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8
Wykresy

Wprowadzenie
Interpretowanie danych zapisanych w tabelach jest uci liwe i nudne.
Cz ciej ni  dane szczegó owe interesuj  nas tendencje zmian i wyniki
ogólne. Zwykle chcemy si  dowiedzie , czy jaka  warto  wzrasta, czy
maleje, w którym miesi cu zarobki by y najwi ksze lub na sprzeda y
jakiego produktu sklep najwi cej traci. atwiej to zobaczy  na wykre-
sach, ni  odczyta  z tabel.

Narz dzia do tworzenia i obróbki wykresów z ka d  wersj  Excela
staj  si  wygodniejsze i daj  wi cej mo liwo ci. Po o ono nacisk na
szybk  i atw  zmian  typów, uk adów i stylów. Teraz nie trzeba mozol-
nie budowa  wykresu krok po kroku; warto jednym ruchem utworzy
wykres domy lny i szybko go przekszta ci , zmieniaj c typ, uk ad i styl.
Taka metoda zapewne zaspokoi ponad 90% potrzeb zwyk ych u yt-
kowników, a w przypadkach wyj tkowych... no có , maj c specjalne
wymagania, trzeba popracowa  nad szczegó ami.

Je eli cz sto u ywa si  nietypowych wykresów, przystosowanych do
potrzeb b d  upodoba , nale y przygotowa  w asne szablony, a naj-
cz ciej u ywany typ wykresu warto wybra  jako domy lny.
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Stoliczku, nakryj si , czyli o tym,
co otrzymujemy z aski Excela
Tworzenie wykresów domy lnych zosta o maksymalnie zautomaty-
zowane.

W I C Z E N I E

8.1

wiczenie jest przypomnieniem podstawowych umiej tno ci two-
rzenia wykresów w Excelu 2007/2010.

 Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i przedstaw je
na wykresie domy lnym tworzonym w oddzielnym arkuszu.

 Powi ksz czcionk  napisów na wykresie.
 Przenie  wykres do arkusza zawieraj cego dane.
 Sprawd  dynamiczne powi zanie wykresu z danymi w arkuszu.

Rysunek 8.1.
Dane
do wykresu

Rozwi zanie

 1. Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i zaznacz zakres A1:C4.
 2. Naci nij klawisz F11, co spowoduje utworzenie wykresu

domy lnego w oddzielnym arkuszu Wykres1 (patrz rysunek 8.2)1.
 3. Naprowadzaj c kursor na ró ne elementy wykresu, odczytaj

obja nienia. Na rysunku 8.2 wida  obja nienia dwóch elementów:
O  pionowa i Seria danych "W skarbonce" Punkt "Asia" (pierwszy
punkt pierwszej serii danych).

 4. W standardowym domy lnym szablonie podpisy punktów
na osiach i opisy w legendzie s  pisane drobn  czcionk
9-punktow  i przez to trudne do odczytania.

                                    
1 Kolejne wykresy tworzone w tej samej sesji Excela b d  umieszczane

w arkuszach Wykres2, Wykres3 itd.
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Rysunek 8.2. Na standardowym domy lnym wykresie napisy s  za ma e

Opis w legendzie kliknij prawym przyciskiem myszy
i z podr cznego paska narz dzi nad menu kontekstowym wybierz
polecenie Czcionka…, by w wy wietlonym oknie dialogowym
zwi kszy  jej rozmiar, na np. 12, tak jak na rysunku 8.2.

 5. Wydaj polecenie Narz dzia wykresów2/Projektowanie/Lokalizacja
— Przenie  wykres i w oknie Przenoszenie wykresu w polu
Obiekt w: wybierz arkusz, w którym s  zapisane dane, np. Arkusz1,
tak jak na rysunku 8.3. Wynik przeniesienia zosta  pokazany
na rysunku 8.4.
W wiczeniach 8.2 i 8.3 zobaczysz, jak tworzy  wykres od razu
osadzony w arkuszu obok danych.

 6. Wypróbuj dynamiczne po czenie wykresu z danymi:
 wpisanie Kasia w A2 zmieni podpis pierwszego punktu

na osi kategorii (Asia � Kasia),
 zmiana dowolnej warto ci w zakresie B2:C4 spowoduje zmian

wysoko ci odpowiedniej kolumny i ewentualne przeskalowanie
osi — zobacz, jak zmieni si  wykres po wpisaniu 15 z  w B3.

                                    
2 Nazwa panelu Narz dzia wykresów pojawia si  jedynie na chwil

po aktywuj cym klikni ciu wykresu.
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Rysunek 8.3. Przenoszenie wykresu do arkusza z danymi

Rysunek 8.4. Wykres po przeniesieniu do arkusza z danymi

Komentarz

Zauwa , e po przeniesieniu wykresu do arkusza z danymi (patrz pole-
cenie 5.) arkusz Wykres1 zosta  automatycznie skasowany.

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 poka  te dane na
wykresie domy lnym, osadzonym w arkuszu obok danych. Potem uzu-
pe nij dane zgodnie z rysunkiem 8.6 i sporz d  nowy wykres domy lny.
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Rozwi zanie

 1. Zaznacz zakres A1:C4, naci nij kombinacj  klawiszy Alt+F1.
Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.5.

Rysunek 8.5. Wykres danych, gdy rodzajów posi ków by o wi cej ni  dni

Dni tygodnia zosta y uznane za serie, a posi ki za kategorie.

 2. Dopisz dane w kolumnach D, E i F, tak jak na rysunku 8.6,
i powtórz tworzenie wykresu w sposób opisany w poleceniu 1.

Rysunek 8.6.
Wykres danych,
gdy dni
by o wi cej
ni  rodzajów
posi ków

Tym razem dni tygodnia zosta y uznane za kategorie, a posi ki
za serie.

 3. Je eli wykres z rysunku 8.6 nie jest aktywny, kliknij go i wydaj
polecenie Narz dzia wykresów/Projektowanie/Prze cz wiersz/
kolumn . Wykres z rysunku 8.6 zmieni si  na pokazany
na rysunku 8.7.
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Rysunek 8.7.
Wykres 8.6
po zamianie
wierszy
i kolumn

Komentarze

 Excel zak ada, e kategorii jest wi cej ni  serii, dlatego:
 w punkcie 1. trzy posi ki ( niadanie, obiad, kolacja) zosta y

uznane za kategorie, a dwa dni tygodnia (poniedzia ek, wtorek)
za warto ci;

 w punkcie 2. trzy posi ki ( niadanie, obiad, kolacja) zosta y
uznane za warto ci, a dni pi  tygodnia (poniedzia ek, wtorek,
roda, czwartek, pi tek) za kategorie.

 Wszystkie kategorie s  „równouprawnione”, co oznacza, e ka dej
jest na osi przyznawane tyle samo miejsca (skok o tak  sam
podzia k ). Warto o tym pami ta , gdy  wkrótce z tego
skorzystamy, porównuj c wykres liniowy z wykresem XY
(patrz wiczenie 8.3).

 W ka dej kategorii s  przedstawiane warto ci ze wszystkich serii.
 Jak wida  w punkcie 3., zamiana kategorii na warto ci i odwrotnie

jest prosta, wi c nie ma si  co przejmowa  wyborem domy lnym
— je eli nam nie odpowiada, zawsze mo emy wykona  zamian .

Wykres liniowy a wykres XY
Nie ma wykresów „dobrych na wszystko”. Wybór zale y od tego, co
chcemy pokaza , a — jak poka  w nast pnych wiczeniach — w a-
ciwy wybór ma wielkie znaczenie.
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Zaczn  od pokazania ró nicy mi dzy wykresem liniowym a wykre-
sem XY. Zobaczysz, e wykres liniowy w Excelu to co  zupe nie innego
ni  wykres liniowy znany ze szko y (gdzie tak nazywano wykres
funkcji liniowej).

W I C Z E N I E

8.3

Sporz d  wykres znanej ze szko y funkcji liniowej y=x, podaj c war-
to ci funkcji w punktach x1=0, x2=1 i x3=7. Jaki typ wykresu nale y
wybra ? Liniowy czy XY?

 Wykres Liniowy ma poziom  o  kategorii i pionow  o  warto ci,
za  wykres XY ma dwie osie warto ci.

 Aby mie  pewno , który z tych wykresów wybra , warto sporz dzi
oba i porówna .

Rozwi zanie — cz  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 poprawi  opisy kategorii, kliknij prawym przyciskiem

myszy dowoln  etykiet  na osi poziomej i z menu podr cznego
wybierz polecenie Zaznacz dane.

 4. W oknie Wybieranie ród a danych (patrz rysunek 8.9) kliknij
przycisk Etykiety osi poziomej (kategorii)/Edytuj i po wy wietleniu
okna Etykiety osi zaznacz mysz  zakres A2:A4. Zatwierd  zmiany
klikni ciami OK.
Etykiety kategorii zostan  zmienione na 0, 1, 7, ale linia wykresu
b dzie za amana, co nie odpowiada wykresowi znanej ze szko y
funkcji liniowej.

Komentarze

 Gdyby my w punkcie 1. zamiast B1:B4 zaznaczyli zakres A1:A4,
otrzymaliby my nak adaj ce si  na siebie wykresy dwóch
identycznych serii. Ci g liczb w kolumnie A zosta by rozpoznany
jako nast pna seria danych, a nie jako ci g etykiet kategorii,
jak to si  zdarzy o w wiczeniach 8.1 i 8.2. Ci gi liczbowe
s  w zasadzie rozpoznawane jako dane, a nie etykiety.
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Rysunek 8.8. Wykres liniowy i sposób jego utworzenia. Nie zosta y okre lone
kategorie, wi c Excel automatycznie je ponumerowa : 1, 2, 3

Rysunek 8.9. Poprawianie etykiet osi poziomej

 Na wykresie nazywanym w Excelu liniowym kategorie s  równo
oddalone, maj  jednakowe rozmiary z etykietami tekstowymi.
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Na rysunku 8.9 na osi kategorii mamy kolejne, równo oddalone
punkty z podpisami 0, 1 i 7. Nie ma znaczenia, e ró nica mi dzy
1 i 7 jest 6 razy wi ksza ni  mi dzy 1 i 0.

Rozwi zanie — cz  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.

Rysunek 8.10. Wykres punktowy odpowiada szkolnemu wykresowi funkcji
liniowej

Komentarze

 Wykres punktowy XY ma dwie osie warto ci, co oznacza, e liczby
s  na nich odk adane proporcjonalnie do swej wielko ci; 7 le y
siedem razy dalej od pocz tku osi ni  1. Dzi ki temu wykres XY
przypomina szkolny wykres funkcji.

 Zrozumienie istoty ró nicy mi dzy wykresami liniowymi i XY
jest bardzo wa ne; trzeba pami ta , e odcinki na osi kategorii
nigdy nie odpowiadaj  warto ciom liczbowym, wi c wykresy
z osi  kategorii w zasadzie nie nadaj  si  do przedstawiania
funkcji matematycznych.

 U ycie wykresów z osi  kategorii do przedstawiania funkcji
matematycznych jest dopuszczalne w szczególnym przypadku,
gdy nazwami kategorii b d  liczby stanowi ce ci g arytmetyczny
(ró nica mi dzy kolejnymi liczbami jest sta a).
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Wykresy sumuj ce do 100%
Wykresy tego typu s  przydatne, gdy chcemy oceni , w jaki sposób
ca o  rozk ada si  na cz ci, np. pokaza , jak  cz  dochodów wyda-
jemy na p acenie podatków, na ywno , ubrania itd. Zw aszcza wykres
ko owy jest uwielbiany przez badaj cych opini  publiczn , gdy  atwo
na nim pokaza , jaka cz  badanych jest za, jaka przeciw, a jaka „za,
a nawet przeciw”, czyli nie ma poj cia, o co chodzi, lub si  dan
spraw  w ogóle nie przejmuje.

W I C Z E N I E

8.4

Wspólnota mieszka ców postanowi a zbudowa  nowy mietnik, ale ta
budowa, jak ka da inna, kosztuje, wi c znale li si  zwolennicy i prze-
ciwnicy. Przeprowadzono g osowanie, którego wyniki wpisano do arku-
sza, takiego jak na rysunku 8.11.

Przedstaw wyniki g osowania na wykresie ko owym z etykietami pro-
centowego rozk adu g osów.

Rozwi zanie

 1. Zaznacz zakres A2:B4 i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy
— Ko owy 2-W, tak jak na rysunku 8.11.

 2. Je eli trzeba, kliknij wykres, aby sta  si  aktywny, i wydaj
polecenie Projektowanie/Style wykresu — Styl 9.

 3. Kliknij dwukrotnie dowoln  etykiet  danych i w oknie
Formatowanie etykiet danych w cz opcj  Opcje etykiet/Po o enie
etykiety/Koniec zewn trzny i wy cz opcj  Poka  linie wiod ce.
Wynik wida  na rysunku 8.12.

 4. Mo esz klikn  Tytu  wykresu i przeci gn  go mysz  w inne
miejsce lub klikn  drugi raz i przej  do jego edycji. Do edycji
mo esz przej  równie , klikaj c tytu  prawym przyciskiem
myszy i wybieraj c z menu podr cznego polecenie Edytuj tekst.

Komentarz

Wykres ko owy jest bardzo wygodny i obrazowy, ale ma tylko jedn
warstw , czyli mo na na nim pokaza  tylko jedn  seri  danych. Gdyby
g osuj cy odpowiadali nie na jedno, lecz dwa pytania, wyniki nale-
a oby przedstawi  na dwóch oddzielnych wykresach ko owych.
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Rysunek 8.11. Tworzenie prostego wykresu ko owego

Rysunek 8.12. Formatowanie etykiet danych
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