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Bez możliwości wykonywania obli-
czeń Excel byłby tylko wielką tabe-

lą, od zwykłej papierowej lepszą o tyle, 
że łatwiej w niej coś „wytrzeć” i wpisać 
od nowa. Obliczenia są wykonywane 
przez formuły wpisane do komórek, a 
w formułach można wykorzystywać 
wiele przydatnych funkcji, w które za-
opatrzyli nas twórcy programu1. 

A więc obliczenia to formuły i funkcje. 
Garść podanych tu podstawowych infor-
macji na ten temat przedstawia tylko nie-
wielką część możliwości programu, ale 
od czegoś trzeba zacząć.

Aby sprawnie posługiwać się formułami, 
należy poznać:

l	 operatory i pierwszeństwo wykony-
wania działań,

l	 adresy względne, mieszane i bez-
względne,

l	 funkcje podstawowe oraz specyficzne 
dla dziedziny, jaką się zajmujemy, np. 
inżynierskie, ekonomiczne itd.

l	 inspekcję formuł, czyli śledzenie eta-
pów obliczeń przez nie wykonywa-
nych.

Zacznijmy od przypomnienia, że:

l	 formuły rozpoczynają się od znaku =; 
gdy jest on pierwszym znakiem wpi-
sanym do komórki, ciąg pozostałych 
znaków będzie traktowany jako treść 
formuły;

l	 formuły mogą, ale nie muszą, zawie-
rać funkcje.

Rozdział 4.

Obliczenia

1  Wiele informacji o funkcjach i możliwościach ich użycia podałem w książce: Krzysztof Masłowski, 
Excel. Funkcje w przykładach, Wyd. Helion 2007.
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Operatory używane w formułach 
i kolejność ich działania

Operator jest symbolem określającym ope-
rację. Operatory arytmetyczne i logiczne 
oraz kolejność ich działania znamy ze szko-
ły. Operator konkatenacji (łączenia) być 
może nie jest powszechnie znany, ale łatwo 
zrozumieć jego proste działanie polegające 
na łączeniu tekstów (rysunek 4.1).

Operator2 Działanie Priorytet

– zmiana znaku 1

% procent 2

+ dodawanie 5

– odejmowanie 5

* mnożenie 4

/ dzielenie 4

^ potęgowanie 4

& konkatenacja, czyli łączenie tekstów 6

= porównanie logiczne — równy 7

> porównanie logiczne — większy niż 7

< porównanie logiczne — mniejszy niż 7

>= porównanie logiczne — większy lub równy 7

<= porównanie logiczne — mniejszy lub równy 7

<> porównanie logiczne — różny od 7

Rysunek 4.1.

2 Oprócz wymienionych w tabeli istnieją operatory działające na adresach: dwukropek (:) — definiujący 
zakres, pojedyncza spacja ( ) — określająca część wspólną (przecięcie) zakresów oraz średnik (;) — łączący 
wiele zakresów w jedno odwołanie. Te operatory mają jednakowy i najwyższy priorytet, czyli działania 
przez nie określone są wykonywane przed wszystkimi innymi, opisanymi w tabeli. Operatora tworzenia 
zakresów (:) już wielokrotnie używaliśmy, zaś omówienie pozostałych wykracza poza zakres tej książki.
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Operatory zmiany znaku i odejmowania są często mylone. Ich znaczenie wyjaśnia poniż-
sza tabela.

Formuła Opis Wynik

=-5^2 minus, jako operator zmiany znaku ma wyższy priorytet niż operator 
potęgowania

 25

=-(5^2) nawias zmienił kolejność operacji — najpierw potęgowanie, potem 
zmiana znaku

-25

=0-5^2 minus oznacza odejmowanie z niższym priorytetem od potęgowania -25

Uwaga
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Pobierz zawartość z komórki położo-
nej powyżej to polecenie (odwołanie) 
względne. Jego wynik zależy od położe-
nia komórki, do której zostanie wpisane.

Pobierz zawartość z komórki leżącej na 
skrzyżowaniu piątego wiersza i kolumny 
B to polecenie (odwołanie) bezwzględ-
ne, niezależne od komórki, do której zo-
stanie wpisane. 

Pobierz zawartość z kolumny A z wiersza 
leżącego poniżej to odwołanie mieszane: 

l	 odwołanie do kolumny jest bez-
względne, gdyż niezależnie od tego, 
w jakiej kolumnie jesteśmy, zawsze 
pobierzemy zawartość z kolumny A, 

l	 odwołanie do wiersza jest względne, 
bowiem jeżeli jesteśmy w wierszu 
5., to pobierzemy wartość z wiersza 
6. (dokładnie z komórki A6), zaś gdy 
komórka bieżąca leży w wierszu 20., 
to wartość zostanie pobrana z wiersza 
21. (dokładnie z komórki A21).

Do tworzenia odwołań względnych 
służą adresy względne, a do tworzenia 
odwołań bezwzględnych — adresy bez-
względne.

Pobierz zawartość z komórki leżącej 
w innym arkuszu to wyjście poza płasz-
czyznę arkusza, czyli polecenie (odwoła-
nie) w trzecim wymiarze.

Jak się zmieniają  
adresy względne  
przy kopiowaniu?
Dość często wartości zapisane w ko-
lumnie przeliczamy według określone-
go wzoru: złotówki na dolary, dolary na 
euro, ceny netto, czyli bez podatku VAT, 
na ceny brutto itd.

Powiedzmy, że ceny netto towarów zło-
żonych w magazynie musimy przeliczyć 
na ceny brutto. Możemy to zrobić w spo-
sób pokazany na rysunkach 4.2 i 4.3.

Adresy względne, mieszane, bezwzględne 
i trójwymiarowe

Rysunek 4.2.
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l	 Po opisaniu produktów w kolumnie 
A, wpisaniu cen netto w kolumnie 
B i procentowej wysokości podatku 
VAT w kolumnie C — do komórki 
D2 wpisz formułę =B2*(1+C2) obli-
czającą cenę brutto czajnika stalowe-
go (rysunek 4.2).

l	 Skopiuj tę formułę do zakresu D3:D7 
(rysunek 4.3). Jak widać, skopiowa-

Rysunek 4.3.

Rysunek 4.4.

nie formuły z D2 do D3 zmieniło uży-
te adresy, dając postać =B3*(1+C3).

Sposób kopiowania nie miał tu znaczenia.

l	 Można się przekonać, że ta sama 
formuła skopiowana do komórki 
D4 ma postać =B4*(1+C4) (rysunek 
4.4). Łatwo zgadnąć, jak wygląda 
w komórkach D5, D6 i D7.

l W komórkach jest wyświetlana obliczona wartość. Formułę zapisaną w komórce bieżącej 
można zobaczyć na pasku edycji.

l Naciskanie kombinacji klawiszy Ctrl+` (słaby akcent nad klawiszem Tab) powoduje na-
przemienne wyświetlanie w komórkach formuł i wartości.

Wskazówka
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Adresy komórek zapisywane w postaci 
B2, C2, D2 itd. (litera kolumny i numer 
wiersza) są adresami względnymi. Dalsze 
rysunki objaśniają, co to oznacza.

l	 Formuła =A1 wpisana do komórki B1 
(rysunek 4.5) w istocie oznacza: po-
bierz wartość z komórki położonej 
po lewej stronie. Po skopiowaniu do 
komórki C2 (rysunek 4.6) zamieni się 
w formułę =B2, gdyż to komórka B2 
leży na lewo od komórki C2. 

Adresy mieszane 
i bezwzględne
Jeżeli przelicznik zmienia się często, nie 
sposób wielokrotnie wpisywać go w wie-
lu komórkach. Każda zmiana wartości 
wymagałaby wielu poprawek, a każda 
poprawka grozi popełnieniem błędu.

Kurs walutowy zmienia się z dnia na 
dzień, więc arkusz trzeba tak przygoto-
wać, aby zmieniającą się wartość wpi-
sywać tylko do jednej komórki, skąd 
będzie pobierana przez wszystkie uży-
wające jej formuły, które powinny być 
napisane w taki sposób, aby nie psuły się 
przy kopiowaniu i przesuwaniu.

Jest to możliwe przy umiejętnym stoso-
waniu adresów bezwzględnych i (lub) 
mieszanych.

l	 Wstawienie w adresie znaku dolara 
($) powoduje zablokowanie wiersza 
lub kolumny. W adresie B1 nic nie 
jest zablokowane, w $B1 jest zablo-
kowana kolumna, w B$1 — wiersz 
(rysunek 4.8), a w $B$1 — i wiersz, 
i kolumna. 

Rysunek 4.5.

Rysunek 4.6.

Rysunek 4.7.

l	 Ta sama formuła skopiowana do 
komórki A3 pokaże błąd adresu, bo 
przecież na lewo od A3 nie ma żadnej 
komórki (rysunek 4.7).

Rysunek 4.8.
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l B1 to adres względny, $B1 i B$1 to 
adresy mieszane (w pierwszym bez-
względna kolumna i względny wiersz, 
a w drugim odwrotnie), a $B$1 to 
adres bezwzględny.

l	 Zablokowana (bezwzględna) część 
adresu nie zmienia się podczas kopio-
wania i przesuwania. 

l	 Formuła =B4/B$1 po skopiowaniu 
z C4 do C5 została zamieniona na 
=B5/B$1 (rysunek 4.9).

Rysunek 4.9.

l	 Kopiowanie w dół tej samej kolumny 
zmienia tylko wiersze, więc w oma-
wianym przykładzie (rysunki 4.8 
i 4.9) wystarczyło zablokować numer 
wiersza, choć można było również 
użyć adresu bezwzględnego w posta-
ci $B$1 i zapisać w C4 formułę w po-
staci =B4/$B$1.

Aby komórkom z zakresu C4:C9 nadać 
format waluty euro, z listy rozwijanej przy-
cisku Narzędzia główne/Księgowy format 
liczb wybierz polecenie Euro.

Wskazówka

l Warto pamiętać, że w formułach adre-
sy można pisać małymi lub wielkimi li-
terami. Formuły =b4/b$1, =b4/B$1, 
=B4/b$1 Excel potraktuje jednakowo 
i zamieni na =B4/B$1.

l Znaki $ blokujące w adresach wiersze 
lub kolumny można wpisywać ręcznie, 
lecz wygodniej jest używać klawisza F4. 

l Podczas pisania lub poprawiania for-
muły, gdy punkt wstawiania pozostaje 
w obrębie adresu komórki, kolejne przy-
ciskanie klawisza F4 powoduje zmiany 
względności adresu pokazane na kolej-
nych rysunkach poniżej (1, 2, 3, 4).

Na skróty
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Adresy trójwymiarowe
Arkusz jest płaski, dwuwymiarowy, ale 
arkuszy w skoroszycie może być wiele 
(od 1 do 255). Mamy więc kolumny, wier-
sze i arkusze — razem trzy wymiary. 

Jeżeli nie chcemy, aby pewne dane były 
od razu widoczne, dobrze jest przecho-
wywać je w oddzielnym arkuszu. Np. 
prowadząc negocjacje handlowe, zwykle 
nie chcemy pokazywać cen zakupu to-
warów ani własnej marży, a jedynie ceny 
detaliczne.

Zobaczmy, jak to zrobić.

l	 Przygotowujemy dwa arkusze: Tajne 
i Cennik. W pierwszym umieścimy 
ceny zakupu i marżę, a w drugim 

ceny sprzedaży (rysunki 4.10, 4.11 
i 4.12).

l	 W arkuszu Cennik w komórce B4 
wpisz formułę obliczającą cenę sprze-
daży: =Tajne!B4*(1+Tajne!B$1) 
(rysunek 4.10).

l	 W adresach Tajne!B4 i Tajne!B$1 
(rysunek 4.11) nazwa arkusza po-
przedza adres komórki i jest od niego 
oddzielona wykrzyknikiem. Tak adre-
sujemy komórki w arkuszach innych 
niż bieżący. 

l	 Zwróć uwagę, że w adresie Tajne!B$1 
numer wiersza jest bezwzględny, aby 
nie zmieniał się przy kopiowaniu for-
muły w dół kolumny.

Rysunek 4.10.

Rysunek 4.11.
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Wszystkie formuły można wpisywać 
ręcznie, ale lepiej tego nie robić, gdyż:

l	 stosowanie innej techniki (pokazanej 
poniżej) jest szybsze,

l	 wpisując formuły ręcznie, łatwiej się 
pomylić.

Technikę pisania formuł przećwiczymy 
na formule z komórki B4 z ostatnio omó-
wionego przykładu.

l	 Przechodzimy do komórki B4 w ar-
kuszu Cennik, piszemy znak = i kli-
kamy zakładkę arkusza Tajne (rysu-
nek 4.13).

Rysunek 4.12.

Zapisane w oddzielnym arkuszu informacje 
niejawne można zabezpieczyć przed wzro-
kiem ciekawskich przez ukrycie arkusza 
(patrz w poprzednim rozdziale podrozdział 
„Ukrywanie arkuszy”).

Wskazówka

Rysunek 4.13.
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l	 Gdy Excel wyświetli arkusz Tajne 
(zgrupowany z arkuszem Cennik 
— obie zakładki są wyróżnione), kli-
kamy komórkę B4. Jej adres zostaje 
wpisany do formuły (rysunek 4.14).

l	 Klikamy na pasku edycji i dopisuje-
my *(1+ po czym klikamy komórkę 
B1 (rysunek 4.15).

l	 Po kliknięciu na pasku edycji i usta-
wieniu punktu wstawiania na końcu 

formuły (rysunek 4.16) lub w adresie 
B1 dwukrotnie naciskamy klawisz 
F4, aby zamienić adres względny 
Tajne!B1 na mieszany Tajne!B$1, 
po czym dopisujemy zamykający na-
wias i naciskamy Enter.

l	 Excel wraca do wyświetlania arku-
sza Cennik i wprowadza formułę do 
jego komórki B4 (rysunek 4.17).

Rysunek 4.14.

Rysunek 4.15.

Rysunek 4.16.
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Rysunek 4.17.

Opisana procedura może się na początku wydawać skomplikowana, ale po nabraniu wprawy 
jej stosowanie nie sprawia kłopotów, a pozwala uniknąć wielu błędów powodowanych przez 
ręczne wpisywanie adresów.

Wskazówka
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Nazwy są przez początkujących rzadko 
używane, a szkoda, gdyż bardzo popra-
wiają przejrzystość arkusza. Powinniśmy 
ich używać, gdy przygotowujemy arkusz 
dla innych użytkowników, zwłaszcza gdy 
ma być długo używany. Jeżeli po wielu 
miesiącach lub latach przyjdzie nam coś 
w nim zmienić lub poprawić, istnienie 
zrozumiałych nazw bardzo nam pomoże.

Definiowanie nazw
Mamy do rozwiązania dokładnie taki 
sam problem jak w podrozdziale „Adresy 
mieszane i bezwzględne” — ceny w zło-
tówkach trzeba przeliczyć na euro we-
dług kursu zapisanego w jednej komórce. 
Tym razem, aby arkusz był czytelniejszy, 
w formule użyjemy nazwy.

l	 Po przejściu do komórki B2 wydaj 
polecenie Formuły/Definiuj nazwę/
Definiuj nazwę (rysunek 4.18). 

l	 W oknie dialogowym Nowa nazwa 
Excel zaproponuje rozsądną nazwę 
EUR (pobraną z sąsiedniej komórki), 
więc pozostanie jedynie zatwierdzić 
ten wybór przez kliknięcie przycisku 
OK (rysunek 4.19)

Nazwy

Rysunek 4.18.

Rysunek 4.19.

Rysunek 4.20.

l	 Gdy podczas wprowadzania formuły 
przeliczeniowej do komórki C5 klik-
niesz nazwaną komórkę B2, do wzoru 
zamiast adresu zostanie wpisana jej 
nazwa EUR (rysunek 4.20).
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l	 Po skopiowaniu formuły z komórki 
C5 w dół kolumny nazwa EUR nie 
zmienia się i przeliczenia są pra-
widłowe (rysunek 4.21), bowiem 
nazwa nadana w sposób standardo-
wy jest odwołaniem bezwzględnym 
na poziomie skoroszytu, co oznacza, 

Rysunek 4.21

Po wydaniu polecenia Wstaw/Nazwa/Definiuj Excel proponuje nazwę pobraną z jednej z ko-
mórek z najbliższego otoczenia komórki nazywanej. Jeżeli propozycja nam nie odpowiada, 
możemy wpisać inną nazwę.

Uwaga

że użyta w formule w dowolnej ko-
mórce dowolnego arkusza danego 
skoroszytu spowoduje zawsze po-
branie wartości z tej samej komórki 
tego samego arkusza. W tym wy-
padku jest to komórka B2 z arkusza 
Przeliczenie.
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Stosowanie nazw
Jak wspomniałem na początku rozdziału, 
w większości arkuszy przygotowywa-
nych nieprofesjonalnie nazwy niestety 
nie są używane (rysunek 4.22). Jeżeli 
zdefiniujemy nazwę i zechcemy jej użyć 
zamiast dotychczasowych odwołań adre-
sowych, nie będziemy musieli poprawiać 
po kolei wszystkich formuł.

l	 Możesz sprawdzić, że we wszystkich 
formułach zaznaczonego zakresu 
adres B$1 został zamieniony na na-
zwę EUR (rysunek 4.26).

Rysunek 4.22.

l	 Aby zastosować nazwę, trzeba za-
cząć od nazwania właściwej komórki 
(bądź zakresu) — patrz podrozdział 
„Definiowanie nazw”. Jeżeli bieżąca 
komórka jest nazwana, jej nazwa jest 
wyświetlana w lewej części paska 
edycji (rysunek 4.23).

Rysunek 4.23.

l	 Po zaznaczeniu zakresu, w którym 
ma nastąpić zamiana (patrz uwaga 
poniżej), z listy przycisku Formuły/
Definiuj nazwę wybierz polecenie 
Zastosuj nazwy (rysunek 4.24), po 
czym w oknie Stosowanie nazw wy-
bierz nazwę, której chcesz użyć, 
i kliknij OK (rysunek 4.25).

Rysunek 4.24.

Rysunek 4.25.

Rysunek 4.26.




