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Rozdzia  6.

Korzystanie z obiektów

Z tego rozdzia u dowiesz si :

 Co to jest obiekt

 Co to jest w a ciwo

 Co to jest metoda

Obiekty
Obiektem jest element sk adowy aplikacji, np. komórka, zakres komórek, wykres umiesz-
czony na arkuszu, arkusz, skoroszyt, arkusz programu Excel.

Excel zawiera obiekty skoroszytów, skoroszyty zawieraj  arkusze, arkusze zawieraj
zakresy, zakresy zawieraj  komórki. Powstaje wi c struktura hierarchiczna.

W a ciwo ci
Obiekty maj  w a ciwo ci. W a ciwo  jest cech  obiektu. W a ciwo ciami zakresu
komórek (obiektu Range) s : zawarto  komórki, styl czcionki itp.

Przy odwo ywaniu si  do w a ciwo ci danego obiektu u ywa si  sk adni:
Object.Property

gdzie:

 Object — nazwa obiektu,

 Property — nazwa w a ciwo ci.
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Metody
Z obiektami s  zwi zane metody. Metoda jest operacj  wykonan  na obiekcie — stanowi
j  np. wpisanie tekstu do komórki czy zaznaczenie zakresu komórek.

Metoda jest dzia aniem, które mo na wykona  na obiekcie. Jest sposobem post powania,
który prowadzi do okre lonego rezultatu.

W celu pos u enia si  metod  nale y za nazw  obiektu wstawi  kropk , a nast pnie
nazw  wybranej metody.

Zaznaczanie komórki

Do zaznaczania komórek mo na wykorzysta  metod  Select.

Przyk ad 95.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli zaznaczy  komórk  B2.

 1. W arkuszu Excel zaznacz komórk  A1.

 2. Wy wietl okno Code.

 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.1). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si  nazwa procedury.
W linii trzeciej zapisano obiekt (Range("B2")). W ten sposób oznaczono
pojedyncz  komórk  B2. Nast pnie po kropce zosta a zapisana metoda
(Select), która umo liwia zaznaczenie komórki.

Rysunek 6.1.
Program, którego
zastosowanie
pozwala zaznaczy
komórk  B2

 4. Uruchom program.

 5. W oknie Macros zaznacz przyklad95.

 6. Wy wietl arkusz Excela (rysunek 6.2).

Rysunek 6.2.
Zaznaczenie zosta o
przeniesione
do komórki B2

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/vbae19
http://helion.pl/rt/vbae19


Rozdzia  6.  Korzystanie z obiektów 187

Przyk ad 96.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli wyczy ci  komórk  A1.

 1. W komórce A1 wpisz Misio (rysunek 6.3).

Rysunek 6.3.
Dane do testowania

 2. Wy wietl okno Code.

 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.4). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si  nazwa procedury.
W linii trzeciej zapisano obiekt (Range("A1")). W ten sposób „pokazano”
programowi, e jego dzia anie ma dotyczy  komórki A1. Nast pnie po kropce
zosta a zapisana metoda (Delete), która umo liwia usuni cie zawarto ci komórki.

Rysunek 6.4.
Program, którego
zastosowanie
pozwala wyczy ci
komórk  A2

 4. Uruchom program.

 5. W oknie Macros zaznacz przyklad96.

 6. Wy wietl arkusz Excel (rysunek 6.5).

Rysunek 6.5.
Zawarto  komórki A1
zosta a bezpowrotnie
utracona
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Elektroniczny sufler

Podczas pisania programu du o problemów sprawiaj :

 potrzeba dok adnej znajomo ci nazw obiektów i metod,

 literówki pope niane przy ich wpisywaniu.

Na szcz cie edytor VBA zosta  wyposa ony w system podpowiedzi. Jak z niego korzy-
sta , dowiesz si  z przyk adu 97.

Przyk ad 97.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli zaznaczy  komórk  B2.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Utwórz szkielet programu. Linia ko cz ca procedur  pojawia si  automatycznie
po wprowadzeniu jej nag ówka (rysunek 6.6).

Rysunek 6.6.
Szkielet programu

 3. Umie  znak wstawiania mi dzy obiema liniami (rysunek 6.7).

Rysunek 6.7.
Znak wstawiania
zosta  umieszczony
mi dzy liniami
ograniczaj cymi
procedur

 4. Podaj nazw  obiektu. W naszym przypadku b dzie to zakres komórek.
Wpisz Range(. W oknie edytora pojawi a si  podpowied  (rysunek 6.8).

 5. Zakresem b dzie jedna komórka. Wpisz "B2")..

 6. Po wpisaniu kropki w oknie edytora pojawi a si  podpowied  (rysunek 6.9).

 7. Metody i w a ciwo ci s  uporz dkowane alfabetycznie. Zaznaczenie obiektu
osi ga si  poprzez zastosowanie metody Select. Nie musisz zna  dok adnie jej
pisowni. Wystarczy, e wiesz, na jak  liter  zaczyna si  nazwa. Wpisz liter  S.
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Rysunek 6.8.
Edytor podpowiada,
jak mo na zdefiniowa
zakres

Rysunek 6.9.
Lista metod
i w a ciwo ci

 8. Zosta a wy wietlona lista metod i w a ciwo ci o nazwach rozpoczynaj cych si
od litery S. Zaznacz metod  Select (rysunek 6.10).

Rysunek 6.10.
Lista metod
i w a ciwo ci
o nazwach
rozpoczynaj cych
si  od litery S

 9. Potwierd  wybór naci ni ciem klawisza Enter.

 10. Do programu zosta a wstawiona metoda Select. Program jest gotowy
(rysunek 6.11).
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Rysunek 6.11.
Program
po dodaniu metody

 11. Teraz pora na sprawdzenie, czy program dzia a. Wy wietl okno arkusza Excel
(rysunek 6.12). Domy lnie jest wybrana komórka A1.

Rysunek 6.12.
Arkusz z wybran
komórk  A1

 12. Wy wietl okno edytora.

 13. Uruchom program klikni ciem ikony (rysunek 6.13).

Rysunek 6.13.
Klikni cie ikony
spowoduje
uruchomienie
programu

 14. Program zosta  wykonany.

 15. Wy wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.14). Wybran  komórk  jest B2.

Rysunek 6.14.
Arkusz z wybran
komórk  B2

Usuwanie zawarto ci i formatowania

Usuni cie zawarto ci i formatowania z komórek wymaga zaznaczenia zakresu komórek
i pos u enia si  metod  Clear.

Przyk ad 98.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli czy ci  i przywraca  domy lne formato-
wanie komórek w zakresie od A1 do C3.
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 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.15). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si  nazwa procedury.
W linii trzeciej znajduje si  komenda czyszczenia zawarto ci i przywracania
domy lnego formatowania komórek arkusza le cych w zakresie od A1 do C3.

Rysunek 6.15.
Program, ktorego
zastosowanie pozwala
usun  zawarto
i formatowanie
komórek w obszarze
od A1 do C3

 3. Wy wietl okno arkusza Excel. Domy lnie wszystkie komórki s  puste.
Wpisz dane do komórek (rysunek 6.16).

Rysunek 6.16.
Arkusz z danymi

 4. Wy wietl okno edytora.

 5. Uruchom program klikni ciem ikony (rysunek 6.17).

Rysunek 6.17.
Klikni cie ikony
spowoduje
uruchomienie
programu

 6. Program zosta  wykonany.

 7. Wy wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.18). Komórki z zakresu od A1 do C3
zosta y wyczyszczone.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/vbae19
http://helion.pl/rt/vbae19


192 VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk ady

Rysunek 6.18.
Z komórek w zakresie
od A1 do C3 zosta y
usuni te zawarto
i formatowanie

Usuwanie zawarto ci

Usuni cie zawarto ci z komórek wymaga zaznaczenia zakresu komórek i pos u enia
si  metod  ClearContents.

Przyk ad 99.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli usun  zawarto  komórek w zakresie
od A1 do C3.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.19). Pierwsza linia zawiera
wymuszenie deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si
nazwa procedury. W linii trzeciej znajduje si  komenda usuwania zawarto ci
komórek arkusza le cych w zakresie od A1 do C3.

Rysunek 6.19.
Program, którego
zastosowanie pozwala
usun  zawarto
komórek w obszarze
od A1 do C3

 3. Wy wietl okno arkusza Excel. Domy lnie wszystkie komórki s  puste.
Wpisz dane do komórek (rysunek 6.20).

Rysunek 6.20.
Arkusz z danymi
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 4. Wy wietl okno edytora.

 5. Uruchom program klikni ciem ikony (rysunek 6.21).

Rysunek 6.21.
Klikni cie ikony
spowoduje
uruchomienie
programu

 6. Program zosta  wykonany.

 7. Wy wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.22). Z komórek z zakresu
od A1 do C3 zosta a usuni ta zawarto .

Rysunek 6.22.
Z komórek z zakresu
od A1 do C3 zosta a
usuni ta zawarto ,
ale nie formatowanie

Usuwanie formatowania
Zast pienie dotychczasowego formatowania przez domy lne formatowanie komórek
wymaga zaznaczenia zakresu komórek i pos u enia si  metod  ClearFormats.

Przyk ad 100.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przywróci  domy lne formatowanie
komórek w zakresie od A1 do C3.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.23). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si  nazwa procedury.
W linii trzeciej znajduje si  komenda usuwania formatowania komórek arkusza
le cych w zakresie od A1 do C3.

Rysunek 6.23.
Program, którego
zastosowanie pozwoli
usun  formatowanie
komórek
w ograniczonym
obszarze
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 3. Wy wietl okno arkusza Excel. Domy lnie wszystkie komórki s  puste.
Wpisz dane do komórek (rysunek 6.24).

Rysunek 6.24.
Arkusz z danymi

 4. Wy wietl okno edytora.

 5. Uruchom program. Naci nij klawisz F5.

 6. Program zosta  wykonany. Wy wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.25).
Z komórek z zakresu od A1 do C3 zosta o usuni te formatowanie.

Rysunek 6.25.
Z komórek z zakresu
od A1 do C3 zosta o
usuni te
formatowanie,
ale nie dane

Usuwanie warto ci mniejszych od progowej
Do usuni cia zawarto ci komórek s u y metoda ClearContents. U ycie jej tylko w sto-
sunku do komórek o warto ci mniejszej od progowej wymaga sprawdzania warto ci
komórek o zadanym zakresie.

Przyk ad 101.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przeszukiwa  Arkusz1 w zakresie od
A1 do E5. Zawarto  komórek o warto ciach mniejszych od 0 b dzie usuwana.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.26). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej zosta a zadeklarowana
zmienna komórka. Poniewa  nie wiadomo, jakie dane mo e zawiera  arkusz,
zosta  zadeklarowany typ Variant. W trzeciej linii znajduje si  nazwa procedury.
Za pomoc  p tli For Each… Next b dzie przeszukiwany zakres komórek od
A1 do E5 arkusza Excela o nazwie Arkusz1. Przy u yciu metody ClearContents
zawarto  komórek o warto ciach mniejszych od 0 jest usuwana.

 3. Wy wietl okno arkusza Excel. W Arkusz1 wpisz dane (rysunek 6.27).
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Rysunek 6.26.
Program, którego
zastosowanie
pozwala usun
komórki o warto ci
mniejszej od 0
Arkusza1 w zakresie
od A1 do E5

Rysunek 6.27.
Dane wpisane
do Arkusza1

 4. Wy wietl okno edytora.

 5. Uruchom program. Naci nij klawisz F5.

 6. Program zosta  wykonany. Wy wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.28).
Komórki z zakresu od A1 do E5 o warto ciach mniejszych od zera zosta y
pozbawione warto ci. Ich formatowanie pozosta o niezmienione.

Rysunek 6.28.
Z komórek z zakresu
od A1 do E5 zosta y
usuni te dane
o warto ciach
mniejszych ni  zero

W a ciwo ci
W a ciwo ci  jest cecha obiektu. Mo e ni  by  np. liczba wpisana w komórk , kolor
komórki itp.

Przypisanie warto ci komórce

W a ciwo , która jest przypisana komórce, zale y od warto ci Value.
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Przyk ad 102.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli wpisa  liczb  1 do komórki A1.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.29). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si  nazwa procedury.
W linii trzeciej zakresowi komórek jest przypisywana warto . Jako zakres
zosta a podana jedna komórka, o adresie A1. Zostaje jej przypisana warto  1.

Rysunek 6.29.
Do komórki A1
zostanie wpisana
warto  1

 3. Uruchom program. Naci nij klawisz F5.

 4. Program zosta  wykonany. Do komórki A1 zosta a wstawiona liczba 1
(rysunek 6.30).

Rysunek 6.30.
Arkusz z liczb
wpisan  przez
program

Przyk ad 103.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli wpisywa  s owo misio do komórek
w zakresie od A1 do E5.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.31). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si  nazwa procedury.
W linii trzeciej komórkom nale cym do zakresu od A1 do E5 jest przypisywana
warto . Warto ci  jest ci g znaków — s owo misio.

Rysunek 6.31.
Komórki nale ce do
zakresu od A1 do E5
zostan  wype nione
identycznym ci giem
znaków
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 3. Uruchom program. Naci nij klawisz F5.

 4. Program zosta  wykonany. Do komórek od A1 do E5 zosta  wstawiony ci g
znaków misio (rysunek 6.32).

Rysunek 6.32.
Rezultatem wykonania
programu jest
b yskawiczne
„rozmno enie”
s owa „misio”

Zmian w arkuszu wprowadzonych przez uruchomiony program nie mo na cofn
w prosty sposób, np. naciskaj c klawisze Ctrl+Z.

Przyk ad 104.

Napisz program, który b dzie przeszukiwa  Arkusz1 w zakresie od A1 do E5. W ko-
mórkach o warto ciach równych zeru b dzie wpisywane s owo zero.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.33). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii zosta a zadeklarowana
zmienna komórka. Poniewa  nie wiadomo, jakie dane mo e zawiera  arkusz,
zosta  zadeklarowany typ Variant. W trzeciej linii znajduje si  nazwa procedury.
Za pomoc  p tli For Each… Next b dzie przeszukiwany zakres komórek od A1
do E5 arkusza programu Excel o nazwie Arkusz1. Przy u yciu metody Value
do komórek o warto ciach równych 0 b dzie wpisywane s owo zero.

Rysunek 6.33.
Program, za pomoc
którego mo na
zast pi  warto
liczbow
jej s ownym
odpowiednikiem
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 3. Wy wietl okno arkusza Excel. W Arkusz1 wpisz dane (rysunek 6.34).

Rysunek 6.34.
Dane wpisane
do Arkusza1

 4. Wy wietl okno edytora.

 5. Uruchom program. Naci nij klawisz F5.

 6. Program zosta  wykonany. Wy wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.35).
W komórki z zakresu od A1do E5 o warto ciach równych 0 zosta  wpisany
wyraz zero.

Rysunek 6.35.
Oto dowód na to,
e warto  komórek

pustych wynosi 0

Przyk ad 105. — do samodzielnego wykonania

Napisz program, za pomoc  którego mo na b dzie przeszukiwa  Arkusz1 w zakresie od
A1 do E5. W komórkach, w których znajduje si  s owo zero, zostanie wpisana liczba 0.

Przyk ad 106.

Napisz program, za pomoc  którego b dzie mo na przeszukiwa  Arkusz1 w zakresie od A1
do E5. W komórkach, w których znajduje si  liczba, zostanie wpisana jej warto  s ownie.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.36). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii zosta a zadeklarowana
zmienna komórka. Poniewa  nie wiadomo, jakie dane mo e zawiera  arkusz,
zosta  zadeklarowany typ Variant. W trzeciej linii znajduje si  nazwa
procedury. Za pomoc  p tli For Each… Next b dzie przeszukiwany zakres
komórek od A1 do E5 arkusza Excel o nazwie Arkusz1. Przy u yciu metody
Value do komórek o warto ciach równych 0 b dzie wpisywane s owo zero.
Analogiczny warunek jest sprawdzany dla liczb o warto ciach do 9 w cznie.
Niespe nienie warunku powoduje, e b dzie wykonywana kolejna linia
programu. Spe nienie warunku powoduje, e do komórki b dzie wpisywany
ci g znaków.
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Rysunek 6.36. Program, za pomoc  którego mo na zast pi  warto  liczbow  z przedzia u od 0 do 9
jej s ownym odpowiednikiem

 3. Wy wietl okno arkusza Excel. W Arkusz1 wpisz dane (rysunek 6.37).

Rysunek 6.37.
Dane wpisane
do Arkusza1

 4. Wy wietl okno edytora.

 5. Uruchom program. Naci nij klawisz F5.

 6. Program zosta  wykonany. Wy wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.38).
W komórki z zakresu od A1do E5 zosta y wpisane warto ci liczbowe
wyra one s ownie.
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Rysunek 6.38.
Warto ci liczbowe
zosta y wyra one
s ownie

Kopiowanie zawarto ci komórek

Kopiowanie zawarto ci komórek polega na przypisaniu komórkom nale cym do jednego
zakresu warto ci komórek znajduj cych si  w innym zakresie. Operacja kopiowania jest
mo liwa dzi ki nadaniu komórkom w obu zakresach identycznej w a ciwo ci Value.

Przyk ad 107.

Napisz program, za pomoc  którego b dzie mo na kopiowa  zawarto  obszaru od A1
do A3 do obszaru od B1 do B3.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.39). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii znajduje si  nazwa
procedury. W trzeciej linii obiektowi, którym jest zakres komórek od  B1
do B3, zosta a przypisana zawarto  komórek z zakresu od A1 do A3.

Rysunek 6.39.
Program, za pomoc
którego b dzie mo na
zakresowi komórek
od B1 do B3 przypisa
warto  komórek
od A1 do A3

 3. Wy wietl arkusz Excela.

 4. W komórki od A1 do A3 wpisz odpowiednio: 1, 2, 3 (rysunek 6.40).

Rysunek 6.40.
Arkusz z zestawem
danych
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 5. Wy wietl okno edytora VBA.

 6. Naci nij klawisz F5.

 7. Program zosta  wykonany. Wy wietl arkusz Excela.

 8. Do komórek od B1 do B3 zosta a skopiowana zawarto  komórek od A1 do A3
(rysunek 6.41).

Rysunek 6.41.
W komórkach od  B1
do B3 zosta a wpisana
zawarto  komórek
od A1 do A3

Przyk ad 108.

Napisz program, za pomoc  którego b dzie mo na kopiowa  zawarto  obszaru od
A1 do A3 z arkusza 1. do obszaru od A1 do A3 arkusza 2.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.42). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W linii drugiej znajduje si  nazwa
procedury. W linii trzeciej obiektowi, którym jest zakres komórek od  B1
do B3, zosta a przypisana zawarto  komórek z zakresu od A1 do A3.

Rysunek 6.42. Program, za pomoc  którego b dzie mo na pomi dzy arkuszami 1. i 2. skopiowa
warto  komórek od A1 do A3

 3. Wy wietl arkusz Excela.

 4. W komórki od A1 do A3 wpisz odpowiednio: 1, 2, 3 (rysunek 6.43).

Rysunek 6.43.
Arkusz 1. z zestawem
danych
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 5. Wy wietl okno edytora VBA.

 6. Naci nij klawisz F5.

 7. Program zosta  wykonany. Wy wietl arkusz Excela i arkusz 2.

 8. Do komórek od A1 do A3 arkusza 2. zosta a skopiowana zawarto  komórek
od A1 do A3 arkusza 1. (rysunek 6.44).

Rysunek 6.44.
Arkusz 2. z zestawem
danych skopiowanych
z arkusza 1.

Nadawanie komórce koloru z u yciem nazwy koloru

Aby nada  komórce kolor, wykorzystuj c nazw  koloru, nale y pos u y  si  w a ciwo ci
Interior.Color.

Przyk ad 109.

Napisz program, za pomoc  którego b dzie mo na nadawa  komórkom z obszaru
od A1 do A3 kolor ó ty.

 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Sprawd , jaki kolor maj  komórki.
Domy lnie nie maj  one adnego wype nienia.

 2. Wy wietl okno Code.

 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.45). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii znajduje si  nazwa
procedury. W trzeciej linii obiektowi, którym jest zakres komórek od A1
do A3, zostaje przypisany kolor ó ty.

Rysunek 6.45.
Komórki od A1 do A3
b d  mia y kolor ó ty

 4. Uruchom program. Naci nij klawisz F5.

 5. Program zosta  wykonany. Wy wietl arkusz kalkulacyjny Excel.

 6. Kolor komórek od A1 do A3 zosta  zmieniony (rysunek 6.46).
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Rysunek 6.46.
Komórki, których
kolor zosta  zmieniony

W tabeli 6.1 zebrano sta e, których przypisanie w a ciwo ci Interior powoduje wy-
wietlenie t a komórki w okre lonym kolorze.

Tabela 6.1. Sta e odpowiadaj ce najcz ciej u ywanym kolorom

Sta a Kolor

vbBlack Czarny
vbRed Czerwony
vbGreen Zielony
vbYellow ó ty
vbBlue Niebieski
vbMagenta Fioletowy
vbCyan Zielononiebieski
vbWhite Bia y

Nadawanie komórce koloru z u yciem kodu koloru

Szersze mo liwo ci nadawania komórkom koloru stwarza pos ugiwanie si  kodem koloru.
Aby przypisa  komórce kod koloru, nale y pos u y  si  w a ciwo ci  ColorIndex.

Przyk ad 110.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli nadawa  komórkom z obszaru od A1
do A56 kolory z palety barw dost pnej za po rednictwem w a ciwo ci ColorIndex.

 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Sprawd , jaki kolor maj  komórki.
Domy lnie nie maj  one adnego wype nienia.

 2. Wy wietl okno Code.

 3. Wpisz w nim kod programu:

Option Explicit
Sub przyk ad110()
Range("A1").Interior.ColorIndex = 1
Range("A2").Interior.ColorIndex = 2
Range("A3").Interior.ColorIndex = 3
Range("A4").Interior.ColorIndex = 4
Range("A5").Interior.ColorIndex = 5
Range("A6").Interior.ColorIndex = 6
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Range("A7").Interior.ColorIndex = 7
Range("A8").Interior.ColorIndex = 8
Range("A9").Interior.ColorIndex = 9
Range("A10").Interior.ColorIndex = 10
Range("A11").Interior.ColorIndex = 11
Range("A12").Interior.ColorIndex = 12
Range("A13").Interior.ColorIndex = 13
Range("A14").Interior.ColorIndex = 14
Range("A15").Interior.ColorIndex = 15
Range("A16").Interior.ColorIndex = 16
Range("A17").Interior.ColorIndex = 17
Range("A18").Interior.ColorIndex = 18
Range("A19").Interior.ColorIndex = 19
Range("A20").Interior.ColorIndex = 20
Range("A21").Interior.ColorIndex = 21
Range("A22").Interior.ColorIndex = 22
Range("A23").Interior.ColorIndex = 23
Range("A24").Interior.ColorIndex = 24
Range("A25").Interior.ColorIndex = 25
Range("A26").Interior.ColorIndex = 26
Range("A27").Interior.ColorIndex = 27
Range("A28").Interior.ColorIndex = 28
Range("A29").Interior.ColorIndex = 29
Range("A30").Interior.ColorIndex = 30
Range("A31").Interior.ColorIndex = 31
Range("A32").Interior.ColorIndex = 32
Range("A33").Interior.ColorIndex = 33
Range("A34").Interior.ColorIndex = 34
Range("A35").Interior.ColorIndex = 35
Range("A36").Interior.ColorIndex = 36
Range("A37").Interior.ColorIndex = 37
Range("A38").Interior.ColorIndex = 38
Range("A39").Interior.ColorIndex = 39
Range("A40").Interior.ColorIndex = 40
Range("A41").Interior.ColorIndex = 41
Range("A42").Interior.ColorIndex = 42
Range("A43").Interior.ColorIndex = 43
Range("A44").Interior.ColorIndex = 44
Range("A45").Interior.ColorIndex = 45
Range("A46").Interior.ColorIndex = 46
Range("A47").Interior.ColorIndex = 47
Range("A48").Interior.ColorIndex = 48
Range("A49").Interior.ColorIndex = 49
Range("A50").Interior.ColorIndex = 50
Range("A51").Interior.ColorIndex = 51
Range("A52").Interior.ColorIndex = 52
Range("A53").Interior.ColorIndex = 53
Range("A54").Interior.ColorIndex = 54
Range("A55").Interior.ColorIndex = 55
Range("A56").Interior.ColorIndex = 56
End Sub

 4. Uruchom program.

 5. Wy wietl okno arkusza Excel.
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 6. W komórkach od A1 do A56 zosta y wy wietlone próbki kolorów
(rysunek 6.47).

Rysunek 6.47.
Numer wiersza
odpowiada warto ci
parametru ColorIndex

Przyk ad 111.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli nadawa  komórkom z obszaru od A1
do A56 kolory z palety barw dost pnej za po rednictwem w a ciwo ci ColorIndex.
Wykorzystaj instrukcj  p tli.

 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Sprawd , jaki kolor maj  komórki.
Domy lnie nie maj  one adnego wype nienia.

 2. Wy wietl okno Code.
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 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.48). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii nazwa procedury Dim wiersz
As Integer jest deklaracj  zmiennej o nazwie wiersz typu Integer. Zmienna
b dzie przechowywa a warto ci licznika p tli. W linii For wiersz=1 To 56
zosta a zdefiniowana p tla. Przy pierwszym wykonaniu p tli warto  zmiennej
wiersz równa si  1. Poniewa  nie zosta a okre lona warto  kroku p tli,
jest przyjmowana warto  domy lna, czyli 1. Warto  zmiennej wiersz jest

Rysunek 6.48.
Zamiast definiowania
56 operacji
przypisania warto ci,
jak w poprzednim
przyk adzie,
mo na pos u y  si
instrukcj  p tli

zwi kszana o warto  1 przy ka dym wykonaniu p tli. P tla jest wykonywana
ostatni raz, gdy warto  tej zmiennej osi gnie 56. Zmienna wiersz przybiera
warto ci numeryczne od 1 do 56 i pe ni funkcj  licznika p tli. Po podstawieniu
do linii Cells(wiersz,1).Interior.ColorIndex=wiersz okre la adres komórki
i przypisany jej kod koloru. W przyk adzie sta y numer ma kolumna. Numer
wiersza za  jest okre lany przez zmienn  wiersz i przy ka dym wykonaniu p tli
jest zwi kszany o jeden. Instrukcja Next wiersz powoduje zap tlenie.
W instrukcji Next nazwa licznika (wiersz) nie jest wymagana. Dzi ki podaniu
nazwy licznika w instrukcji ko cz cej p tl  staje si  ona bardziej czytelna.

 4. Uruchom program.

 5. Wy wietl okno arkusza Excel.

 6. W komórkach od A1 do A56 zosta y wy wietlone próbki kolorów
(rysunek 6.49).

Nadawanie koloru zawarto ci komórki

Kolorowanie t a komórek nie wyczerpuje wszystkich mo liwo ci wyró niania kolorem
obszarów arkusza. Ciekawy efekt mo na uzyska , zmieniaj c kolor czcionki. Aby przypi-
sa  czcionce kod koloru, nale y pos u y  si  w a ciwo ci  Font.
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Rysunek 6.49.
Rezultat identyczny
jak na rysunku 6.47
osi gni to znacznie
mniejszym nak adem
pracy

Przyk ad 112.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli nadawa  czcionkom z obszaru od A1
do A56 kolory z palety barw dost pnej za po rednictwem w a ciwo ci ColorIndex. Wyko-
rzystaj instrukcj  p tli.

 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Wpisz tekst do komórek od A1 do A56
(rysunek 6.50).

 2. Wy wietl okno Code.
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Rysunek 6.50.
Domy lnie tekst
ma kolor czarny

 3. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.51). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii nazwa procedury Dim wiersz
As Integer jest deklaracj  zmiennej o nazwie wiersz typu Integer. Zmienna
b dzie przechowywa a warto ci licznika p tli. W linii For wiersz=1 To 56 zosta a
zdefiniowana p tla. Przy pierwszym wykonaniu p tli warto  zmiennej wiersz
równa si  1. Poniewa  nie zosta a okre lona warto  kroku p tli, jest przyjmowana
warto  domy lna, czyli 1. Warto  zmiennej wiersz jest zwi kszana o warto  1
przy ka dym wykonaniu p tli. P tla jest wykonywana ostatni raz, gdy warto  tej
zmiennej osi gnie 56. Zmienna wiersz przybiera warto ci numeryczne od 1 do
56 i pe ni funkcj  licznika p tli. Po podstawieniu do linii Cells(wiersz,1)
.Font.ColorIndex=wiersz okre la adres komórki i przypisany jej kod koloru.

W przyk adzie sta y numer ma kolumna. Numer wiersza za  jest okre lany
przez zmienn  wiersz i przy ka dym wykonaniu p tli zwi kszany o jeden.
Instrukcja Next wiersz powoduje zap tlenie. W instrukcji Next nazwa licznika
(wiersz) nie jest wymagana. Dzi ki podaniu nazwy licznika w instrukcji
ko cz cej p tl  staje si  ona bardziej czytelna.
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Rysunek 6.51.
Program, którego
zastosowanie pozwoli
zamieni  napisy
czarne w wielobarwne

 4. Uruchom program.

 5. Wy wietl okno arkusza Excel.

 6. W komórkach od A1 do A56 zosta y wy wietlone próbki kolorów (rysunek 6.52).

Rysunek 6.52.
Fragment arkusza
z rysunku 6.50
po zmianie kolorów
czcionki
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Przesuwanie aktywnej komórki

W arkuszu kalkulacyjnym musi zosta  wybrana przynajmniej jedna komórka. W niej
b d  si  np. pojawia y znaki wpisywane z klawiatury. Jest ona wyró niona grubsz
obwódk .

Jest mo liwe pozostawienie zaznaczenia jednej komórki i uczynienie aktywn  innej.
Jest to wykonalne dzi ki w a ciwo ci Offset. Ma ona nast puj c  sk adni :

Offset(x,y)

gdzie:

x — przesuni cie w poziomie,

y — przesuni cie w pionie.

Warto ci ujemne pozwalaj  odpowiednio na przesuni cie w lewo lub w gór . Warto ci
dodatnie pozwalaj  odpowiednio na przesuni cie w prawo lub w dó .

Oczywi cie istnieje równie  mo liwo  sterowania z poziomu programu VBA zazna-
czeniem komórki. Umo liwia to w a ciwo  obiektu Application — ActiveCell.

Przyk ad 113.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przesuwa  aktywn  komórk  o jedn
komórk  w dó  i trzy komórki w prawo, a nast pnie wstawi  do niej tekst Zawarto .

 1. Wy wietl okno Code (rysunek 4.3).

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.53). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii jest widoczna nazwa procedury.
W trzeciej linii znajduje si  instrukcja zmiany aktywnej komórki. Punktem
odniesienia jest komórka A1. W a ciwo  Offset pozwala na przesuni cie
zaznaczenia o jedn  komórk  w dó  i trzy komórki w prawo. Ci g znaków
widoczny po znaku równo ci zostanie wstawiony do zaznaczonej komórki.

Rysunek 6.53.
Program, którego
zastosowanie pozwoli
na wstawienie napisu
do komórki, która nie
jest zaznaczona

 3. Uruchom program.

 4. Wy wietl okno arkusza Excel.

 5. W komórce D2 pojawi  si  napis (rysunek 6.54).
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Rysunek 6.54.
Jest zaznaczona komórka
A1. Tre  zosta a wpisana
do komórki odleg ej
o zadane przesuni cie

Przyk ad 114. — do samodzielnego wykonania

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przesuwa  aktywn  komórk  o trzy ko-
mórki w dó  i jedn  w prawo, a nast pnie wstawi  do niej tekst Zawarto .

Przyk ad 115.

Napisz program, którego zastosowanie pozwoli przesuwa  zaznaczenie komórki o jedn
komórk  w dó  i trzy komórki w prawo.

 1. Wy wietl okno Code.

 2. Wpisz w nim kod programu (rysunek 6.55). Pierwsza linia zawiera wymuszenie
deklaracji wszystkich zmiennych. W drugiej linii jest widoczna nazwa procedury.
W trzeciej linii znajduje si  instrukcja wyboru zaznaczenia komórki. Punktem
odniesienia jest bie ca komórka. W a ciwo  Offset(1, 3) powoduje
przesuni cie zaznaczenia wzgl dem aktualnego o jedn  komórk  w dó  i trzy
komórki w prawo. Metoda Offset pozwala na wybranie komórki i oznaczenie
jej pogrubion  ramk .

Rysunek 6.55.
Program, którego
zastosowanie pozwala
przesuwa  zaznaczenie
komórki o jedn
komórk  w dó  i trzy
komórki w prawo

 3. Wy wietl arkusz kalkulacyjny Excel. Sprawd , czy komórka A1 jest zaznaczona.
Je eli nie — zaznacz j  (rysunek 6.56).

Rysunek 6.56.
Komórka zaznaczona
domy lnie
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 4. Uruchom program. Naci nij klawisz F5.

 5. Wy wietl okno arkusza Excel (rysunek 6.57).

Rysunek 6.57.
Jest zaznaczona
komórka D2

Przyk ad 116. — do samodzielnego wykonania

Napisz program, który b dzie „pyta ” o wspó rz dne zaznaczonej komórki, a nast pnie
„przesuwa ” zaznaczanie zgodnie z wprowadzonymi danymi.

Podsumowanie
 Obiektem jest element sk adowy aplikacji, np. komórka, zakres komórek,
wykres umieszczony na arkuszu, arkusz, skoroszyt.

 Obiekty maj  w a ciwo ci. W a ciwo  jest cech  obiektu. W a ciwo ciami
zakresu komórek s : zawarto  komórki, styl czcionki itp.

 Metoda jest operacj  wykonan  na obiekcie, umo liwia np. wpisanie tekstu
do komórki lub zaznaczenie zakresu komórek.
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Skorowidz

A
Abs, 331
Activate, 323
AddComment, 323
ADO, 324
adres

komórki
wpisywanie, 154

obiektu zmiennej, 342
w a ciwo ci, 342

adresowanie
bezwzgl dne, 45, 47
wzgl dne, 46

AdvancedFilter, 323
amortyzacja rodka trwa ego, 334
And, 349
Anuluj, 164, 165
API, Application Programming Interface, 10
AppActivate, 339
AppleScript, 333
ApplyNames, 323
ApplyOutlineStyles, 323
Arccos, 331
Arccosec, 331
Arccotan, 331
Arcsec, 331
Arcsin, 331
arkusz

elementy steruj ce, 245, 256
Asc, 331
Atn, 331
atrybuty

pliku, 332, 342
katalogu, 332

AutoFill, 323
AutoFilter, 323

AutoFit, 323
AutoOutline, 323

B
BASIC, 7, 8
Beep, 339
bezpiecze stwo, 12
bie cy

katalog, 339
nap d, 339

b d, 377
obs uga, 341
odpowiadaj cy kodowi, 332
opis, 177
zdefiniowany przez u ytkownika, 331
ród o, 326

Boolean, 339
BorderAround, 324, 326
buttons, 160
Byte, 339

C
Calculate, 324
Call, 339
CallByName, 331
carriage return, 148
CBool, 331
CByte, 331
CCur, 331
CDate, 331
CDbl, 331
CDec, 331
ChDir, 339
ChDrive, 339
CheckSpelling, 324
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Choose, 331
Chr, 331
ci g bez ko cowych spacji, 334
ci g bez pocz tkowych spacji, 333
CInt, 331
Clear, 324
ClearComments, 324
ClearContents, 324
ClearFormats, 324
ClearNotes, 324
ClearOutline, 324
CLng, 331
Close, 339
ColorIndex, 329, 330
ColumnDifferences, 324
COM, 10
Command, 331
Component Object Model, 10
Consolidate, 324
Const, 339
context, 148, 160
Copy, 324
CopyFromRecordset, 324
CopyPicture, 324
Cos, 331
Cosec, 331
cosecans hiperboliczny, 332
cosinus hiperboliczny, 332
Cotan, 331
cotangens hiperboliczny, 332
CreateNames, 324
CreateObject, 331
CSng, 331
CStr, 331
CurDir, 331
Currency, 339
Cut, 324
CVar, 331
CVErr, 331
czas systemowy, 169, 335
cz

ca kowita liczby, 333
daty, 331

D
dane

eksportowanie, 324
grupowanie, 325
kopiowanie, 323
scalenie, 324
sortowanie, 326
wpisywanie, 155
wprowadzanie, 148

DAO, 324

data
i czas systemowy, 338
i godzina, 332
systemowa, 169, 331, 334, 339

DataSeries, 324
Date, 175, 331, 333, 339
Date$, 169
DateAdd, 331
DateDiff, 331
DatePart, 331
DateSerial, 331
DateValue, 331
Day, 332
DDB, 332
Decimal, 339
Declare, 339
default, 148
DefBool, 339
DefByt, 339
DefCur, 339
DefDate, 339
DefDbl, 339
DefDec, 339
DefInt, 340
DefLng, 340
DefObj, 340
DefSng, 340
DefStr, 340
DefVar, 340
deklaracja, 342

funkcji, 341
nazw i argumentów procedury, 341
typu, 132
zdarzenia, 340
zmiennych, 118, 340

Delete, 324
DeleteSetting, 340
Deweloper, 32
DialogBox, 324
Dim, 340
Dir, 332
Dirty, 324
DLL, 339
d ugo

pliku w bajtach, 332
tekstu, 181

Do Until, 157
Do...Loop, 340
dodawanie, 343
DoEvents, 332
dolne ograniczenia indeksu tablicy, 341
domy lny

tryb porównywania ci gu, 341
typ danych, 339
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Double, 339
drukowanie

obiekt, 325
dzielenie, 343

scalonego obszaru, 326
dzie

miesi ca, 332
tygodnia, 335

d wi k, 339

E
EditionOptions, 324
edytor VBA, 9, 49
eksportowanie danych, 324
elektroniczny sufler, 188
elementy steruj ce arkusza, 245, 256
End, 340
End Sub, 44, 47
Enum, 340
Environ, 332
EOF, 332
Eqv, 349
Erase, 340
Error, 332, 333, 340
Event, 340
Example, 327
Excel 5, 9
Exit Do, 340
Exit For, 340
Exit Function, 340
Exit Property, 340
Exit Sub, 340
Exp, 332
ExportAsFixedFormat, 324

F
FileAttr, 332
FileCopy, 340
FileDateTime, 332
FileLen, 332
FillDown, 324
FillLeft, 325
FillRight, 325
FillUp, 325
Filter, 332
filtrowanie

listy, 323
zakresu komórek, 298

Find, 325
FindNext, 325
FindPrevious, 325

folder
atrybuty, 332

For Each...Next, 340
For...Next, 341
Format, 332
FormatCurrency, 332
FormatDateTime, 332
FormatNumber, 332
FormatPercent, 332
formaty

wyczyszczenie, 324
formu a

wyczyszczenie, 324
FreeFile, 332
Function, 341
FunctionWizard, 325
funkcja, 330

InputBox, 148, 149
Or, 350
wyk adnicza, 332

funkcje arkusza, 330, 351
odpowiedniki VBA, 354

FV, 332

G
generator liczb losowych, 342
Get, 341
GetAllSettings, 332
GetAttr, 332
GetObject, 332
GetSetting, 332
godzina, 332
godzina systemowa, 334

ustawienie, 342
GoSub...Return, 341
GoTo, 177, 341
Group, 325
grupowanie danych, 325

H
HArccos, 332
HArccosec, 332
HArccota, 332
HArcsec, 332
HArcsin, 332
HArctan, 332
HCos, 332
HCosec, 332
HCotan, 332
helpfile, 148, 160
Hex, 332
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Hour, 332
HSec, 333
HSin, 333
HTan, 333

I
ID zadania, 334
If...Then...Else, 341
Ignoruj, 164
IIf, 333
ikony paska Toolbox, 257
iloczyn logiczny, 349
Imp, 349
Implements, 341
implikacja, 349
indeks tablicy, 335
Input, 333
Input #, 341
InputBox, 148–151, 171, 173, 175, 333
Insert, 325
InsertIndent, 325
InStr, 333
InStrRev, 333
instrukcja

GoTo etykieta, 215, 244
przypisania, 132

instrukcje, 339–342
warunkowe, 213
porównywanie, 214

Int, Fix, 333
Integer, 172, 177, 340
interfejs, 341
IPmt, 333
IRR, 333
IsArray, 333
IsDate, 333
IsEmpty, 333
IsError, 333
IsMissing, 333
IsNull, 333
IsNumeric, 333
IsObject, 333

J
j zyk

BASIC, 8
Join, 333
Justify, 325

K
karta

Deweloper, 53
Dodatki, 10

katalog
atrybuty, 332
bie cy, 339
utworzenie, 341
zmiana nazwy, 341

Kill, 341
klasa, 341
klucz w rejestrze Windows, 340
kod

ASCII, 331
b du, 377
RGB koloru, 334
znaku, 331

kolejny dost pny numer pliku, 332
kolekcje, 383
kolor ramki, 329, 330
komentarz, 323, 342

wyczyszczenie, 324
komórki

kopiowanie zawarto ci, 200
nadawanie koloru, 202, 203, 206
nazwa, 323
odczytanie, 326
przesuwanie aktywnej, 210
przypisanie warto ci, 195
scalenie, 325
skopiowanie, 324
uaktywnienie, 323
usuwanie formatowania, 190, 193
usuwanie zawarto ci, 190, 192, 194
wstawienie, 325
wype nianie, 325
zaznaczanie, 186

komunikacja
z programem, 277
z u ytkownikiem, 147

komunikat, 159, 160
Invalid character, 103
o b dzie, 124, 174
wy wietlanie, 159

koniec pliku tekstowego, 332
konstrukcja

If … Then, 225, 244
Select Case, 228, 244

kontrolka CommandButton, 261
kontynuowanie wyszukiwania, 325
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kopiowanie
ADO, 324
danych, 323
komórek, 19, 324
obrazu, 324
pliku, 340
zakresu komórek, 285

L
LBound, 333
LCase, 333
Left, 333
Len, 181, 333
Let, 341
liczba, 332

bajtów, 333
decymalna, 335
heksadecymalna, 335
konwersja, 332
losowa, 334
okresów sp aty, 334
reprezentuj ca czas, 335
sekund od pó nocy, 335
spacji, 334
zaokr glona, 334
znaków, 181, 333

Line Input #, 341
linefeed character, 148
lista

filtrowanie, 323
w a ciwo ci, 259
zdarze , 265

ListNames, 325
listy

nieukrytych nazw, 325
rozwijane, 253

Load, 341
Loc, 333
Lock, 341
LOF, 333
Log, 333
logarytm naturalny, 333
lokalna

tablica, 341
zmienna, 341

Long, 340
Loop, 157
LSet, 341
LTrim, 182, 333

a cuch znaków, 334
odwrócony, 335
po konwersji, 335

czenie ci gów znaków, 347

M
MacID, 333
MacScript, 333
makropolecenia, 10, 11, 21

blokowanie, 12
edycja, 43
przycisk, 35
rejestrowanie, 21
testowanie, 24
uruchomienie, 326
warunki pocz tkowe, 18
zapisywanie, 38

makropolecenie Kopiowanie_komórek, 55
ma e litery, 333
Merge, 325
metoda, 186, 323, 327, 383

AutoFilter, 298
Find, 302
kropkowa, 384
Sort, 292

metody dla zakresu, 285
Microsoft Office 2000, 9
Mid, 180, 333, 341
miesi c, 334
Minute, 333
MIRR, 334
MkDir, 341
Mod, 343
modalno , 163
modele obiektowe, 384
modu  prywatny, 341
Month, 334
MonthName, 334
msdn.microsoft.com, 326
MsgBox, 159, 164, 171, 173, 334

N
najmniejszy indeks tablicy, 333
najwi kszy indeks tablicy, 335
Name, 341
nap d

bie cy, 339
napis

nad przyciskiem, 168
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nazwa
komórka, 323
miesi ca, 334
pliku lub katalogu, 332
zmiennych, 98

negacja, 349
Nie, 164
nierównowa no  logiczna, 349
nieukryte nazwy, 325
Not, 349
notatki

wyczyszczenie, 324
Now, 334
NPer, 334
NPV, 334
Null, 333

O
obiekt, 185

drukowanie, 325
OLE, 332
Range

wstawianie, 325
usuni cie, 324
wyci cie, 324
wyczyszczenie, 324
zakres, 324, 326

obiekty aktywne, 384
Object, 340
obraz

skopiowanie, 324
obs uga

b dów, 341
zdarze , 332

obszar
dzielenie, 326

obwiednia, 326
obwódka, 327
Oct, 334
odczyt

danych z otwartego pliku, 341
danych z sekwencyjnego pliku, 341
pojedynczej linii, 341
zawarto ci komórek, 326

odpowiedniki funkcji arkuszowych, 354
odwo anie, 46
odwrócony a cuch znaków, 335
OK, 164, 165
okno

tytu , 149
okno aplikacji

uaktywnienie, 339

okno
Code, 73
dialogowe, 148, 170, 333
edytora, 57
edytora VBA, 69
komunikatu, 159, 160, 334
Makro, 55
Project, 69
Properties, 71
VBA, 9

OLE, 331–333
On Error, 341
On Error GoTo, 172
On Error Resume Next, 172
On...GoSub, 341
On...GoTos, 341
Open, 341
operator konkatenacji, 347
operatory

arytmetyczne, 342
logiczne, 349
porównania, 345

opis b du, 177
Option Base, 341
Option Compare, 341
Option Explicit, 341
Option Private, 341
Or, 349
otworzenie pliku tekstowego, 341

P
Parameters, 327
Parse, 325
Partition, 334
pasek

menu, 74
narz dziowy, 74
Toolbox, 256, 257

PasteSpecial, 325
p tla, 340, 342

Do While, 244
For ... Next, 232, 242, 244
programowa, 340
zagnie d ona, 238

Phonetic, 326
pierwsza liczba w a cuchu znaków, 335
pierwszy program, 75
pisownia

sprawdzanie, 324
pliki

.docm, 11

.docx, 11

.dotm, 11
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.dotx, 11

.xlsm, 11

.xlsx, 11

.xltm, 11

.xltx, 11
atrybuty, 332, 342
pozycja, 334
tekstowy, 341
zmiana nazwy, 341

Pmt, 334
podejmowanie decyzji, 225
podgl d wydruku, 325
podprogramy, 307
podtyp zmiennej, 335
podzbiór tablicy a cuchów znaków

z uwzgl dnieniem filtru, 332
pole

edycji, 170
kombi, 253
listy, 245

polecenie Notepad, 62
po czenie a cuchów, 333
pomoc

przycisk, 162
wy wietlanie, 324, 326

porównanie a cuchów znaków, 335
pot gowanie, 343
pozycja

w pliku, 334
wydruku, 335
wyst pienia ci gu znaków, 333

PPmt, 334
Print #, 341
PrintOut, 325
PrintPreview, 325
Private, 341
procedura, 339

obs ugi b dów, 172, 341
zagnie d ona, 317
zap tlona, 319
zewn trzna, 339

procent, 332
program

rozga zienie, 341
zatrzymanie, 342

programowanie
obiektowe, 381
proceduralne, 381

prompt, 148, 159
Property

Get, 341
Let, 341
Set, 341

pro ba o wpisanie ci gu znaków, 156

przedzia  czasu, 331
przekazanie warto ci

przez wywo anie procedury, 130
przez zmienn  globaln , 128

przekszta canie wyra enia, 331
przeliczanie, 324
prze czanie mi dzy widokami, 89
Przerwij, 164
przycisk, 164, 167

OK, 164
Pomoc, 162
w oknie komunikatu, 160

przyk ad zastosowania metody, 327
przypisanie

makra, 33
warto ci wyra enia zmiennej, 341

Public, 341
pu apki

braku deklaracji, 113
systemu komunikatów, 103

Put, 341
PV, 334

Q
QBColor, 334

R
RaiseEvent, 341
Randomize, 342
Range, 326
Rate, 334
ReDim, 342
rejestrowanie makra, 21
Rem, 342
Remarks, 327
RemoveDuplicates, 325
Replace, 334
Reset, 342
Resume, 342
reszta z dzielenia, 343
Return value, 327
RGB, 334
Right, 179, 334
RmDir, 342
Rnd, 334
rok, 335
Round, 334
RowDifferences, 326
rozdzielenie zakresu danych, 325
rozga zienie programu, 341
rozsuni cie tekstu, 325
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rozszerzenie
.docm, 11
.docx, 11
.dotm, 11
.dotx, 11
.xlsm, 11
.xlsx, 11
.xltm, 11
.xltx, 11

RSet, 342
RTrim, 183, 334
Run, 326

S
SaveSetting, 342
scalenie

danych, 324
komórek, 325

Sec, 334
secans hiperboliczny, 333
Second, 334
Seek, 334, 342
sekundy, 334
Select, 326
Select Case, 342
SendKeys, 342
seria danych, 324
Set, 342
SetAttr, 342
SetPhonetic, 326
Sgn, 334
Shell, 334
Show, 326
ShowDependents, 326
ShowErrors, 326
Sin, 334
Single, 340
sk adnia metody, 327
skok

bezwarunkowy, 341
do etykiety, 215
do podprogramu, 341

skoroszyt
lista zdarze , 265
makr osobistych, 22
programu Excel, 41
programu Excel z obs ug  makr, 39

skrót klawiaturowy, 22
Alt+F11, 67
Ctrl+Alt+Del, 321

skrypt AppleScript, 333
SLN, 334
Sort, 326

sortowanie
danych, 326
zakresu komórek, 292

Space, 334
Spc, 334
Speak, 326
SpecialCells, 326
Split, 334
sprawdzanie pisowni, 324
Sqr, 335
sta a, 339

vbAbortRetryIgnore, 161
vbApplicationModal, 163
vbCritical, 162
vbDefaultButton1, 163
vbDefaultButton2, 163
vbDefaultButton3, 163
VbDefaultButton4, 163
vbExclamation, 162
vbInformation, 162
vbMsgBoxRight, 164
vbMsgBoxRtlReading, 164
vbOKCancel, 160
vbOKOnly, 160
vbQuestion, 162
vbRetryCancel, 161
vbSystemModal, 163
vbYesNo, 161
vbYesNoCancel, 161

Static, 342
sterowanie

dost pem, 341
wykonywaniem procedur, 215

Stop, 342
Str, 335
StrComp, 335
StrConv, 335
String, 172, 335, 340
StrReverse, 335
Sub, 44, 47, 342
SubscribeTo, 326
suma logiczna, 349
Switch, 335
SYD, 335
symulacja

b du, 340
pisania z klawiatury, 342

Syntax, 327
szeroko

kolumny, 323
pliku, 342
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cie ka bie cego katalogu, 331
ledzenie pracy programu, 314

T
Tab, 335
tabela danych, 326
Table, 326
tablica, 333

lokalna, 341
zainicjowanie elementów, 340
zmiana wymiarów, 342

Tak, 164
Tan, 335
tekst

d ugo , 181
rozsuni cie, 325
wycinanie, 179

TextToColumns, 326
Time, 335, 342
Time$, 169
Timer, 335
TimeSerial, 335
TimeValue, 335
title, 148, 160
Trim, 183
Trim s, 335
typ

danych, 104, 335
danych u ytkownika, 342
wyliczeniowy, 340
zmiennej, 172

Type, 342
TypeName, 335
tytu  okna, 149

U
uaktywnienie

komórki, 323
okna aplikacji, 339

UBound, 335
UCase, 335
Ungroup, 326
Unload, 342
Unlocks, 341
UnMerge, 326
uruchomienie makropolecenia, 326
usuni cie

folderu, 342
obiektu, 324
obiektu z pami ci, 342

pliku, 341
zdublowanych obiektów, 325
znaków bia ych, 182

utworzenie
katalogu, 341
nazw na podstawie etykiet tekstowych, 324
obiektów Phonetic, 326
serii danych, 324
tabeli danych, 326

V
Val, 335
Variant, 340
VarType, 335
VBA, Visual Basic for Applications, 7

kiedy stosowa , 13
vbAbortRetryIgnore, 161
vbApplicationModal, 163
vbCritical, 162
vbDefaultButton1, 163
vbDefaultButton2, 163
vbDefaultButton3, 163
VbDefaultButton4, 163
vbExclamation, 162
vbInformation, 162
vbMsgBoxHelpButton, 162
vbMsgBoxRight, 164
vbMsgBoxRtlReading, 164
vbOKCancel, 160
vbOKOnly, 160
vbQuestion, 162
vbRetryCancel, 161
vbSystemModal, 163
vbYesNo, 161
vbYesNoCancel, 161
Visual Basic, 8

W
warto

bezwzgl dna, 331
ci gu wyra e  logicznych, 335
inwestycji, 334

netto, 334
kapita u dla raty po yczki, 334
w a ciwo ci, 331
z listy argumentów, 331

warunkowe wykonanie instrukcji, 341, 342
wczytanie adresu komórki, 153
Weekday, 335
WeekdayName, 335
wej cie aplikacji w rejestrze Windows, 332
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wewn trzna stopa zwrotu dla ci gu okresowych
przep ywów gotówkowych, 334

While...Wend, 342
Width #, 342
wielkie litery, 335
With, 342
w a ciwo ci, 185, 195, 258, 382

dla zakresu, 285
kontrolek, 262

w a ciwo
AutoSize, 261
Height, 260

wprowadzanie danych, 148
Write #, 342
wstawianie

komórki, 325
obiektu Range, 325
wyci cia, 325

wst ka, 10
wstrzymanie programu, 333
wyci cie

obiektów, 324
tekstu, 179
wstawianie, 325

wyczyszczenie
formatów, 324
formu y, 324
komentarzy, 324
notatek, 324
obiektu, 324

wydruk
podgl d, 325

wygenerowanie zdarzenia, 341
wyj cie z bloku p tli

Do...Loop, 340
For Each...Next, 340
For...Next, 340
z funkcji, 340
z procedury Property, 340
z procedury Sub, 340

wymuszenie deklaracji zmiennych, 341
wype nianie komórek, 323, 325
wyrównanie

do lewej, 341
do prawej, 342
obiektów, 90

wyró nienie
zakres, 323

wys anie kodów wci ni tych klawiszy, 342
wysoko  wiersza

dopasowanie, 323
wyszukiwanie, 325

informacji, 302
kontynuowanie, 325

wy wietlanie
komunikatów, 159
okna komunikatu, 159
pomocy, 324, 326
zaznaczonego zakresu, 326

wywo anie metody, 327
wznowienie wykonywania programu, 342

X
Xor, 349
xpos, 148

Y
Year, 335
ypos, 148

Z
zainicjowanie elementów tablicy, 340
zako czenie

bloku, 340
procedury, 340
programu, 340

zakres, 334
filtrowanie komórek, 298
kopiowanie komórek, 285
metody, 285
obiekt, 324, 326
sortowanie komórek, 292
w a ciwo ci, 285
wyró nienie, 323
zale no , 326

za adowanie obiektu, 341
zamiana

ci gu znaków na dat , 331
daty na liczb , 331
liczby na znaki, 335

zamkni cie plików, 342, 339
zapis

danych do pliku, 341, 342
w rejestrze Windows, 342

zasi g deklaracji, 123
zast pienie znaków, 341
zatrzymanie programu, 342
zaznaczenie, 186, 323, 326
zaznaczony zakres

wy wietlenie, 326
zdarzenia, 263, 383

aplikacji, 274
arkusza, 271
formularzy, 281
skoroszytu, 266
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zdarzenie
deklaracja, 340

zdublowane obiekty, 325
zgodno  wsteczna, 10
zmiana

nazwy pliku lub katalogu, 341
wymiarów tablicy, 342

zmienne, 97
globalne, 124, 321
komórka arkusza, 137
lokalne, 123, 341
na poziomie procedury, 342
nazwy, 98
przekazanie warto ci, 128
rodowiskowe systemu operacyjnego, 332

tekst, 143
wymuszanie deklarowania, 118

znak, 331
liczby, 334

znaki
z a cucha, 333
z pliku, 333

ród o b dów, 326
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