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Wprowadzenie

Funkcje spe≥niajπ w arkuszu kalkulacyjnym Excel coraz wiÍkszπ rolÍ. Dawno juø
wysz≥y poza zestaw podstawowych funkcji matematycznych, obejmujπc coraz szerszy
zakres. Celem ÊwiczeÒ jest pokazanie zastosowania poszczegÛlnych funkcji na przy-
k≥adach praktycznych. CzÍsto opis funkcji w menu i w pomocy jest doúÊ lakoniczny
i dopiero praktyczne przyk≥ady mogπ uzmys≥owiÊ uøytkownikom takie ich zastosowa-
nia, ktÛrych czÍsto nawet nie podejrzewali.

Korzystanie z funkcji

Funkcje mogπ byÊ uøywane w arkuszu kalkulacyjnym wy≥πcznie jako elementy
formu≥ (wzorÛw matematycznych) niezaleønie od tego, czy wystÍpujπ w ramach
wiÍkszego wyraøenia, czy teø samodzielnie. Tak wiÍc zapis w komÛrce SUMA(A1:A4)
nie wywo≥a øadnego efektu. Zostanie potraktowany jako tekst i w takiej postaci po-
jawi siÍ na ekranie. Wynik sumowania pojawi siÍ w komÛrce, gdy wpiszemy do niej
wzÛr =SUMA(A1:A4). Wtedy arkusz potraktuje zapis jako formu≥Í i wykona dzia≥a-
nie. Wpisanie b≥Ídnej nazwy, np. =SUMKA(A1:A4), spowoduje pojawienie siÍ komu-
nikatu o b≥Ídzie. B≥Ídy omÛwiono oddzielnie w dodatku C.

FunkcjÍ zapisujemy, podajπc jej nazwÍ i listÍ argumentÛw, ktÛre sπ umieszczone
w nawiasach okrπg≥ych. Liczba i postaÊ argumentÛw zaleøπ od typu funkcji. Argu-
mentami mogπ byÊ nazwy komÛrek lub zakresÛw komÛrek bπdü sta≥e odpowiedniego
typu. Jeúli funkcja nie ma argumentÛw, i tak musi mieÊ nawiasy ñ nie obejmujπ wÛw-
czas øadnej wielkoúci (np. TERAZ() ). Jeúli funkcja ma wiÍcej niø jeden argument, sπ
oddzielane úrednikami ñ znak ;.

Uwaga!

Moøna stosowaÊ inny znak oddzielajπcy argumenty. Okreúla siÍ go w Panelu ste-

rowania w Ustawieniach regionalnych. Na karcie Liczby znajduje siÍ opcja Sepa-

rator listy, ktÛra okreúla separatory wystÍpujπce w programach uruchamianych
w systemie Windows. W Polsce standardowym ustawieniem jest úrednik. Jednak
trzeba pamiÍtaÊ, øe w USA jest to przecinek, a ustawienie moøe byÊ dowolnie
zmienione.

W wyraøeniach zawierajπcych funkcje mogπ oczywiúcie wystÍpowaÊ dzia≥ania
odpowiedniego typu. W dodatku B podano informacje na temat typÛw dzia≥aÒ, sto-
sowanych operatorÛw oraz ich hierarchii.
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Rodzaje funkcji

Funkcje dostÍpne w Excelu podzielono na kilka grup. Podzia≥ ten nie jest sztyw-
ny i w kolejnych wersjach programu wystÍpujπ pewne rÛønice. Oto dziewiÍÊ podsta-
wowych grup w kolejnoúci przyjÍtej przez twÛrcÛw programu:

• finansowe ñ funkcje dotyczπce kapita≥u, odsetek, amortyzacji, inwestycji kapita-
≥owych itp. (nazwy funkcji nie zosta≥y spolszczone);

• daty i czasu ñ funkcje dotyczπce daty, godziny, dni tygodnia oraz obliczeÒ zwiπ-
zanych z up≥ywem czasu;

• matematyczne ñ funkcje trygonometryczne, hiperboliczne, logarytmiczne, su-
mowania, zaokrπglenia oraz pewne dzia≥ania macierzowe;

• statystyczne ñ funkcje zwiπzane z obliczeniami z zakresu rachunku prawdopodo-
bieÒstwa i statystyki, w tym odchylenia, rozk≥ady statystyczne oraz testy zgodno-
úci;

• wyszukiwania i adresu ñ funkcje zwiπzane z po≥oøeniem komÛrek w arkuszu lub
odwo≥aniem do adresÛw w sieci;

• bazy danych ñ funkcje zwiπzane z obliczeniami na obszarach arkusza zdefinio-
wanych jako bazy danych;

• tekstowe ñ funkcje zwiπzane z wyszukiwaniem i przekszta≥caniem tekstÛw;

• logiczne ñ szeúÊ podstawowych funkcji logicznych;

• informacyjne ñ informacje na temat typu zawartoúci komÛrek oraz poprawnoúci
wykonania formu≥.

Kolejne rozdzia≥y obejmujπ Êwiczenia dotyczπce funkcji z poszczegÛlnych grup.
NiektÛre funkcje omawiane sπ zbiorczo ñ na przyk≥ad nie ma ÊwiczeÒ dotyczπcych
kaødej dostÍpnej funkcji trygonometrycznej. Autorzy dokonali wyboru funkcji, wiÍcej
miejsca poúwiÍcajπc czÍúciej stosowanym narzÍdziom. PrzyjÍta w ksiπøce kolejnoúÊ
omawiania grup funkcji zwiπzana jest z ich stopniem komplikacji i czÍstoúciπ stoso-
wania w praktyce. Nie bÍdπ omawiane wszystkie funkcje w kolejnoúci alfabetycznej,
niektÛre dzia≥y sπ zaú bardziej rozbudowane od innych. Autorzy starali siÍ odrzuciÊ
kryteria alfabetyczne, nie chcπc powtarzaÊ podrÍcznikÛw do Excela oraz informacji
dotyczπcych pomocy.

Ksiπøka ma charakter ÊwiczeÒ i nie jest jej celem powtarzanie opisÛw funkcji
znajdujπcych siÍ w licznych ksiπøkach i w pomocy. Dlatego teø zestawienie liczby
i typÛw argumentu kaødej funkcji umieszczono jedynie na koÒcu ksiπøki w dodatku

A. Wymieniono tam takøe funkcje niewystÍpujπce w przyk≥adach.
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Uwaga!

W kolejnych polskich wersjach programu wystÍpujπ rÛønice w przek≥adzie nazw
funkcji. Autorzy opierali siÍ na nazwach stosowanych w wersji 2003. Tam, gdzie
istniejπ rÛønice, zosta≥o to zaznaczone.

Na zakoÒczenie tego krÛtkiego wprowadzenia warto dodaÊ, øe w Excelu istnieje
moøliwoúÊ tworzenia w≥asnych funkcji. Funkcje te znane jako funkcje definiowane
przez uøytkownika sπ tworzone za pomocπ jÍzyka Visual Basic dla Aplikacji. Temat
ten zosta≥ dok≥adnie omÛwiony w ksiπøce Julitty Korol ÑVisual Basic dla Aplikacji
w Excelu 2000î wydanej przez Wydawnictwo MIKOM.

Stosowane konwencje

W ksiπøce przyjÍto, øe nazwy funkcji bÍdπ pisane wielkimi literami, choÊ nie jest
to wymagane w Excelu. Argumenty podawane sπ ma≥ymi literami. To wystarczy do
wyrÛønienia ich w tekstach ÊwiczeÒ. Takøe oznaczenia kolumn w arkuszu podawane
sπ wielkimi literami.

Wzory, wyraøenia i nazwy zmiennych w tekúcie ÊwiczeÒ pisane sπ czcionkπ
�������. ∆wiczenia ilustrowane sπ wybranymi fragmentami arkusza kalkulacyjne-
go, aby uniknπÊ zbÍdnego podawania ca≥ych ekranÛw. Pozwala to takøe uniezaleøniÊ
ilustracje od wersji programu. Tam, gdzie w przyk≥adzie wystÍpuje niewiele formu≥
matematycznych, sπ one opisane w odnoúnikach do komÛrek tak, jak pokazano
poniøej:

a w przypadku wielu formu≥ rysunki sk≥adajπ siÍ z dwÛch czÍúci: pierwsza pokazuje
wyniki, a druga wszystkie formu≥y:

 .



8 Funkcje w Excelu

Czytelnik moøe siÍ prze≥πczaÊ miÍdzy widokami wynikÛw i formu≥ za pomocπ pole-
cenia NarzÍdzia/Opcje ñ w zak≥adce Widok naleøy odpowiednio wy≥πczyÊ lub
w≥πczyÊ pole wyboru Formu≥y:

.

Uwagi zawierajπce informacje, o ktÛrych warto pamiÍtaÊ, umieszczono w ram-
kach.



1. Podstawowe funkcje matematyczne

Stosowanie funkcji w arkuszach kalkulacyjnych zaczÍ≥o siÍ od funkcji matema-
tycznych. Wiele tego rodzaju funkcji (pierwiastek, logarytm, funkcje trygonome-
tryczne) jest standardowo dostÍpnych w wiÍkszoúci jÍzykÛw programowania i w natu-
ralny sposÛb znalaz≥y siÍ w pierwszych arkuszach kalkulacyjnych, a wiÍc i w Excelu.
Dlatego teø od nich zaczniemy przyk≥ady zastosowania funkcji.

Funkcje matematyczne s≥uøπ do wyznaczania najczÍúciej uøywanych wartoúci.
Mogπ byÊ wykorzystywane w dowolnie skomplikowanych wzorach matematycznych.
Argumenty tych funkcji wynikajπ z matematycznych definicji poszczegÛlnych funkcji.

Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne

Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne obejmujπ zarÛwno funkcje podsta-
wowe, jak i odwrotne. Kπty wyraøone sπ w radianach. Kilka ÊwiczeÒ zaprezentuje
poszczegÛlne grupy tych funkcji.

∆wiczenie 1.1
Oblicz wysokoúÊ komina, jeúli wiadomo, øe z odleg≥oúci dl = 60 m widaÊ go pod kπtem
α = 56 stopni.

Jest to podstawowe zadanie z geometrii, w ktÛrym z zaleønoúciami obowiπzujπ-
cymi w trÛjkπcie prostokπtnym szukanπ wysokoúÊ � oblicza siÍ wed≥ug wzoru:
� 	 
�����α�.

W tym miejscu pojawia siÍ problem wyraøenia argumentu w radianach, czego
wymagajπ funkcje trygonometryczne. Moøna uøyÊ funkcji RADIANY(k), ktÛra
przekszta≥ca kπt k wyraøony w stopniach na radiany. Tak wiÍc ostateczne wyliczenie
szukanej wartoúci bÍdzie mia≥o postaÊ widocznπ na rysunku 1.1.

Rysunek 1.1. Funkcje TAN i RADIANY
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Oczywiúcie we wzorze moøna uøyÊ zarÛwno nazw komÛrek, jak i bezpoúrednio
podanych wartoúci. Powyøsze rozwiπzanie moøe przyjπÊ prostszπ postaÊ przedstawio-
nπ na kolejnym rysunku (1.2).

Rysunek 1.2. Funkcje TAN i RADIANY z argumentami podanymi w postaci sta≥ych

Wynik jest oczywiúcie w obu przypadkach taki sam. WysokoúÊ komina wynosi
w zaokrπgleniu 88,9537 metra. W jednym z kolejnych ÊwiczeÒ pokaøemy sposÛb
zaokrπglania wyniku w celu uzyskania oczekiwanej dok≥adnoúci.

Uwaga!

Argumentem funkcji RADIANY jest wartoúÊ wyraøona w stopniach, a wynik wy-
raøony jest w radianach. Z punktu widzenia obliczeniowego sπ to w arkuszu
Ñpewne liczby rzeczywisteî. PoprawnoúÊ podanych jednostek zaleøy wy≥πcznie od
uøytkownika i nie jest w øaden sposÛb sprawdzana przez funkcje. Przeliczenia po-
kazano na rysunku 1.3.

Rysunek 1.3. Przeliczanie stopni na radiany (postaÊ wzoru widaÊ w pasku formu≥y)

∆wiczenie 1.2
PorÛwnaj wartoúÊ funkcji cosinus hiperboliczny wyznaczonπ za pomocπ funkcji arku-
sza COSH oraz na podstawie wzoru.

Podany wzÛr:

cosh ( )
2

x xe e
x

−−=

wymaga uøycia funkcji EXP, ktÛra oblicza wartoúÊ liczby Eulera (e) podniesionej do
zadanej potÍgi x.
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Rysunek 1.4. WartoúÊ cosinusa hiperbolicznego moøna obliczyÊ na dwa sposoby

Obie zastosowane w Êwiczeniu funkcje uøywajπ jednego argumentu x reprezen-
tujπcego liczbÍ ca≥kowitπ, ktÛrej cosinus hiperboliczny obliczamy. Wyniki sπ iden-
tyczne, co úwiadczy o tym, øe obie funkcje wyznaczane sπ z maksymalnπ dok≥adno-
úciπ dostÍpnπ w arkuszu Excel.

∆wiczenie 1.3

Przekszta≥Ê liczbÍ π oraz π/4 na stopnie, a nastÍpnie zamieÒ na radiany 90°, 180° oraz
ñ45°. PorÛwnaj otrzymane wyniki.

LiczbÍ π moøemy otrzymaÊ z dostÍpnπ dok≥adnoúciπ, korzystajπc z funkcji PI.
Przekszta≥cenie z radianÛw na stopnie realizuje funkcja STOPNIE, ktÛra jest funkcjπ
odwrotnπ do omÛwionej wczeúniej funkcji RADIANY. Na rysunku pokazano wyniki,
a poniøej odpowiadajπce im formu≥y.

Rysunek 1.5. Przekszta≥cenia radiany-stopnie
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Jak widaÊ, poprawnoúÊ przekszta≥cenia w zakresie dok≥adnoúci obliczeÒ kompu-
tera (11 cyfr znaczπcych) potwierdza siÍ podczas zamiany z radianÛw na stopnie
i odwrotnie.

Funkcje logarytmiczne, wyk≥adnicze i potÍgowe

Podobnie jak w przypadku funkcji trygonometrycznych, w tej grupie funkcji
moøna znaleüÊ popularne, stosowane na co dzieÒ dzia≥ania matematyczne. PotÍga,
pierwiastek, logarytm to podstawowe funkcje stosowane w rÛwnaniach algebraicz-
nych.

∆wiczenie 1.4
Wyznacz logarytm naturalny i dziesiÍtny podanej liczby oraz jej logarytm przy podsta-
wie 2. Sprawdü dzia≥anie za pomocπ funkcji potÍgowania.

Logarytm naturalny to logarytm obliczany przy podstawie liczby Eulera
(e=2,71828182845904...), a logarytm dziesiÍtny ma podstawÍ dziesiÍÊ. Oba loga-
rytmy sπ czÍsto stosowane w praktyce i dlatego odpowiadajπ im oddzielne funkcje LN
i LOG10.

Wyznaczenie logarytmu przy podstawie 2 wymaga uøycia funkcji dwuargumen-
towej LOG, ktÛrej drugim parametrem jest podstawa logarytmu. Dziedzinπ funkcji
logarytmicznej sπ liczby rzeczywiste dodatnie, wiÍc argument nie moøe byÊ liczbπ
ujemnπ lub zerem. Rysunek 1.6 pokazuje poprawnie wyznaczane wartoúci logaryt-
mÛw oraz odpowiadajπce im formu≥y, a rysunek 1.7 ñ rezultat w przypadku b≥Ídnego
argumentu.

Rysunek 1.6. Przyk≥ady wykorzystania funkcji logarytmicznej

Poniewaø wartoúÊ logarytmu z liczby, ktÛra jest jego podstawπ, wynosi 1, dla
sprawdzenia pokazano logarytmy z liczb e, 10 i 2. Jak widaÊ, w zakresie dok≥adnoúci
arkusza wyniki sπ zgodne z oczekiwaniami. Dla kaødego z logarytmÛw otrzymujemy
wartoúÊ 1 jako wynik, gdy argumentem jest jego podstawa.
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Zgodnie z tym, co wiemy z matematyki, kaødy z logarytmÛw sygnalizuje b≥πd,
gdy jego argument jest mniejszy lub rÛwny zeru. Niew≥aúciwa wartoúÊ argumentu
sygnalizowana jest zawsze b≥Ídem #LICZBA!, bez okreúlania, w czym tkwi problem.

Rysunek 1.7. B≥Ídne argumenty dajπ taki sam wynik dla kaødej funkcji

Do sprawdzenia wynikÛw obliczania wartoúci logarytmÛw wykorzystamy potÍ-
gowanie. W przyk≥adzie obliczono wartoúci logarytmÛw z podanej liczby x, a nastÍp-
nie podniesiono podstawÍ logarytmu do otrzymanej wartoúci jako potÍgi.

Rysunek 1.8. Funkcje odwrotne do funkcji logarytmicznych EXP i POT GA

Uwaga!

Logarytm naturalny ma w≥asnπ jednoargumentowπ funkcjÍ odwrotnπ EXP. Nato-
miast funkcja POT GA odwrotna dla pozosta≥ych logarytmÛw ma dwa argumenty
ñ podstawÍ i wyk≥adnik potÍgi.

∆wiczenie 1.5
Oblicz pierwiastki wielomianu drugiego stopnia �������������� oraz jego wartoúÊ
� w zadanym punkcie �.

Do obliczenia pierwiastkÛw wielomianu korzystamy ze znanych wzorÛw, w ktÛ-
rych musimy uøyÊ pierwiastka kwadratowego. Obliczenie wartoúci wielomianu wy-
maga obliczenia ��, co moøna zrealizowaÊ na dwa sposoby ñ za pomocπ operatora
potÍgowania ^ lub funkcji POT GA. Ta ostatnia pozwala podnieúÊ liczbÍ dodatniπ do
dowolnej potÍgi rzeczywistej oraz liczbÍ ujemnπ do potÍgi ca≥kowitej.



14 Funkcje w Excelu

Rysunek 1.9. WzÛr z wykorzystaniem funkcji pierwiastka kwadratowego

Wykorzystanie funkcji we wzorach daje duøe moøliwoúci opracowywania rÛø-
nego rodzaju obliczeÒ matematycznych. Warto zwrÛciÊ uwagÍ, øe pokazane wyøej
wyznaczenie wyrÛønika rÛwnania kwadratowego (delta) obliczanego tu w komÛrce
B2 na podstawie wzoru pokazanego w komÛrce A1 moøe mieÊ takøe innπ postaÊ:

POT GA(ñ6,8;2)ñILOCZYN(4;2,4;1,2)

Wykorzystano tu poznanπ wczeúniej funkcjÍ potÍgowania oraz funkcjÍ oblicza-
nia iloczynu. Parametry funkcji ILOCZYN omÛwiono dok≥adnie przy opisie funkcji
SUMA, ktÛra dzia≥a analogicznie.

Zaokrπglanie i obcinanie wartoúci liczb

WúrÛd operacji matematycznych doúÊ istotnπ rolÍ pe≥niπ funkcje zaokrπglania
wartoúci. Ma to duøe znaczenie w obliczeniach i przedstawianiu wynikÛw dzia≥aÒ
wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych. Poniewaø istnieje wiele funkcji w rÛøny
sposÛb spe≥niajπcych tÍ rolÍ, na wstÍpie przedstawione zostanπ istniejπce moøliwoúci.

∆wiczenie 1.6
Wynik otrzymany w Êwiczeniu 1.1 naleøy zaokrπgliÊ, zaokrπgliÊ w dÛ≥ i zaokrπgliÊ
w gÛrÍ z dok≥adnoúciπ do jednego i dwÛch miejsc po przecinku. Wyznacz teø najbliøszπ
liczbÍ ca≥kowitπ.

Wszystkie uøyte tu funkcje zaokrπglania majπ po dwa argumenty. Pierwszym ar-
gumentem jest liczba, ktÛrπ chcemy zaokrπgliÊ, drugπ wymagana liczba miejsc po
przecinku. Funkcja wyznaczajπca najbliøszπ wartoúÊ ca≥kowitπ jest jednoargumentowa.
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Rysunek 1.10. Wyniki dzia≥ania rÛønych funkcji zaokrπglajπcych

Warto porÛwnaÊ przedstawione na rysunku wyniki. Zaleøπ oczywiúcie od postaci
zaokrπglanej liczby. Gdy usuwana czÍúÊ rozpoczyna siÍ od cyfry mniejszej od 5, to
standardowe zaokrπglenie jest zaokrπgleniem w dÛ≥. W przeciwnym razie funkcja
ZAOKR zaokrπgla w gÛrÍ. Natomiast jak wynika z nazwy, ZAOKR.D”£ zawsze
odrzuca zbÍdnπ czÍúÊ liczby. Dok≥adnie przeciwny efekt osiπgniemy przy zaokrπgla-
niu w gÛrÍ funkcjπ ZAOKR.G”RA.

Przy wyúwietlaniu w komÛrkach wartoúci liczbowych trzeba pamiÍtaÊ, øe pro-
gram nie zawsze wyúwietla ca≥π informacjÍ zawartπ w pamiÍci. Jeúli brak miejsca do
wyúwietlenia wartoúci lub zostanie zadany okreúlony format, to na ekranie zobaczymy
jej skrÛconπ postaÊ, a efekt wizualny bÍdzie podobny do zaokrπglenia.

Nie wolno myliÊ tych dwÛch sytuacji, gdyø to, co widaÊ na ekranie, nie zawsze
jest zgodne z zawartoúciπ pamiÍci. W pamiÍci wartoúÊ nie zmienia siÍ zaleønie od
sposobu wyúwietlania. Zmiana wartoúci (zaokrπglenie) ma miejsce tylko wtedy, gdy
uøyjemy jednej z funkcji.

∆wiczenie 1.7
PorÛwnaj wartoúÊ wyúwietlanπ z dwoma miejscami po przecinku z drugπ zaokrπglonπ
w ten sam sposÛb.

Wynik obliczeÒ wynoszπcy dok≥adnie 88,95365811�wyúwietlimy, okreúlajπc for-
mat liczbowy na dwa miejsca po przecinku i zaokrπglimy wartoúÊ w ten sam sposÛb.
NastÍpnie zawartoúÊ komÛrek pomnoøymy przez duøπ liczbÍ, np. 50 000.

Moøna zaobserwowaÊ, øe choÊ liczby wyúwietlone w komÛrkach A5 i B5 wydajπ
siÍ identyczne, wynik mnoøenia jest w obu przypadkach rÛøny. Jest to bardzo istotna


