Liceum ogólnokształcące II semestr
(zajęcia na 18 kwietnia 2021 r.)
Zadania należy wykonać korzystając z programów MS Office - płatny lub Open Office - bezpłatny - do
pobrania pod adresem: https://www.openoffice.org/pl/download/index.html
(aby uaktywnić link przyciśnij klawisz Ctrl i kliknij lewym klawiszem myszy).
Temat 1, 2: Tabele przestawne
Tabela przestawna to zaawansowane narzędzie do analizowania danych, wykonywania obliczeń i
tworzenia podsumowań, które pozwala wyświetlać porównania, wzorce i trendy wynikające z danych. To
narzędzie pozwalające filtrować, wybierać, przestawiać kolumny i wiersze z danymi w arkuszu
kalkulacyjnym, aby uzyskać wynikowy, odmienny, bardziej przejrzysty i użyteczny od pierwotnego
(źródłowego) układ danych, bez naruszania oryginalnej źródłowej tabeli lub tabel.
Tworzenie tabeli przestawnej
1. Zaznacz komórki, z których chcesz utworzyć tabelę przestawną.
Uwaga: Dane nie powinny zawierać pustych wierszy ani kolumn. Nagłówek może składać się tylko
z jednego wiersza.
2. Wybierz pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

3. W obszarze Wybierz dane, które chcesz analizować wybierz pozycję Zaznacz tabelę lub zakres.

4. W obszarze Tabela/zakres sprawdź zakres komórek.
5. W obszarze Wybierz, gdzie chcesz umieścić raport w formie tabeli przestawnej zaznacz
pozycję Nowy arkusz, aby umieścić tabelę przestawną w nowym arkuszu. Możesz również
zaznaczyć pozycję Istniejący arkusz, a następnie wybrać lokalizację wyświetlania tabeli przestawnej.
6. Wybierz przycisk OK.
Proszę obejrzeć filmy edukacyjne, pokazujące proces tworzenia tabeli przestawnej.
https://www.youtube.com/watch?v=KBeYG-RoxZQ
https://www.youtube.com/watch?v=hS6023KggJk

Dla przećwiczenia wstawiania tabel przestawnych proszę wykonać następujące ćwiczenie (proszę
nie przerażać się długością tekstu, tu jest dużo objaśnień i zrzutów ekranowych - samo ćwiczenie
można zrobić w kilka minut).
UWAGA !!! Dane do zadania znajdują się w pliku „dane do tabeli przestawnej.xlsx”.
Proszę otworzyć załączony do materiału do zajęć arkusz z tabelą o trzech kolumnach
zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz jego sprzedaż z
ostatniego roku. Tabela zawiera dane dla 500 produktów.

Zostaliśmy poproszeni o obliczenie, jaka jest całkowita sprzedaż dla każdej z 10 kategorii
produktów, jaka była średnia sprzedaż na jeden produkt w każdej z kategorii, ile różnych
produktów było sprzedawanych w każdej z kategorii oraz jaka była sprzedaż najlepszego z
tych produktów.
Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce
tabeli z danymi i wybrać z karty wstążki ‘WSTAWIANIE’ ikonę ‘Tabela przestawna’
zaznaczoną na poniższym rysunku.

Wyświetlone zostanie poniższe okno. Excel próbuje sam domyślić się jaki obszar zajmuje
nasza tabela z danymi, z reguły jest to sugestia właściwa.
Domyślnie ustawiona jest opcja wstawiania tabeli przestawnej w nowym arkuszu, wszystkim
początkującym sugeruje przy niej pozostać. Klikamy OK.

Po kliknięciu OK. na wstążce pojawiają się ‘NARZĘDZIA TABEL PRZESTAWNYCH’ z
dwoma nowymi kartami poleceń, ‘ANALIZA’ oraz ‘PROJEKTOWANIE’ (oznaczone 1)
Na karcie ‘ANALIZA’ trzy ostatnie ikony (oznaczone 2) informują nas o tym jakie elementy
tabeli przestawnej mają być wyświetlane.
Liczbą 3 oznaczona została nowoutworzona tabela przestawna, w tej chwili nie zawiera
żadnych kolumn ani wierszy.
Numerem 4 oznaczyłem listę ‘Pola tabeli przestawnej’, która posłuży nam do utworzenia
naszej tabeli.
I wreszcie cyfrą 5 oznaczone jest polecenie, które wyświetli okno pozwalające nam zmieniać
opcje tabeli. Od kliknięcia tego polecenia zaczniemy tworzenie naszej tabeli przestawnej.

Klikamy napis ‘Tabela przestawna’ a następnie ‘Opcje’.

W oknie ‘Opcje tabeli przestawnej’ na karcie ‘Wyświetlanie’ należy zaznaczyć ‘Układ
klasyczny tabeli przestawnej’, opcja ta domyślnie jest wyłączona. Klikamy OK.

Wygląd tabeli zmienił się, powinna ona teraz wyglądać tak jak jest to pokazane na poniższym
rysunku.
Dodatkowo proponuję przenieść ‘Pola tabeli przestawnej’ oznaczone trzy rysunki wyżej cyfrą
4 bliżej tabeli przestawnej przeciągając za tytuł w lewo (strzałka w lewo na rysunku poniżej).
Jeżeli nie są widoczne wszystkie pola należy rozciągnąć okno ‘Pola tabeli przestawnej’ łapiąc
za róg i przeciągając w dół (strzałka w dół na rysunku poniżej).

Ponieważ, dane które mamy przygotować, mają być obliczone dla każdej z kategorii, pole
kategoria umieścimy w polach wierszy.
Przeciągamy pole tabeli przestawnej ‘kategoria’ do obszaru oznaczonego jako ‘Upuść pola
wierszy tutaj’.

Trzykrotnie przenosimy pole ‘sprzedaż’ do obszaru ‘Upuść pola wartości tutaj’.

Przeciągamy pole ‘nazwa produktu’ do obszaru ‘Upuść pola wartości tutaj’ (opisy pól są
widoczny tylko wówczas, gdy pola te są puste).

Tabela, którą uzyskamy powinna wyglądać tak jak poniżej.
Już w tym momencie znamy odpowiedzi na 2 z 4 postawionych na początku tego przykładu
pytań.

W kolumnie B mamy sumę sprzedaży dla wszystkich kategorii a w kolumnie E ilość
produktów po kategoriach.

Sformatujemy teraz kolumny w tabeli.

Podwójny lewy klik na nagłówku pierwszej z kolumn (komórka B4) otworzy okno
‘Ustawienia pola wartości’.
Klikamy przycisk ‘Format liczby’.

Formatujemy liczby tak jak jest to pokazane poniżej i klikamy OK, OK.

Uzyskamy tabelę która będzie wyglądać jak poniżej.

Wciąż mamy jednak 3 sumy sprzedaży (w kolumnach B, C i D).
Klikamy dwukrotnie na nagłówku drugiej kolumny (komórka C4).

Tym razem oprócz zmiany formatu liczby zmieniamy także opcję ‘Podsumuj pole wartości
według’ na ‘Średnia’.

Format liczb zmieniamy analogicznie.

Klikamy dwukrotnie na nagłówku trzeciej kolumny (komórka D4).
Wybieramy ‘Maksimum’, i formatujemy liczby tak samo jak poprzednio.

Uzyskujemy tabelę przestawną zawierającą wszystkie poszukiwane przez nas dane.

Ponieważ nagłówek ‘Suma z sprzedaż’ nie brzmi zbyt dobrze proponuję zmienić ten opis na
‘Sprzedaż’.
Stajemy w komórce z nagłówkiem i wpisujemy tam ‘Sprzedaż’, wciskamy ‘Enter’.

Pojawi się powyższy komunikat, jeżeli mimo wszystko chcielibyśmy taką właśnie nazwę
nadać możemy dodać spację na końcu słowa ‘Sprzedaż’, lub dokonać innej drobnej zmiany.

Zmieniamy wszystkie nagłówki kolumn, następnie zwężamy kolumny uzyskując tabelę taką
jak na poniższym rysunku.

