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Wykresy
Wprowadzenie
Interpretowanie danych zapisanych w tabelach jest uciÈĝliwe i nudne. Poza niewieloma
szczególnymi przypadkami, interesujÈ nas zwykle nie dane szczegóïowe, lecz tendencje
zmian i wyniki ogólne. NajczÚĂciej chcemy siÚ dowiedzieÊ, czy jakaĂ wartoĂÊ wzrasta,
czy maleje, w którym miesiÈcu zarobki byïy najwiÚksze lub na sprzedaĝy jakiego produktu sklep najwiÚcej traci. atwiej to zobaczyÊ na wykresach niĝ odczytaÊ z tabel.
Excel 2007 i Excel 2010 majÈ zupeïnie nowe narzÚdzia do tworzenia i obróbki wykresów, wygodniejsze i dajÈce wiÚcej moĝliwoĂci. Poïoĝono nacisk na szybkÈ i ïatwÈ zmianÚ
typów, ukïadów i stylów. Teraz naprawdÚ nie trzeba mozolnie budowaÊ wykresu krok
po kroku; warto jednym ruchem utworzyÊ wykres domyĂlny i szybko go przeksztaïciÊ,
zmieniajÈc typ, ukïad i styl. Taka metoda zapewne zaspokoi ponad 90% potrzeb zwykïych uĝytkowników, a w przypadkach wyjÈtkowych... no cóĝ, majÈc specjalne wymagania, trzeba popracowaÊ nad szczegóïami.
Jeĝeli czÚsto uĝywa siÚ nietypowych wykresów, przystosowanych do potrzeb bÈdě upodobañ, naleĝy przygotowaÊ wïasne szablony, a najczÚĂciej uĝywany typ wykresu warto
wybraÊ jako domyĂlny.
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Stoliczku, nakryj siÚ, czyli o tym,
co otrzymujemy z ïaski Excela
Tworzenie wykresów domyĂlnych zostaïo maksymalnie zautomatyzowane.
m W I C Z E N I E

8.1
mwiczenie jest przypomnieniem podstawowych umiejÚtnoĂci tworzenia wykresów w Excelu
2007/2010.
T Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i przedstaw je na wykresie domyĂlnym
umieszczonym w oddzielnym arkuszu.
T PowiÚksz czcionkÚ napisów na wykresie.
T PrzenieĂ wykres do arkusza zawierajÈcego dane.
T Sprawdě dynamiczne powiÈzanie wykresu z danymi w arkuszu.
RozwiÈzanie
Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i zaznacz zakres A1:C4.
Rysunek 8.1.
Dane do wykresu

1. NaciĂnij klawisz F11, co spowoduje utworzenie wykresu domyĂlnego w oddzielnym

arkuszu Wykres1 (patrz rysunek 8.2)1.
2. NaprowadzajÈc wskaěnik na róĝne elementy wykresu, odczytaj objaĂnienia.
Na rysunku 8.2 widaÊ objaĂnienia dwóch elementów: Oħ pionowa i Seria danych
"W skarbonce" Punkt "Asia" (pierwszy punkt pierwszej serii danych).
3. W standardowym domyĂlnym szablonie podpisy punktów na osiach i opisy
w legendzie sÈ pisane drobnÈ czcionkÈ 10-punktowÈ i przez to trudne do odczytania.
Opis w legendzie kliknij prawym przyciskiem myszy i z podrÚcznego paska narzÚdzi
nad menu kontekstowym wybierz polecenie Czcionka…, by w wyĂwietlonym
oknie dialogowym zwiÚkszyÊ jej rozmiar, np. 12, tak jak na rysunku 8.2.
4. Wydaj polecenie NarzÚdzia wykresów2/Projektowanie/Lokalizacja — PrzenieĂ wykres
i w oknie Przenoszenie wykresu w polu Obiekt w: wybierz arkusz, w którym
sÈ zapisane dane, np. Arkusz1, tak jak na rysunku 8.3. Wynik przeniesienia zostaï
pokazany na rysunku 8.4. W Êwiczeniach 8.2 i 8.3 zobaczysz, jak tworzyÊ wykres
od razu osadzony w arkuszu obok danych.
1

Kolejne wykresy tworzone w tej samej sesji Excela bÚdÈ umieszczane w arkuszach Wykres2,
Wykres3 itd.

2

Nazwa panelu NarzÚdzia wykresów pojawia siÚ jedynie na chwilÚ po aktywujÈcym klikniÚciu
wykresu.
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Rysunek 8.2. Na standardowym domyĂlnym wykresie napisy sÈ za maïe
Rysunek 8.3.
Przenoszenie
wykresu
do arkusza
z danymi

Rysunek 8.4. Wykres po przeniesieniu do arkusza z danymi
5. Wypróbuj dynamiczne poïÈczenie wykresu z danymi:
T

wpisanie Kasia w A2 zmieni podpis pierwszego punktu na osi kategorii
(Asia ĺ Kasia),
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T

zmiana dowolnej wartoĂci w zakresie B2:C4 spowoduje zmianÚ wysokoĂci
odpowiedniej kolumny i ewentualne przeskalowanie osi — zobacz, jak zmieni
siÚ wykres po wpisaniu 15 zđ w B3.

Komentarz
Zauwaĝ, ĝe po przeniesieniu wykresu do arkusza z danymi (polecenie 5.) arkusz Wykres1
zostaï automatycznie skasowany.
m W I C Z E N I E

8.2
Sprawdzimy teraz, w jaki sposób Excel ustala kategorie i serie na wykresie.
Przygotuj arkusz danych pokazany na rysunku 8.5 i pokaĝ te dane na wykresie domyĂlnym, osadzonym w arkuszu obok danych. Potem uzupeïnij dane zgodnie z rysunkiem 8.6
i sporzÈdě nowy wykres domyĂlny.
RozwiÈzanie
Zaznacz zakres A1:C4, naciĂnij kombinacjÚ klawiszy Alt+F1. Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.5. Dni tygodnia zostaïy uznane za serie, a posiïki za kategorie.
Rysunek 8.5.
Wykres danych,
gdy rodzajów
posiïków byïo
wiÚcej niĝ dni

6. Dopisz dane w kolumnach D, E i F, tak jak na rysunku 8.6, i powtórz tworzenie

wykresu w sposób opisany w poleceniu 1. Tym razem dni tygodnia zostaïy uznane
za kategorie, a posiïki za serie.
7. Jeĝeli wykres z rysunku 8.6 nie jest aktywny, kliknij go i wydaj polecenie NarzÚdzia
wykresów/Projektowanie/PrzeïÈcz wiersz/kolumnÚ. Wykres z rysunku 8.6 zmieni
siÚ na pokazany na rysunku 8.7.
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Rysunek 8.6.
Wykres danych,
gdy dni byïo wiÚcej
niĝ rodzajów
posiïków

Rysunek 8.7.
Wykres 8.6
po zamianie
wierszy i kolumn

Komentarze
T Excel zakïada, ĝe kategorii jest wiÚcej niĝ serii, dlatego:
T w punkcie 1. trzy posiïki (ħniadanie, obiad, kolacja) zostaïy uznane za kategorie,
a dwa dni tygodnia (poniedziađek, wtorek) za wartoĂci.
T w punkcie 2. trzy posiïki (ħniadanie, obiad, kolacja) zostaïy uznane za wartoĂci,
a dni piÚÊ tygodnia (poniedziađek, wtorek, ħroda, czwartek, piætek) za kategorie.
T Wszystkie kategorie sÈ „równouprawnione”, co oznacza, ĝe kaĝdej jest na osi
przyznawane tyle samo miejsca (skok o takÈ samÈ podziaïkÚ). Warto o tym pamiÚtaÊ,
gdyĝ wkrótce z tego skorzystamy, porównujÈc wykres liniowy z wykresem XY
(patrz Êwiczenie 8.3).
T W kaĝdej kategorii sÈ przedstawiane wartoĂci ze wszystkich serii.
T Jak widaÊ w punkcie 3., zamiana kategorii na wartoĂci i odwrotnie jest prosta,
wiÚc nie ma siÚ co przejmowaÊ wyborem domyĂlnym — jeĝeli nam nie odpowiada,
zawsze moĝemy wykonaÊ zamianÚ.
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Wykres liniowy a wykres XY
Nie ma wykresów „dobrych na wszystko”. Wybór zaleĝy od tego, co chcemy pokazaÊ,
a — jak pokaĝÚ w nastÚpnych Êwiczeniach — wïaĂciwy wybór ma wielkie znaczenie.
ZacznÚ od pokazania róĝnicy miÚdzy wykresem liniowym a wykresem XY. Zobaczysz,
ĝe wykres liniowy w Excelu to coĂ zupeïnie innego niĝ wykres liniowy znany ze szkoïy
(gdzie tak nazywano wykres funkcji liniowej).
m W I C Z E N I E

8.3
SporzÈdě wykres znanej ze szkoïy funkcji liniowej y=x, podajÈc wartoĂci funkcji w punktach x1=0, x2=1 i x3=7. Jaki typ wykresu naleĝy wybraÊ? Liniowy czy XY?
Wykres Liniowy ma poziomÈ oĂ kategorii i pionowÈ oĂ wartoĂci, zaĂ wykres XY ma dwie osie
wartoĂci.
T Aby mieÊ pewnoĂÊ, który z tych wykresów wybraÊ, warto sporzÈdziÊ oba i porównaÊ.

RozwiÈzanie — czÚĂÊ 1. — tworzenie wykresu liniowego
1. Wpisz dane i zaznacz zakres B1:B4, tak jak na rysunku 8.8.
2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Liniowy ze znacznikami. Otrzymasz wynik
pokazany na rysunku 8.8.
3. Aby poprawiÊ opisy kategorii, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolnÈ
etykietÚ na osi poziomej i z menu podrÚcznego wybierz polecenie Zaznacz dane.
4. W oknie Wybieranie ěródïa danych (patrz rysunek 8.9) kliknij przycisk Etykiety
osi poziomej (kategorii)/Edytuj i po wyĂwietleniu okna Etykiety osi zaznacz myszÈ
zakres A2:A4. Zatwierdě zmiany klikniÚciami OK.
Etykiety kategorii zostanÈ zmienione na 0, 1, 7, ale linia wykresu bÚdzie zaïamana,
co nie odpowiada wykresowi znanej ze szkoïy funkcji liniowej.
Komentarze
T GdybyĂmy w punkcie 1. zamiast B1:B4 zaznaczyli zakres A1:A4, otrzymalibyĂmy
nakïadajÈce siÚ na siebie wykresy dwóch identycznych serii. CiÈg liczb w kolumnie A
zostaïby rozpoznany jako nastÚpna seria danych, a nie jako ciÈg etykiet kategorii,
jak to siÚ zdarzyïo w Êwiczeniach 8.1 i 8.2. CiÈgi liczbowe sÈ w zasadzie
rozpoznawane jako dane, a nie etykiety.
T Na wykresie nazywanym w Excelu liniowym kategorie sÈ równo oddalone,
jednakowych rozmiarów z etykietami tekstowymi. Na rysunku 8.9 na osi kategorii
mamy kolejne, równo oddalone punkty z podpisami 0, 1 i 7. Nie ma znaczenia,
ĝe róĝnica miÚdzy 1 i 7 jest 6 razy wiÚksza niĝ miÚdzy 1 i 0.
RozwiÈzanie — czÚĂÊ 2. — tworzenie wykresu XY
1. Zaznacz zakres A1:B4 z rysunku 8.8.
2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Punktowy z prostymi liniami i znacznikami.
Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.10.
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Rysunek 8.8. Wykres liniowy i sposób jego utworzenia. Nie zostaïy okreĂlone kategorie, wiÚc Excel
automatycznie je ponumerowaï: 1, 2, 3
Rysunek 8.9.
Poprawianie
etykiet osi poziomej

Komentarze
T Wykres punktowy XY ma dwie osie wartoĂci, co oznacza, ĝe liczby sÈ na nich
odkïadane proporcjonalnie do swej wielkoĂci; 7 leĝy siedem razy dalej od poczÈtku
osi niĝ 1. DziÚki temu wykres XY przypomina szkolny wykres funkcji.
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Rysunek 8.10.
Wykres punktowy
odpowiada
szkolnemu
wykresowi funkcji
liniowej

T Zrozumienie istoty róĝnicy miÚdzy wykresami liniowymi i XY jest bardzo waĝne;

trzeba pamiÚtaÊ, ĝe odcinki na osi kategorii nigdy nie odpowiadajÈ wartoĂciom
liczbowym, wiÚc wykresy z osiÈ kategorii w zasadzie nie nadajÈ
siÚ do przedstawiania funkcji matematycznych.
T Uĝycie wykresów z osiÈ kategorii do przedstawiania funkcji matematycznych
jest dopuszczalne w szczególnym przypadku, gdy nazwami kategorii bÚdÈ liczby
stanowiÈce ciÈg arytmetyczny (róĝnica miÚdzy kolejnymi liczbami jest staïa).

Wykresy sumujÈce do 100%
Wykresy tego typu sÈ przydatne, gdy chcemy oceniÊ, w jaki sposób caïoĂÊ rozkïada siÚ na
czÚĂci, np. pokazaÊ, jakÈ czÚĂÊ dochodów wydajemy na pïacenie podatków, na ĝywnoĂÊ, ubrania itd. Zwïaszcza wykres koïowy jest uwielbiany przez badajÈcych opiniÚ
publicznÈ, gdyĝ ïatwo na nim pokazaÊ, jaka czÚĂÊ badanych jest za, jaka przeciw, a jaka
„za, a nawet przeciw”, czyli nie ma pojÚcia, o co chodzi, lub siÚ danÈ sprawÈ w ogóle
nie przejmuje.
m W I C Z E N I E

8.4
Wspólnota mieszkañców postanowiïa zbudowaÊ nowy Ămietnik, ale ta budowa, jak kaĝda
inna, kosztuje, wiÚc znaleěli siÚ zwolennicy i przeciwnicy. Przeprowadzono gïosowanie,
którego wyniki wpisano do arkusza, takiego jak na rysunku 8.11.
Przedstaw wyniki gïosowania na wykresie koïowym z etykietami procentowego rozkïadu
gïosów.
RozwiÈzanie
1. Zaznacz zakres A2:B4 i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Koïowy 2-W,
tak jak na rysunku 8.11.
2. Jeĝeli trzeba, kliknij wykres, aby staï siÚ aktywny, i wydaj polecenie Projektowanie/
Style wykresu — Styl 9.
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Rysunek 8.11. Tworzenie prostego wykresu koïowego
3. Kliknij dwukrotnie dowolnÈ etykietÚ danych i w oknie Formatowanie etykiet

danych wïÈcz opcjÚ Opcje etykiet/Poïoĝenie etykiety/Koniec zewnÚtrzny i wyïÈcz
opcjÚ Pokaĝ linie wiodÈce. Wynik widaÊ na rysunku 8.12.
4. Moĝesz kliknÈÊ Tytuï wykresu i przeciÈgnÈÊ go myszÈ w inne miejsce lub kliknÈÊ
drugi raz i przejĂÊ do jego edycji. Do edycji moĝesz przejĂÊ równieĝ, klikajÈc tytuï
prawym przyciskiem myszy i wybierajÈc z menu podrÚcznego polecenie Edytuj tekst.
Komentarz
Wykres koïowy jest bardzo wygodny i obrazowy, ale ma tylko jednÈ warstwÚ, czyli
moĝna na nim pokazaÊ tylko jednÈ seriÚ danych. Gdyby gïosujÈcy odpowiadali nie na
jedno, lecz dwa pytania, wyniki naleĝaïoby przedstawiÊ na dwóch oddzielnych wykresach koïowych.
m W I C Z E N I E

8.5
Aby wyraěnie zaznaczyÊ liczbÚ przeciwników, wysuñ ich fragment poza obrÚb koïa
wykresu.
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Rysunek 8.12. Formatowanie etykiet danych

RozwiÈzanie
1. Kliknij raz w obrÚbie koïa wykresu — zostanie zaznaczona caïa seria danych,
czyli caïe koïo.
2. Kliknij wybrany fragment koïa (punkt serii danych). Gdy jedynie on bÚdzie
zaznaczony, schwyÊ go myszÈ i odciÈgnij od Ărodka koïa, tak jak na rysunku 8.13.

Rysunek 8.13. WysuniÚcie jednego wycinka koïa
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8.6
Dane z rysunku 8.14 przedstaw na wykresie pozwalajÈcym oceniÊ udziaï procentowy
poszczególnych skïadników w caïoĂci kosztów i porównaÊ rozkïad obciÈĝeñ w dwóch
kolejnych latach.
Moĝna zastosowaÊ dwa wykresy koïowe oddzielne dla kaĝdego roku (patrz poprzednie
Êwiczenie) lub wykres pierĂcieniowy, uĝyty w tym Êwiczeniu.
Innym rozwiÈzaniem jest uĝycie wykresów skumulowanych sumujÈcych do 100%, co zostanie
pokazane w Êwiczeniu 8.7.

RozwiÈzanie
1. Zaznacz zakres A2:C5 (patrz rysunek 8.14) i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy
— Wstaw wykres koïowy lub pierĂcieniowy/PierĂcieniowy.
2. Kliknij najpierw wykres, aby go uaktywniÊ, a potem przycisk Elementy wykresu
,
by w wyĂwietlonym menu podrÚcznym wyïÈczyÊ Tytuï wykresu i wïÈczyÊ Etykiety
danych (patrz rysunek 8.14).
3. Kliknij przycisk Style wykresu
i z listy stylów wybierz najodpowiedniejszy
(patrz rysunek 8.14).
4. Aby dokïadniej sformatowaÊ etykiety, np. nadaÊ im tïo, tak jak na rysunku 8.14,
wydaj polecenie Projektowanie/Ukïady wykresu — Dodaj element wykresu/Etykiety
danych/WiÚcej opcji etykiet danych, po czym na wyĂwietlonym po prawej stronie
panelu (pokazanym poprzednio na rysunku 8.12) wybierz odpowiednie opcje.

Rysunek 8.14. Wykres pierĂcieniowy pokazuje róĝny podziaï kosztów w latach 2009–2010
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m W I C Z E N I E

8.7
Celem Êwiczenia jest pokazanie róĝnicy miÚdzy wykresami: grupowanym, skumulowanym
i skumulowanym z sumowaniem do 100%. Do demonstracji uĝyj wykresu kolumnowego.
RozwiÈzanie
1. Tak jak w Êwiczeniu 8.6, zaznacz zakres A2:C5 i utwórz kolejno trzy wykresy
pokazane na rysunku 8.15. Uĝyj poleceñ Wstawianie/Wykresy — Kolumnowy 3 W/:
T Kolumnowy grupowany 3W (patrz rysunek 8.15),
T Skumulowany kolumnowy 3W,
T 100% skumulowany kolumnowy 3W.
2. W utworzonych wykresach dokonaj transpozycji wierszy i kolumn
(polecenie Projektowanie/PrzeïÈcz wiersz/kolumnÚ).
3. Aby nie myliÊ wykresów, dodaj tytuïy z nazwami uĝytych typów. Kliknij raz
i po chwili drugi raz domyĂlny Tytuđ wykresu, po czym wpisz odpowiedni opis,
np. Kolumnowy grupowany (patrz rysunek 8.15).

Rysunek 8.15. Te same dane pokazane na trzech róĝnych wykresach

Komentarz
Podczas wykonywania polecenia 1. Excel uznaï Podatki, Pđace i Inne za kategorie, a lata
2009 i 2010 za serie, bo zakïada (patrz Êwiczenie 8.2), ĝe kategorii powinno byÊ wiÚcej
niĝ serii. Dlatego, aby otrzymaÊ ostateczne wykresy, trzeba byïo zamieniÊ wiersze
z kolumnami.
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OmówiÚ pokrótce przedstawienia tych samych danych na trzech róĝnych wykresach.
T Wykres kolumnowy grupowany — moĝna oceniÊ wzrost podatków i pïac. Wiadomo,
ĝe sumaryczne koszty wzrosïy, ale trudno oceniÊ o ile. Nie wiadomo równieĝ,
czy procentowo wiÚcej wzrosïy podatki, czy pïace.
T Wykres skumulowany kolumnowy — widaÊ wzrost podatków i pïac oraz moĝna
oceniÊ sumaryczny wzrost kosztów. Nadal nie wiadomo, czy procentowo wiÚcej
wzrosïy podatki, czy pïace.
T Wykres 100% skumulowany kolumnowy — widaÊ, ĝe w caïoĂci kosztów udziaï
podatków pozostaï mniej wiÚcej na tym samym poziomie okoïo 35%, znacznie
wzrósï udziaï pïac, a zmalaï innych kosztów. Nie znamy za to liczb bezwzglÚdnych,
nie wiemy o ile wzrosïy pïace, a o ile caïkowite koszty.

Wykres radarowy
Jest to wykres maïo znany, gdyĝ zwykle przedstawia dane w sposób nieczytelny. Przydaje
siÚ w szczególnych przypadkach. PokaĝÚ jeden z nich.
m W I C Z E N I E

8.8
PrzypuĂÊmy, ĝe zamierzasz kupiÊ uĝywany samochód terenowy, by nieco poszaleÊ po
wertepach. Z demobilu armii polskiej moĝna kupiÊ starego UAZ-a, a z demobilu armii
austriackiej lub szwajcarskiej — starego pinzgauera. Przed kupnem warto porównaÊ
poszczególne cechy obu samochodów w skali 1 do 5. W tym Êwiczeniu ograniczmy siÚ
do oceny 6 cech, doĂÊ istotnych dla samochodów terenowych z prawdziwego zdarzenia.
Jak widaÊ na rysunku 8.16, oba samochody otrzymaïy w róĝnych kategoriach najwyĝsze
i najniĝsze noty, wiÚc ocena nie jest jednoznaczna.
Rysunek 8.16.
Dane w tabelce,
jak zwykle,
nie przemawiajÈ
do wyobraěni

Zobaczmy, w jaki sposób uĝycie wykresu radarowego moĝe pomóc w podjÚciu decyzji.
RozwiÈzanie
1. Zaznacz zakres A2:C8 (patrz rysunek 8.16).
2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — gieïdowy, powierzchniowy lub radarowy
/Radarowy — Wypeïniony radarowy. Wynik widaÊ na rysunku 8.17.
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Rysunek 8.17.
Ten wykres
potwierdza starÈ
prawdÚ, ĝe nie ma
nic za darmo:
albo tanio,
albo dobrze

Komentarze
T Juĝ na pierwszy rzut oka widaÊ, ĝe UAZ jest samochodem tanim i dostÚpnym,
ale pod wzglÚdem technicznym ustÚpuje pinzgauerowi.
T Poniewaĝ w Polsce pinzgauery moĝna zapewne policzyÊ na palcach jednej rÚki,
zainteresowanych odsyïam do Internetu, np. do angielskiej wersji Wikipedii
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinzgauer_High_Mobility_All-Terrain_Vehicle.
Poza tym moĝna pogrzebaÊ w Google.

Wykres bÈbelkowy
Wykres bÈbelkowy jest równie rzadko uĝywany, wiÚc warto pokazaÊ, do czego moĝe
sïuĝyÊ.
m W I C Z E N I E

8.9
W gminie liczÈcej trzy wsie majÈ siÚ odbyÊ wybory wójta. Kandyduje dotychczasowy wójt,
o którym opinie w poszczególnych wsiach sÈ róĝne. Róĝna jest teĝ liczba mieszkañców
i chÚÊ wziÚcia udziaïu w wyborach, co widaÊ w danych wpisanych do arkusza pokazanego
na rysunku 8.18.
Wójt chce siÚ dowiedzieÊ, o gïosy mieszkañców których wsi powinien szczególnie zabiegaÊ.
Przedstaw dane na wykresie w taki sposób, aby uïatwiÊ mu decyzjÚ.
Uĝyj wykresu bÈbelkowego.
RozwiÈzanie
1. Zaznacz zakres B2:D4 (patrz rysunek 8.18) i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy
— BÈbelkowy.
2. Zakres B2:D4 ma wymiary 3x3, wiÚc Excel moĝe ěle rozpoznaÊ serie i kategorie.
Jeĝeli tak siÚ stanie, uĝyj polecenia Projektowanie/PrzeïÈcz wiersz/kolumnÚ.
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