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EXCEL - ĆWICZENIE 4 

1. FUNKCJE ZAGNIEŻDŻONE 

Funkcje zagnieżdżone używają funkcji jako argumentów innej funkcji. Można utworzyć maksymalnie 
64 poziomy zagnieżdżenia funkcji.  

 

Przykład 1: 

Jeżeli spełnione są dwa lub więcej warunków jednocześnie, wstaw słowo „TAK”, w przeciwnym razie 
„NIE” 

 

Np. Jeżeli transakcja została zawarta przez Dąbrowskiego Jacka (1 warunek) oraz wartość transakcji 
przekroczyła 200 (2 warunek), wstaw słowo TAK, w przeciwnym razie NIE. Jest to przykład funkcji ORAZ 
zagnieżdżonej w funkcji JEŻELI. 

=JEŻELI(ORAZ(C2=”Dąbrowski Jacek”;D2>200);”TAK”;”NIE”) 

 

 

Wybór funkcji ORAZ, LUB, JEŻELI ORAZ, JEŻELI LUB zależy od tego, jakie słowa/liczby mają pojawić 
się, gdy warunek/warunki zostaną spełnione, a także gdy warunek/warunki nie zostaną spełnione. 

Jeżeli mają pojawić się słowa PRAWDA, FAŁSZ można zastosować funkcję LUB/ORAZ. Jeżeli mają 
pojawić się inne słowa/liczby/cyfry, np. TAK, NIE, 1, 0, Region A, Region B, należy zastosować funkcję 
zagnieżdżoną JEŻELI ORAZ, JEŻELI LUB. 

 

Tekst w formułach w programie EXCEL ujmujemy w cudzysłów, np. ”Dąbrowski Jacek”; ”TAK”; ”NIE”) 

Argumenty funkcji oddzielamy znakiem ; (średnikiem) 

Należy zwracać uwagę na nawiasy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Najczęściej pojawiające się błędy w zapisywanych funkcjach logicznych: 

- brak nawiasów w funkcjach, nawiasy w nieodpowiednich miejscach, inna liczba nawiasów 
otwarcia znak - (   i   zamknięcia znak - ) liczba nawiasów otwarcia i zamknięcia powinna być taka 
sama; 

- brak ujęcia tekstu w cudzysłów; stosowanie zamiast znaków cudzysłowu ”” apostrofów ‘’’’ 
(program EXCEL apostrofów nie rozpoznaje); 

1 warunek 2 warunek 
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- odniesienie się do niewłaściwych komórek; lub brak odniesienia się do komórki/komórek 

 

Przykład 2: 

Jeżeli spełniony jest jeden z dwóch lub więcej warunków, wstaw słowo TAK, w przeciwnym razie NIE 

Np. Jeżeli transakcja została zawarta przez Dąbrowskiego Jacka (1 warunek) LUB wartość transakcji 
przekroczyła 200 (2 warunek), wstaw słowo TAK, w przeciwnym razie NIE. 

=JEŻELI(LUB(C2=”Dąbrowski Jacek”;D2>200);”TAK”;”NIE”) 

 

 

 

Przykład 3 

Jeżeli transakcję zawarto w Krakowie wstaw tekst Region 1, w przeciwnym razie Region 2 

=JEŻELI(D3=”Kraków”;”Region 1”;”Region 2”) 

 

Przykład 4 

Jeżeli transakcję zawarto w Krakowie lub w Warszawie wstaw tekst Region 1, w przeciwnym 
razie Region 2 

=JEŻELI(LUB(D3=”Kraków”;D3=”Warszawa”);”Region1”;”Region2”) 

 

2. TABELA PRZESTAWNA 

Raport w formie tabeli przestawnej oferuje interakcyjny sposób szybkiego podsumowywania 

dużych ilości danych. Raport w formie tabeli przestawnej umożliwia szczegółowe analizowanie danych 

liczbowych i uzyskiwanie odpowiedzi na nieprzewidziane pytania dotyczące tych danych.  

 

Główne zastosowania raportów w formie tabel przestawnych: 

• tworzenie kwerend dotyczących dużych ilości danych na wiele przyjaznych dla użytkownika 

sposobów; 
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• częściowe podsumowywanie i gromadzenie danych liczbowych, podsumowywanie danych 

według kategorii i podkategorii oraz tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł; 

• rozwijanie i zwijanie poziomów danych w celu sprecyzowania uzyskanych wyników oraz 

przechodzenie do szczegółów danych podsumowania w celu przeanalizowania interesujących 

obszarów; 

• przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania 

różnych podsumowań danych źródłowych;  

• filtrowanie, sortowanie, grupowanie i warunkowe formatowanie najbardziej użytecznych i 

interesujących podzbiorów danych, umożliwiające użytkownikowi skoncentrowanie się na 

żądanych informacjach; 

Raporty w formie tabel przestawnych są często używane do analizowania powiązanych 

podsumowań, zwłaszcza gdy jest konieczne podsumowanie długiej listy wartości, a zagregowane dane 

lub sumy częściowe ułatwiłyby przeanalizowanie danych z różnych punktów widzenia oraz porównanie 

kilku aspektów poszczególnych danych. 

 

Aby wstawić tabelę przestawnę, należy wybrać zakładkę Wstawianie i polecenie Tabela 

przestawna. Następnie wybieramy zakres danych do analizy i klikamy OK. 

 

Pojawia się następująca tabela: 

Zakres danych  
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Aby wygenerować raport zawierający np. sumę wartości sprzedaży w poszczególnych 
miesiącach wprowadzamy sprzedaż TPLN w pole wartości, a następnie miesiące w pole wierszy. W 
dalszej kolejności ustawiamy pola wartości i wybieramy polecenie „SUMA”. 
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