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Tabele
Wprowadzenie1
Tabele sÈ bardzo wygodnym narzÚdziem wprowadzonym w Excelu po raz pierwszy w wersji 2007 — uïatwiajÈ i przyspieszajÈ wykonywanie wielu dziaïañ i chroniÈ przed niektórymi bïÚdami. Znacznie róĝniÈ siÚ od zwykïych zakresów z powodu wielu sprzÚĝonych z nimi narzÚdzi, dziaïajÈcych domyĂlnie lub na ĝÈdanie.
CzÚĂÊ dziaïañ na zakresach, które do tej pory byïy wykonywane z mozoïem, w tabelach wykonujemy automatycznie lub prawie automatycznie.
Na poczÈtku zamienimy zwykïy zakres na tabelÚ i omówimy jej cechy.
m W I C Z E N I E

5.1
Zakres pokazany na rysunku 5.1 zamieñ na tabelÚ.
Wskazówka
W Excelu wciÈĝ mamy do czynienia z tabelami w zwykïym znaczeniu tego sïowa,
tzn. z danymi zapisanymi w dwóch wymiarach, zwykle z nagïówkami na górze kaĝdej kolumny. W Excelu 2007, 2010 i 2013 istniejÈ specjalne obiekty zwane tabelami,
wyposaĝone w wiele poĝytecznych narzÚdzi. Zadaniem Êwiczenia jest zamiana
zakresu z rysunku 5.1 (czyli tabeli w zwykïym sensie) na tabelÚ — obiekt Excela.

1

Ten rozdziaï jest adaptacjÈ rozdziaïu „Tabele” z ksiÈĝki: Krzysztof Masïowski, Excel 2007 PL.
222 gotowe rozwiÈzania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
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RozwiÈzanie
1. Przygotuj dane w sposób pokazany na rysunku 5.1, przejdě do jednej z komórek
wypeïnionego zakresu i naciĂnij kombinacjÚ klawiszy Ctrl+T albo wybierz
polecenie Wstawianie/Tabela.
Rysunek 5.1.
Excel rozpoznaje
rozmiary tabeli

2. Excel rozpozna zakres przyszïej tabeli oraz to, czy istnieje wiersz

nagïówkowy, i wyĂwietli wynik w oknie dialogowym Tworzenie tabeli
(patrz rysunek 5.1). Jeĝeli rozpoznanie jest prawidïowe, kliknij OK.
Zakres A1:C7 zostanie zamieniony na tabelÚ pokazanÈ na rysunku 5.2.
Rysunek 5.2.
Zakres zamieniony
na tabelÚ

Komentarze
Przy automatycznym rozpoznaniu zakresu Excel zakïada, ĝe tabela bÚdzie siÚ rozciÈgaÊ do pierwszej pustej kolumny i pierwszego pustego wiersza. PrzygotowujÈc dane, trzeba pamiÚtaÊ, aby nie pozostawiaÊ pustych wierszy i kolumn.
Róĝnice miÚdzy tabelÈ a zwykïym zakresem sÈ nastÚpujÈce:
T TworzÈc tabelÚ, Excel stosuje formatowanie domyĂlne, które potem ïatwo
zmieniÊ na inne wybrane z galerii gotowych formatów (patrz Êwiczenie 5.2).
T Po prawej stronie nagïówków tabeli sÈ umieszczone przyciski rozwijajÈce
menu filtrowania i sortowania2 (patrz rysunek 5.2). WyĂwietlanie tych
przycisków moĝna wïÈczaÊ lub wyïÈczaÊ poleceniem NarzÚdzia gïówne/
Edytowanie — Sortuj i filtruj/Filtruj.

2

WiÚcej informacji o filtrowaniu i sortowaniu znajdziesz w rozdziale 10., „Elementy analizy
danych”.
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T W prawym dolnym rogu tabeli (patrz rysunek 5.2) jest umieszczony uchwyt,

którego przeciÈgniÚcie pozwala na zmianÚ zakresu tabeli. Jego uĝycie zostaïo
pokazane w Êwiczeniu 5.5 (patrz rysunek 5.7).
T Tabele sÈ wyposaĝone w wiele specjalnych poleceñ umieszczonych na
wstÈĝce, na karcie Projektowanie, dostÚpnej, gdy uaktywnimy komórkÚ
lub zakres naleĝÈcy do tabeli (patrz rysunek 5.3).

Rysunek 5.3. WstÈĝka poleceñ z narzÚdziami dla tabel
T Jeĝeli tabela jest aktywna3, przy przewijaniu arkusza w dóï jej nagïówki sÈ

wyĂwietlane zamiast literowych oznaczeñ kolumn arkusza (patrz rysunek 5.4).
Rysunek 5.4.
Po przewiniÚciu arkusza
nagïówki aktywnej
tabeli zastÚpujÈ
oznaczenia kolumn
T Formatowanie tabeli jest dynamiczne. Na rysunku 5.5 wstawienie wiersza 4.

nie zakïóciïo naprzemiennie róĝnego formatowania kolejnych wierszy.
Rysunek 5.5.
Po dodaniu jednego
wiersza zostaïo
zachowane
naprzemiennie
róĝne formatowanie
wierszy parzystych
i nieparzystych
T Tabele sÈ wyposaĝone w tzw. kolumny obliczeniowe, dziÚki czemu formuïa

umieszczona lub poprawiona w jednej komórce jest powielana w caïej
kolumnie (patrz Êwiczenie 5.7).

3

Tzn. komórkÈ bieĝÈcÈ jest dowolna komórka tabeli (B6 na rysunku 5.4).
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m W I C Z E N I E

5.2
Excel udostÚpnia sporÈ galeriÚ gotowych stylów formatowania tabeli. Bardzo wygodna
jest moĝliwoĂÊ zobaczenia zawczasu, jak bÚdzie wyglÈdaïa tabela po zmianie stylu.
Obejrzyj, jak tabela z Êwiczenia 5.1 bÚdzie wyglÈdaïa po zastosowaniu innego stylu.
Przejrzyj kilka stylów i wybierz najodpowiedniejszy.
RozwiÈzanie
1. Przejdě do dowolnej komórki tabeli z Êwiczenia 5.1 i wybierz polecenie
NarzÚdzia gïówne/Style — Formatuj jako tabelÚ lub Projektowanie/Style tabeli
— Szybkie style tabeli.
2. NaprowadzajÈc wskaěnik myszy na róĝne wzory formatowania, moĝesz
zobaczyÊ, jak tabela bÚdzie wyglÈdaïa po zastosowaniu danego stylu
(patrz rysunek 5.6).

Rysunek 5.6. Sprawdzanie wyglÈdu tabeli w róĝnych formatach
3. Kliknij wybrany format; tabela zostanie sformatowana.

Komentarze
T Bardzo szybkÈ i wygodnÈ metodÈ formatowania jest zastosowanie stylu i,
jeĂli trzeba, dodanie wïasnych poprawek i uzupeïnieñ.
T Formatowania naniesione rÚcznie bÚdÈ trwaïe; nie zmieni ich wybranie
innego stylu, co moĝesz sprawdziÊ, np. zmieniajÈc kolor tïa wybranej komórki.
Komórka, której tïo zmienisz na ĝóïte, pozostanie ĝóïta niezaleĝnie od
wybranego stylu tabeli.
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m W I C Z E N I E

5.3
Uĝyj stylu tabeli do sformatowania zwykïego zakresu.
RozwiÈzanie
1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatowaÊ, i wydaj polecenie NarzÚdzia
gïówne/Style — Formatuj jako tabelÚ.
2. Wybierz z galerii styl tabeli.
3. Po wybraniu stylu Excel zapyta, czy zamieniÊ zakres na tabelÚ
(patrz rysunek 5.7). Zaleĝnie od potrzeby moĝesz wïÈczyÊ opcjÚ
Moja tabela ma nagïówki. Aby zatwierdziÊ zamianÚ, kliknij OK.
Rysunek 5.7.
Formatowanie
zwykïego zakresu
za pomocÈ stylu
tabeli

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce utworzonej tabeli i z menu

podrÚcznego wybierz polecenie Tabela/Konw. na zakres. Moĝesz takĝe uĝyÊ
polecenia Projektowanie/NarzÚdzia — Konwertuj na zakres.
Komentarz
Tabela zostanie zamieniona na zwykïy zakres, ale formatowanie wybrane z galerii
formatów nie zniknie. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób formatowania zakresów; zamiast formatowaÊ wszystko od poczÈtku, warto zastosowaÊ odpowiedni
gotowy styl, a potem ewentualnie tu i ówdzie poprawiÊ szczegóïy formatowania.
m W I C Z E N I E

5.4
Zmieñ domyĂlny styl formatowania tabeli.
Wskazówka
Najszybszym sposobem zamiany zakresu na tabelÚ jest uĝycie skrótu klawiszowego Ctrl+T, który zastÚpuje polecenie Wstawianie/Tabela (patrz rozwiÈzanie Êwiczenia
5.1). Tak utworzonej tabeli jest nadawany styl domyĂlny. Standardowo jest to Styl
tabeli — Ăredni 2. Jeĝeli Ci nie odpowiada, moĝesz go zmieniÊ (najlepiej, by stylem
domyĂlnym byï styl najczÚĂciej stosowany).
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RozwiÈzanie
Aby zmieniÊ styl domyĂlny, wykonaj poniĝsze kroki.
1. WyĂwietl galeriÚ stylów (np. za pomocÈ polecenia NarzÚdzia gïówne/Style —
Formatuj jako tabelÚ) i wybrany styl kliknij prawym przyciskiem myszy.
2. Z menu podrÚcznego wybierz polecenie Ustaw jako domyĂlny.
Komentarz
Moĝesz zdefiniowaÊ wïasny styl tabeli. ProcedurÚ uruchamia polecenie NarzÚdzia
gïówne/Style — Formatuj jako tabelÚ/Nowy styl tabeli. Zdefiniowanie wïasnego stylu
jest doĂÊ ĝmudne i opïacalne jedynie wtedy, gdy mamy specjalne wymagania i w okreĂlony sposób zamierzamy formatowaÊ wiele tabel.
m W I C Z E N I E

5.5
PrzewidujÈc nowÈ kolumnÚ danych, rozszerz tabelÚ.
Wskazówka
Rozmiary tabeli moĝna ïatwo zmieniaÊ, przeciÈgajÈc myszÈ uchwyt umieszczony
w jej dolnym prawym rogu.
RozwiÈzanie
1. PrzeciÈgnij w prawo uchwyt w dolnym prawym rogu tabeli (patrz rysunek 5.8),
aby rozciÈgnÈÊ tabelÚ o jednÈ dodatkowÈ kolumnÚ.

Rysunek 5.8. Dodawanie kolumny do tabeli
2. CiÈgnÈc uchwyt dalej, moĝesz dodaÊ do tabeli wiÚcej kolumn:

kolejne nowe kolumny tabeli otrzymujÈ automatycznie nagïówki Kolumna1,
Kolumna2 itd.;
T domyĂlne nagïówki moĝna bez problemu zastÈpiÊ wïasnymi przez zwykïe
wpisanie do komórek nowego tekstu.
3. PrzeciÈgajÈc uchwyt w dóï, moĝesz dodaÊ do tabeli kolejne wiersze.
4. PrzeciÈgajÈc uchwyt w lewo lub do góry, moĝesz odpowiednio zmniejszaÊ
liczbÚ kolumn lub wierszy naleĝÈcych do tabeli.
T
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Komentarz
Nie moĝna przeciÈgnÈÊ uchwytu rozmiarów tabeli po przekÈtnej, co oznacza, ĝe nie
jest moĝliwe jednoczesne dodawanie kolumn i wierszy.
m W I C Z E N I E

5.6
Rozszerz tabelÚ przez wypeïnienie komórki w sÈsiedniej kolumnie.
Wskazówka
PrzyjemnÈ cechÈ tabel jest ich automatyczne powiÚkszanie siÚ po wpisaniu czegokolwiek do dowolnej komórki bezpoĂrednio sÈsiadujÈcej z tabelÈ po prawej stronie.
RozwiÈzanie
T Do komórki D1 wprowadě tekst Zysk; do tabeli zostanie przyïÈczona kolumna D
(patrz rysunek 5.9).

Rysunek 5.9. Wypeïnienie komórki D1 spowodowaïo dodanie do tabeli kolumny D

Komentarze
Obok bieĝÈcej komórki zostaï wyĂwietlony przycisk autokorekty. Jego klikniÚcie
udostÚpnia trzy polecenia:
T Cofnij Autorozszerzanie tabeli — dziaïa tak samo jak uĝycie standardowego
przycisku Cofnij

;

T Zatrzymaj automatyczne rozszerzanie tabel — wyïÈcza trwale automatyczne

doïÈczanie kolumn i wierszy w wyniku wypeïnienia sÈsiadujÈcych z tabelÈ
komórek, czyli wyïÈcza drugÈ opcjÚ spoĂród pokazanych na rysunku 5.10;
T Kontroluj opcje Autokorekty — otwiera okno dialogowe Autokorekta z kartÈ
Autoformatowanie podczas pisania, tak jak na rysunku 5.10.
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Rysunek 5.10.
Automatyczne
doïÈczanie do
tabeli nowych
wierszy i kolumn
moĝna wyïÈczyÊ

T Aby ponownie wïÈczyÊ automatyczne doïÈczanie kolumn i wierszy do tabeli,

naleĝy otworzyÊ okno dialogowe Opcje programu Excel4 i kliknÈÊ przycisk
Sprawdzanie/Opcje Autokorekty, co spowoduje wyĂwietlenie okna pokazanego
na rysunku 5.10, w którym karta Autoformatowanie podczas pisania pozwoli
wïÈczyÊ opcjÚ DoïÈcz nowe wiersze i kolumny.
T Aby rozszerzyÊ tabelÚ, nie trzeba koniecznie wpisywaÊ nagïówka. Wystarcza
wpisanie czegokolwiek, np. litery x do sÈsiadujÈcej z tabelÈ dowolnej
komórki, takiej jak D4. Jeĝeli nie podamy nagïówka, doïÈczona kolumna
otrzyma standardowy nagïówek Kolumna1.
m W I C Z E N I E

5.7
Lista przychodów i kosztów oddziaïów firmy w róĝnych miastach jest zapisana
w tabeli pokazanej na rysunku 5.11. Masz dwa zadania:
T w kolumnie D obliczyÊ dochody poszczególnych oddziaïów,
T pod tabelÈ podsumowaÊ przychody, koszty i dochody.
Wskazówka
Bardzo przyjemnÈ i poĝytecznÈ cechÈ tabel jest automatyczne powielanie w caïej
kolumnie formuï wprowadzanych do pojedynczej komórki. Drugim wygodnym
narzÚdziem jest wïÈczany i wyïÈczany na ĝÈdanie wiersz podsumowania.
RozwiÈzanie
1. W komórce D1 wpisz nagïówek kolumny Dochody, co spowoduje doïÈczenie
kolumny D do tabeli (patrz Êwiczenie 5.6).

4

W Excelu 2007 polecenie Przycisk Office/Opcje programu Excel; w kolejnych wersjach
Excela polecenie Plik/Opcje.
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2. Do D2 wprowadě formuïÚ =b2-c2 (patrz rysunek 5.11); formuïa zostanie

skopiowana w dóï kolumny do wszystkich naleĝÈcych do tabeli komórek
kolumny D.

Rysunek 5.11. Formuïa wpisana do D2 zostaïa automatycznie skopiowana w dóï kolumny
3. Sprawdě, czy komórkÈ bieĝÈcÈ jest dowolna komórka tabeli, i naciĂnij

Ctrl+Shift+T5. Do tabeli zostanie doïÈczony wiersz podsumowania6,
co zostaïo pokazane na rysunku 5.12.
Rysunek 5.12.
Automatycznie
doïÈczony wiersz
podsumowania
z caïkowitym
podsumowaniem
ostatniej kolumny

Jak widaÊ na rysunku 5.12, Excel wykonaï jednoczeĂnie dwie operacje:
T dodaï sumÚ caïkowitÈ w D8;
T doïÈczyï do tabeli wiersz sumy, udostÚpniajÈcy wiele moĝliwoĂci
podliczania wszystkich kolumn.
4. Przejdě do komórki B8, rozwiñ listÚ funkcji proponowanych przez Excela
i wybierz Suma (patrz rysunek 5.12). Potem zrób to samo w komórce C8.

5

Lub kliknij dowolnÈ komórkÚ tabeli prawym przyciskiem myszy i z menu podrÚcznego
wybierz polecenie Tabela/Wiersz sum.

6

Skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+T (tak samo jak polecenie menu podrÚcznego Tabela/
Wiersz sum) naprzemiennie wïÈcza i wyïÈcza wiersz podsumowania tabeli. Dziaïa,
gdy komórka bieĝÈca naleĝy do tabeli.

Kup książkę

Poleć książkę

110

Excel 2019 • mwiczenia zaawansowane

Komentarze
T DomyĂlnie Excel umieszcza podsumowanie w oddzielnym wierszu sumy
doïÈczanym do tabeli (patrz rysunek 5.12), wïÈczanym i wyïÈczanym
naprzemiennie skrótem klawiaturowym Ctrl+Shift+T.
T W wierszu podsumowania tabeli Excel uĝywa funkcji SUMY.CZùĦCIOWE
zamiast funkcji SUMA.
T W formuïach program uĝywa adresów okreĂlonych przez nagïówki tabel, np.
=SUMY.CZùĦCIOWE(109;[Dochody]) zamiast =SUMY.CZùĦCIOWE(109;D2:D7).
T Jeĝeli w wierszu podsumowania (patrz rysunek 5.12) zamiast sumowania
wybierzesz np. Licznik, Maksimum lub Minimum, Excel uĝyje tej samej
funkcji SUMY.CZùĦCIOWE, zmieniajÈc jedynie wartoĂÊ 1. argumentu odpowiednio
na: 103, 104, 105 itd. (od 101 do 111). Zawsze sÈ to wartoĂci > 100, dziÚki czemu
obliczenia pomijajÈ wartoĂci w wierszach ukrytych (gdyby uĝyto argumentu
pierwszego z zakresu od 1 do 11, wartoĂci ukryte nie byïyby pomijane).
T Funkcja SUMY.CZùĦCIOWE odpowiada funkcji SUMY.POĦREDNIE w starszych
wersjach Excela.
T Oprócz skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+T i polecenia menu podrÚcznego
Tabela/Wiersz sum na wïÈczanie i wyïÈczanie wiersza sum pozwala opcja
Projektowanie/Opcje stylu tabeli — Wiersz sumy (patrz rysunek 5.13).
T Jak widaÊ na rysunku 5.13, grupa poleceñ Opcje stylu tabeli na karcie
Projektowanie pozwala, oprócz wiersza sumy, wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ równieĝ
wiersz nagïówkowy oraz wyróĝniaÊ pierwszÈ i ostatniÈ kolumnÚ, a takĝe
odróĝniaÊ kolejne kolumny przez stosowanie naprzemiennego tïa.
Rysunek 5.13.
Opcje wyĂwietlania
tabeli

m W I C Z E N I E

5.8
Wypróbuj opisane w Êwiczeniu metody wyróĝniania zakresu danych, caïej tabeli oraz
jej wiersza i kolumny.
Wskazówka
Opisany sposób zaznaczania tabeli nie zaleĝy od tego, czy na poczÈtku komórka
aktywna naleĝaïa do tabeli, czy byïa poïoĝona poza niÈ.
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RozwiÈzanie
1. Naprowadě wskaěnik myszy na górny lewy naroĝnik tabeli, a gdy zamieni siÚ
w ukoĂnÈ strzaïkÚ, kliknij jednokrotnie. Zostanie zaznaczony zakres danych
tabeli (patrz rysunek 5.14 po lewej stronie).
2. Po zaznaczeniu zakresu danych ponownie w taki sam sposób jak w punkcie 1.
kliknij górny lewy naroĝnik tabeli; zostanie zaznaczona caïa tabela z wierszem
nagïówkowym i wierszem sumy (patrz rysunek 5.14).

Rysunek 5.14. Pierwsze klikniÚcie górnego naroĝnika zaznacza zakres danych, a drugie caïÈ
tabelÚ z wierszem nagïówkowym i wierszem sumy
3. Sprawdě, ĝe kolejne klikanie górnego lewego naroĝnika bÚdzie naprzemiennie

wïÈczaÊ zaznaczenie zakresu danych bÈdě caïej tabeli.
4. Przejdě do dowolnej komórki tabeli i nie wychodzÈc poza obrÚb tabeli,
naprowadě wskaěnik myszy w pobliĝe jej krawÚdzi, tak jak na rysunku 5.15.
Gdy zamieni siÚ w czterokierunkowÈ strzaïkÚ, kliknij. Zostanie zaznaczona
caïa tabela, tak jak po prawej stronie rysunku 5.14.
Rysunek 5.15.
KlikniÚcie
w pobliĝu krawÚdzi
aktywnej tabeli
powoduje jej
zaznaczenie
w caïoĂci

5. Niech komórkÈ aktywnÈ bÚdzie dowolna komórka tabeli. Zobacz, ĝe skróty

klawiszowe Shift+spacja, Ctrl+spacja i Ctrl+Shift+spacja powodujÈ
odpowiednio zaznaczenie wiersza, kolumny i zakresu danych tabeli.
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5.9
W tabeli pokazanej na rysunku 5.16 wstaw dwa wiersze miÚdzy Kielcami i Biaïymstokiem.
Na rysunku 5.16 pierwotna tabela obejmuje zakres C2:E7. Kolumna A z pomocniczymi
numerami wierszy nie naleĝy do tabeli.
RozwiÈzanie
1. Zaznacz w tabeli zakres C5:C6 (patrz rysunek 5.16) i kliknij zaznaczenie
prawym przyciskiem myszy.
2. Z menu podrÚcznego wybierz polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powyĝej.
Wynik zostaï pokazany po prawej stronie rysunku 5.16.

Rysunek 5.16. Wstawienie wierszy tabeli nie oznacza wstawienia wierszy arkusza
3. Aby usunÈÊ wiersze tabeli, zaznacz zakres obejmujÈcy komórki poïoĝone

w tych wierszach, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i z menu
podrÚcznego wybierz polecenie Usuñ/Wiersze tabeli.
Komentarze
T Jak widaÊ, zostaïo wstawione tyle wierszy tabeli, ile obejmowaï zaznaczony
zakres.
T Wstawianie kolumn jest wykonywane analogicznie, jedynie w punkcie 2.
polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powyĝej zostaje zastÈpione przez Wstaw/
Kolumny tabeli po lewej.
T Podobnie jest z usuwaniem kolumn tabeli. W poleceniu 3. naleĝy z menu
podrÚcznego wybraÊ Usuñ/Kolumny tabeli (zamiast Usuñ/Wiersze tabeli).
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5.10
Celem Êwiczenie jest pokazanie, w jaki sposób Excel porównuje rekordy zapisane
w tabeli i eliminuje ich powtórzenia (duplikaty).
Wskazówka
Przy porównywaniu rekordów (wierszy) tabeli takie same liczby róĝnie sformatowane sÈ uznawane za róĝne, natomiast odmienne formatowanie nie powoduje rozróĝnienia tekstów.
RozwiÈzanie
W tabeli pokazanej na rysunku 5.17 dwa wiersze sÈ zduplikowane: zawartoĂÊ wiersza 3. jest powtórzona w wierszu 6., a wiersza 4. w wierszu 7. Wiersze powtórzone
sÈ inaczej sformatowane, czcionka zostaïa pochylona i pogrubiona oraz wartoĂci
w kolumnie D zostaïy wyĂwietlone z dwoma miejscami po przecinku. Wykonamy
dwie róĝne operacje usuwania duplikatów.
Rysunek 5.17.
Czy Excel wiersze
6. i 7. uzna
za powtórzenie
wierszy 3. i 4.?

RozwiÈzanie 1.
Usuwanie duplikatów na podstawie kolumn tekstowych
1. Przejdě do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie Projektowanie/
NarzÚdzia — Usuñ duplikaty.
2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów wyïÈcz sprawdzanie powtórzeñ
w kolumnie Wpđata (patrz rysunek 5.18) i kliknij OK.
Rysunek 5.18.
Usuwanie wierszy
majÈcych te same
wartoĂci w trzech
pierwszych
kolumnach
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Wynik zostaï pokazany na rysunku 5.19.
Rysunek 5.19.
Excel usunÈï
powtórzone
rekordy

Komentarz
Wiersze 6. i 7. z rysunku 5.17 zostaïy uznane za powtórzenia pomimo innego sformatowania tekstu.
RozwiÈzanie 2.
Czy 45 zï róĝni siÚ od 45,00 zï?
Uĝyjemy tej samej tabeli wyjĂciowej pokazanej na rysunku 5.17.
1. Tak jak w rozwiÈzaniu 1. przejdě do jednej z komórek tabeli i wybierz
polecenie Projektowanie/NarzÚdzia — Usuñ duplikaty.
2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów (patrz rysunek 5.18) wïÈcz
sprawdzanie powtórzeñ we wszystkich kolumnach i kliknij OK.
Wynik zostaï pokazany na rysunku 5.20.

Rysunek 5.20. Nie ma duplikatów. Dla Excela 45 zï to nie to samo co 45,00 zï

Komentarze
Excel „uwaĝa”, ĝe w tabelach (tak samo jak w zwykïych zakresach niezamienionych
na tabele):
T inaczej sformatowany tekst pozostaje tym samym tekstem,
T inaczej sformatowana liczba nie jest tÈ samÈ liczbÈ.
Naleĝy pamiÚtaÊ, aby przed usuwaniem duplikatów w kaĝdej kolumnie wszystkie
liczby sformatowaÊ tak samo.
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