (o nazwie ListaOcen) stanowi tabel� do przeszukiwania w celu dopasowania oceny do
wyniku testu.

Kolumna C zawiera formu�y u�ywaj�ce funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO i przypisuj�ce uczniom
oceny na podstawie wyników testu znajduj�cych si� w kolumnie B. Na przyk�ad formu�a
w komórce C2 jest nast�puj�ca:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;ListaOcen;2)



265Rozdzia� 8. Funkcje wyszukiwania

Rysunek 8.10. Wyszukiwanie ocen dla wyników testu

Kiedy tabela do przeszukiwania jest niewielka (jak w przyk�adowym arkuszu widocznym na
rysunku 8.10), mo�na zamiast niej u�y� tablicy. Na przyk�ad widoczna poni�ej formu�a
zwraca ocen� bez u�ycia tabeli do przeszukiwania. Informacje z tabeli zosta�y zakodowane
w sta�ej tablicowej. Wi�cej informacji na temat sta�ych tablicowych znajduje si� w rozdziale 14.

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;{0;"1"\40;"2"\70;"3"\80;"4"\90;"5"};2)

Inne podej�cie z u�yciem bardziej czytelnej formu�y polega na u�yciu funkcji WYSZUKAJ
z dwoma argumentami tablicowymi:

=WYSZUKAJ(B2;{0;40;70;80;90};{"1";"2";"3";"4";"5"})

Ostatecznie za ka�dym razem, gdy jest mo�liwo�� przekonwertowania danych wej�ciowych,
w tym przypadku liczby punktów, na liczby ca�kowite ze zbioru 1 – 254, mo�na u�y� funkcji
WYBIERZ. Liczba punktów jest dzielona przez 10, odrzucana jest cz��� dziesi�tna i dodawana
jest liczba 1 w celu utworzenia liczb od 1 do 11. Pozosta�e argumenty definiuj� warto�ci
zwrotne dla tych jedenastu opcji.

=WYBIERZ(LICZBA.CA�K(B2/10)+1;"1";"1";"1";"1";"2";"2";"2";"3";"4";"5";"5")

Obliczanie �redniej ocen
Na wy�szych uczelniach w Ameryce miernikiem jako�ci pracy studenta jest jego �rednia ocen
(ang. Grade Point Average — GPA) z zaj��, na które ucz�szcza�. W tym przyk�adzie system
ocen sk�ada si� z warto�ci od 0 do 4 przypisanych odpowiednio literom (A = 4, B = 3, C = 2,
D = 1, F = 0). GPA oblicza si� poprzez wyci�gni�cie �redniej wa�onej z ocen pomno�onych
przez liczb� kredytowanych godzin kursu. Na przyk�ad ocena z kursu trwaj�cego jedn� go-
dzin� ma mniejsz� wag� ni� ocena z kursu trwaj�cego trzy godziny. Warto�ci �redniej zawie-
raj� si� w zbiorze od 0 do 4.
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Rysunek 8.11 przedstawia arkusz z informacjami dotycz�cymi jednego studenta. Uczestniczy�
on w pi�ciu kursach w sumie trwaj�cych 13 godzin. Zakres B2:B6 ma nazw� KredytowaneGo-
dziny. Oceny za ka�dy kurs znajduj� si� w kolumnie C (zakres C2:C6 ma nazw� OcenyLitery).
Formu�y w kolumnie D obliczaj� za pomoc� formu�y wyszukiwania ocen� za ka�dy kurs.
Na przyk�ad poni�ej wida� formu�� z komórki D2. Przeszukuje ona tabel� w zakresie G2:H6
(o nazwie TabelaOcen).

=WYSZUKAJ.PIONOWO(C2;TabelaOcen;2;FA�SZ)

Rysunek 8.11. Obliczanie �redniej przy u�yciu kilku formu�

Formu�y w kolumnie E obliczaj� warto�ci wywa�one. Formu�a w komórce E2 jest nast�puj�ca:

=D2*B2

Formu�a w komórce B8 obliczaj�ca GPA jest nast�puj�ca:

=SUMA(E2:E6)/SUMA(B2:B6)

Powy�sze formu�y dzia�aj� prawid�owo, ale mo�na obliczenia te nieco upro�ci�. Da si� nawet
unikn�� konieczno�ci u�ycia tabeli do przeszukiwania i formu� w kolumnach D i E na rzecz
jednej formu�y tablicowej. Poni�sza formu�a wykonuje niezb�dne obliczenia:

{=SUMA((PODAJ.POZYCJ�(OcenyLitery;{"F";"D";"C";"B";"A"};0)-1)*KredytowaneGodziny)
�/SUMA(KredytowaneGodziny)}

Wyszukiwanie w dwie strony
Rysunek 8.12 przedstawia arkusz zawieraj�cy tabel� z miesi�cznymi danymi sprzeda�y pro-
duktów. Aby sprawdzi� sprzeda� okre�lonego produktu w okre�lonym miesi�cu, u�ytkownik
wpisuje w komórce B1 nazw� miesi�ca i w komórce B2 nazw� produktu.
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Rysunek 8.12. Wyszukiwanie w dwie strony

Aby by�o pro�ciej, zastosowa�em w tym arkuszu nast�puj�ce nazwy zakresów:

Nazwa Adres

Miesi�c B1

Produkt B2

Tabela D1:H14

ListaMiesi�cy D1:D14

ListaProduktów D1:H1

Poni�sza formu�a (znajduj�ca si� w komórce B4) zwraca pozycj� miesi�ca w zakresie Lista-
Miesi�cy. Dla stycznia na przyk�ad zwraca cyfr� 2, poniewa� jest to drugi element tego zakresu
(pierwszy to pusta komórka D1).

=PODAJ.POZYCJ�(Miesi�c;ListaMiesi�cy;0)

Formu�a znajduj�ca si� w komórce B5 dzia�a w podobny sposób w zakresie ListaProduktów:

=PODAJ.POZYCJ�(Produkt;ListaProduktów;0)

Formu�a w komórce B6 natomiast zwraca liczb� sprzedanych sztuk danego towaru. Robi to
za pomoc� funkcji INDEKS z argumentami w postaci wyników z komórek B4 i B5.

=INDEKS(Tabela;B4;B5)

Formu�y te mo�na oczywi�cie po��czy� w jedn� formu��, jak ta poni�ej:

=INDEKS(Tabela; PODAJ.POZYCJ�(Miesi�c;ListaMiesi�cy;0);
�PODAJ.POZYCJ�(Produkt;ListaProduktów;0))
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WSKAZÓWKA
Innym sposobem na wykonanie wyszukiwania w dwie strony jest nazwanie ka�dego
wiersza i ka�dej kolumny tabeli. Mo�na to szybko zrobi�, zaznaczaj�c ca�� tabel�
i u�ywaj�c polecenia Formu�y/Nazwy zdefiniowane/Utwórz z zaznaczenia. Po utworzeniu
tych nazw wyszukiwanie w dwie strony mo�na wykonywa� za pomoc� prostych
formu�, jak ta poni�ej:

=Sworznie Lipiec

W formule tej zosta� u�yty operator przeci�cia zakresów (spacja). Zwraca ona
wielko�� sprzeda�y sworzni w lipcu. Aby odwo�a� si� do komórek zawieraj�cych
nazwy miesi�cy i produktów, nale�y napisa�:

=ADR.PO�R(Miesi�c) ADR.PO�R(Produkt)

Formu�a ta konwertuje warto�ci w komórkach Miesi�c i Produkt na odwo�ania
do zakresów oraz znajduje ich przeci�cie. Szczegó�owe informacje na temat
operatora przeci�cia znajduj� si� w rozdziale 3.

Wyszukiwanie dwukolumnowe
W pewnych sytuacjach konieczne jest wyszukanie danych na podstawie warto�ci z dwóch
kolumn. Na rysunku 8.13 wida� przyk�ad takiej sytuacji:

Rysunek 8.13. Arkusz ten wykonuje wyszukiwanie, wykorzystuj�c informacje z dwóch
kolumn (D i E)

Tabela do przeszukiwania zawiera marki i modele samochodów oraz odpowiadaj�ce im kody.
W arkuszu u�ywane s� nast�puj�ce nazwane zakresy:

F2:F12 Kod

B1 Marka

B2 Model

D2:D12 Marki

E2:E12 Modele
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Poni�sza formu�a tablicowa wy�wietla kod odpowiadaj�cy wybranemu modelowi marki samochodu:

{=INDEKS(Kod; PODAJ.POZYCJ�(Marka&Model;Marki&Modele;0))}

Formu�a ta ��czy zawarto�� komórek Marka i Model, a nast�pnie wyszukuje ten tekst w tablicy
zawieraj�cej ten sam tekst odpowiednio w zakresach Marki i Modele.

Sprawdzanie adresu warto�ci w zakresie
W wi�kszo�ci przypadków zadaniem formu�y wyszukuj�cej jest zwrócenie warto�ci. Mo�e si�
jednak zdarzy�, �e zechcemy sprawdzi� adres komórki w zakresie zawieraj�cej okre�lon� warto��.
Na przyk�ad na rysunku 8.14 widoczny jest arkusz zawieraj�cy zbiór liczb zajmuj�cy jedn� kolumn�
(o nazwie Dane). Komórka B1, w której znajduje si� warto�� do wyszukania, ma nazw� Cel.

Rysunek 8.14. Formu�a znajduj�ca si� w komórce B2 zwraca adres w obr�bie zakresu
Dane dla warto�ci znajduj�cej si� w komórce B1

Widoczna poni�ej formu�a znajduj�ca si� w komórce B2 zwraca adres komórki z zakresu
Dane zawieraj�cej warto�� z komórki Cel:

=ADRES(WIERSZ(Dane)+PODAJ.POZYCJ�(Cel;Dane;0)-1;NR.KOLUMNY(Dane))

Je�li zakres Dane zajmuje jeden wiersz, do wyszukania adresu docelowej warto�ci u�yj nast�-
puj�cej formu�y:

=ADRES(WIERSZ(Dane); NR.KOLUMNY(Dane)+PODAJ.POZYCJ�(Cel;Dane;0)-1)

Je�li warto�� docelowa wyst�puje w zakresie Dane wi�cej ni� jeden raz, zwracany jest adres
pierwszej z nich. Je�li nie zostanie ona znaleziona w ogóle, formu�a zwraca b��d #N/D.
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Wyszukiwanie warto�ci
przy u�yciu najbli�szego dopasowania
Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO s� przydatne w nast�puj�cych sytuacjach:

� Chcemy zidentyfikowa� warto�� dok�adnie pasuj�c� do docelowej warto�ci.
W takim przypadku ustawiamy czwarty argument funkcji na warto�� FA�SZ.

� Chcemy zlokalizowa� przybli�on� warto��. Je�li czwarty argument funkcji ma
warto�� PRAWDA lub zostanie pomini�ty i zostanie znaleziona warto�� pasuj�ca
dok�adnie, zostaje zwrócona nast�pna najwi�ksza warto��, która jest mniejsza
od szukanej warto�ci.

Ale co zrobi�, je�li potrzebujemy znale	� najbli�sz� pasuj�c� warto��? Nie zrobimy tego ani
za pomoc� funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, ani WYSZUKAJ.POZIOMO.

Na rysunku 8.15 widoczny jest arkusz zawieraj�cy imiona studentów w kolumnie A i warto�ci
w kolumnie B. Zakres komórek B2:B20 ma nazw� Dane. Komórka E2 (o nazwie Cel) zawiera
warto��, która ma by� wyszukana w zakresie Dane. Komórka E3 (o nazwie PrzesKol) zawiera
warto�� reprezentuj�c� przesuni�cie kolumny wzgl�dem zakresu Dane.

Rysunek 8.15. Arkusz ten demonstruje sposób wyszukiwania najbli�szej pasuj�cej warto�ci

Poni�sza formu�a znajduje w zakresie Dane warto�� najbli�sz� warto�ci docelowej i zwraca imi�
odpowiadaj�cego jej studenta z kolumny A (czyli kolumny o przesuni�ciu –1). Formu�a ta zwraca
imi� Lech (z którym skojarzona jest warto�� 8000 — najbli�sza szukanej warto�ci 8025).
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=ADR.PO�R(ADRES(WIERSZ(Dane)+PODAJ.POZYCJ�(MIN(MODU�.LICZBY(Cel-Dane));
�MODU�.LICZBY(Cel-Dane);0)-1;NR.KOLUMNY(Dane)+PrzesKol))

Je�li w zakresie Dane znajduj� si� dwie warto�ci tak samo bliskie warto�ci docelowej, formu�a
zwraca pierwsz� na li�cie.

Warto�� w komórce o nazwie PrzesKol mo�e by� ujemna (oznaczaj�c kolumn� po lewej stro-
nie zakresu Dane), dodatnia (oznaczaj�c kolumn� po prawej stronie zakresu Dane) lub wyno-
si� 0 (oznaczaj�c rzeczywist� najbli�sz� warto�� w zakresie Dane).

Aby zrozumie� zasad� dzia�ania tej formu�y, nale�y zrozumie�, jak dzia�a funkcja ADR.PO�R.
Pierwszym argumentem tej funkcji jest ci�g tekstowy w postaci adresu komórki (lub adresu
komórki zawieraj�cej ci�g tekstowy). W tym przypadku ci�g ten jest tworzony przez funkcj�
ADRES, która przyjmuje adres wiersza i kolumny i zwraca adres komórki.

Wyszukiwanie warto�ci
przy u�yciu interpolacji liniowej
Interpolacja to metoda wyznaczania brakuj�cej warto�ci przy u�yciu dost�pnych warto�ci.
Ilustruje to rysunek 8.16. Kolumna D zawiera list� warto�ci (nazywa si� x), a kolumna E od-
powiadaj�ce im warto�ci (nazywa si� y).

Rysunek 8.16. Arkusz ten demonstruje wyszukiwanie w tabeli za pomoc�
interpolacji liniowej
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Na arkuszu znajduje si� te� wykres graficznie obrazuj�cy powi�zania pomi�dzy zakresami x i y.
Jak wida�, pomi�dzy odpowiadaj�cymi sobie warto�ciami w tych zakresach wyst�puj� przy-
bli�one powi�zania liniowe — kiedy zwi�ksza si� warto�� x, zwi�ksza si� te� warto�� y.
Zauwa�, �e warto�ci w zakresie x nie s� pe�nym zbiorem kolejnych liczb ca�kowitych.
Na przyk�ad brakuje warto�ci 3, 6, 7, 14, 17, 18 i 19.

Mo�emy utworzy� formu�� wyszukuj�c� warto�� w zakresie x i zwracaj�c� odpowiadaj�c� jej
warto�� z zakresu y. Co jednak zrobi�, je�li zechcemy znale	� warto�� z zakresu y dla braku-
j�cej warto�ci z zakresu x? Zwyk�a formu�a wyszukuj�ca nie jest dobrym rozwi�zaniem,
poniewa� zwróci istniej�c� warto�� z zakresu y (a nie wyznaczon� warto�� z tego zakresu).
Na przyk�ad poni�sza formu�a wyszukuje warto�� 3 i zwraca warto�� 18.00 (odpowiadaj�c�
warto�ci 2 w zakresie x):

=WYSZUKAJ(3; x; y)

W takim przypadku najlepiej jest zastosowa� interpolacj�. Innymi s�owy, bior�c pod uwag�,
�e warto�� 3 znajduje si� w po�owie drogi pomi�dzy warto�ciami 2 i 4, chcemy, aby nasza
formu�a zwróci�a warto�� 21.00 — znajduj�c� si� w po�owie drogi pomi�dzy odpowiadaj�-
cymi dwójce i czwórce warto�ciami 18.00 i 24.00.

FORMU�Y DO WYKONYWANIA INTERPOLACJI LINIOWEJ

Rysunek 8.17 przedstawia arkusz zawieraj�cy w kolumnie B formu�y. Warto�� do wyszuka-
nia znajduje si� w komórce B1. Ostatnia formu�a, znajduj�ca si� w komórce B16, zwraca
wynik. Je�li warto�� znajduj�ca si� w komórce B3 zostanie znaleziona w zakresie x, formu�a
zwróci odpowiadaj�c� jej warto�� z zakresu y. W przeciwnym przypadku formu�a znajduj�ca si�
w komórce B16 zwróci wyznaczon� warto�� z zakresu y, uzyskan� za pomoc� interpolacji liniowej.

Rysunek 8.17. Kolumna B zawiera formu�y wyszukuj�ce warto�ci przy u�yciu
interpolacji liniowej
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Bardzo wa�ne jest, aby warto�ci w zakresie x by�y ustawione w rosn�cej kolejno�ci. Je�li
komórka B1 zawiera warto�� mniejsz� od najmniejszej warto�ci w zakresie x lub wi�ksz�
od najwi�kszej warto�ci w tym zakresie, formu�a zwraca b��d. Tabela 8.2 zawiera zestawienie
i opisy tych formu�.

TABELA 8.2. FORMU�Y DO WYSZUKIWANIA PRZY ZASTOSOWANIU
INTERPOLACJI LINIOWEJ

Komórka Formu�a Opis

B3 =WYSZUKAJ(B1;x;x) Wykonuje zwyk�e wyszukiwanie w zakresie x
i zwraca znalezion� warto��.

B4 =B1=B3 Zwraca warto�� PRAWDA, je�li znaleziona warto��
jest równa szukanej warto�ci.

B6 =PODAJ.POZYCJ�(B3;x;0) Zwraca numer wiersza w zakresie x, który zawiera
pasuj�c� warto��.

B7 =JE�ELI(B4;B6;B6+1) Zwraca ten sam numer wiersza, co formu�a
w komórce B6, je�li zostanie znalezione dok�adne
dopasowanie. W przeciwnym przypadku dodaje
1 do wyniku z komórki B6.

B9 =INDEKS(x;B6) Zwraca warto�� z zakresu x odpowiadaj�c�
wierszowi o numerze z komórki B6.

B10 =INDEKS(x;B7) Zwraca warto�� z zakresu x odpowiadaj�c�
wierszowi o numerze z komórki B7.

B12 =WYSZUKAJ(B9;x;y) Zwraca warto�� z zakresu y, która odpowiada
warto�ci z zakresu x znajduj�cej si� w komórce B9.

B13 =WYSZUKAJ(B10;x;y) Zwraca warto�� z zakresu y, która odpowiada
warto�ci z zakresu x znajduj�cej si� w komórce B10.

B15 =JE�ELI(B4;0;
�(B1-B3)/(B10-B9))

Oblicza wspó�czynnik dopasowania na podstawie
ró�nicy pomi�dzy warto�ciami z zakresu x.

B16 =B12+((B13-B12)*B15) Wyznacza warto�� z zakresu y przy u�yciu
wspó�czynnika dopasowania z komórki B15.

��CZNE U�YCIE FUNKCJI WYSZUKAJ I REGLINW
Troch� inna metoda, któr� mo�na wybra� zamiast interpolacji liniowej do wyszukiwania,
polega na u�yciu funkcji WYSZUKAJ i REGLINW. Jedn� z jej zalet jest to, �e wymaga u�ycia tylko
jednej formu�y (rysunek 8.18).
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Rysunek 8.18. Arkusz ten zawiera formu�� wykorzystuj�c� funkcje WYSZUKAJ i REGLINW

Poni�ej wida� formu�� z komórki B2. Podejmuje ona decyzj� za pomoc� funkcji JE�ELI. Je�li
w zakresie x zostanie znaleziona dok�adnie pasuj�ca warto��, formu�a zwraca odpowiadaj�c�
jej warto�� z zakresu y (za pomoc� funkcji WYSZUKAJ). Je�li dok�adnie pasuj�ca warto�� nie
zostanie znaleziona, formu�a oblicza najlepiej pasuj�c� warto�� z zakresu y przy u�yciu funkcji
REGLINW (nie wykonuje interpolacji liniowej).

=JE�ELI(B1=WYSZUKAJ(B1;x;x);WYSZUKAJ(INDEKS(x;PODAJ.POZYCJ�(WYSZUKAJ(B1;x;x);
�x;0));x;y);REGLINW(y;x;B1))






