
Sortowanie danych w tabeli
Przed rozpoczęciam sortowania należy zaznaczyć dane w tabeli. 
Zaznaczając należy zwrócić uwagę aby nie zaznaczać wierszy 
nagłówkowych, gdyż po posortowaniu może się okazać, że 
zostaną posortowane i znajdą się wewnątrz posortowanej tabeli. W sekcji Kryteria sortowania 

określamy według której 
kolumny/wiersza będziemy 
sortowali dane

Należy zaznaczyć z jakim typem danych 
będziemy mieli do czynienia. Do wyboru 
mamy alfanumeryczny czyli litery i cyfry 
traktowane jako tekst i numeryczny liczyli 
liczby

Możemy również 
zadecydować czy dane 
mają być sortowane 
rosnąco od A do Z czy 
malejąco od Z do A

W zasadzie jako pierwsze kryterium 
należy wybrać czy sortujemy kolumny czy 
wiersze.

Pole wyboru o nazwie klucz jest nam pomocne przy sortowaniu według kilku 
kryteriów. Np. chcemy posortować osoby według imienia. Jeśli będzie kilka 
osób o tym samym imieniu to należy wybrać drugie kryterium np. nazwisko 
aby ustalić kolejność ułożenia wierszy.

Po zaznaczeniu tabeli z 
górnego menu wybieramy 
polecenie Tabela --> Sortuj

Posortowana tabela według 
dwóch kryteriów: Imienia a 
przy jednakowym imieniu 
według Nazwiska



Sortowanie danych w tabeli
W tabeli możemy sortować dowolnie zaznaczony fragment danych. Jednakże zaznaczenie i posortowanie tylko wybranego fragmentu może spowodować przemieszczenie się danych w 
wierszach co skutkuje np. zmianą adresu osoby lub zmianą imienia i nazwiska. Dlatego należy unikać tego sposobu sortowania i traktować wiersze jako nierozerwalną cełość.

Zanaczenie wybranego fragmentu tabeli
Wybranie odpowiednich kryteriów sortowania.
Efektem takiego posortowania jest zmiana 
numerów: Skrzypczak Ada ma numer 10 przed 
sortowaniem a 1 po sortowaniu.



Formatowanie zawartości komórek
Liczby wpisane w komórkach tabeli 
możemy przedstawić w dowolny 
sposób. Przed rozpoczęciem 
formatowania należy zaznaczyć dane 
w tabeli, które mają zostać 
sformatowane.

Aby sformatować zaznaczony 
fragment danych w tabeli 
wybieramy z górnego menu 
polecenie tabela-->Format liczb

Liczby w tabeli 
możemy formatować 
w dowolny sposób. 
Do wyboru mamy 
kilka kategorii

W każdej kategorii możemy 
wybrać pasujący nam format 
liczby, daty czy waluty

W sekcji Opcje ustawiamy ilość miejsc 
dziesiętnych, wygląd liczb ujemnych i 
separator tysięcy (odsunięcie tysięcy od 
setek i dziesiątek)

Przy formatowaniu liczby jako waluty 
możemy z listy rozwijalnej w sekcji 
Format wybrać symbol potrzebnej 
waluty.

Przy formatowaniu liczby jako daty 
mamy do wyboru różne formaty daty.

Liczba może być traktowana przez edytor jako 
zwykły tekst. Po sformatowaniu jej jako tekst jest 
ona w tabeli wyrównana do prawej krawędzi tabeli



Zamiana tabeli na tekst
Jeśli będzie potrzeba zapisania tabel;i do pliku tekstowego .txt trzeba 
będzie przekonwertować tabelę na tekst. Aby tego dokonać musimy 
zaznaczyć tabelę lub interesujący nas fragment a następnie z górnego 
menu wybrać polecenie Tabela-->Konwertuj-->Tabele na tekst.

W otwartym oknie decydujemy jakich znaków będziemy używali do 
oddzielenia poszczególnych kolumn naszej tabeli po przekształceniu na tekst. 
Najczęściej wybieranym znakiem jest tabulator, gdyż nawet w pliku 
tekstowym daje on szanse na zachowanie układu tabeli.

Po wybraniu średnika jako znaku 
rozdzielającego wszędzie gdzie 
przebiegał podział kolumnowy 
zostaje wstawiony znak średnika

Jako znak rozdzielający może zostać 
wykorzystany dowolny znak z klawiatury. 
W miejsce występowania kolumn zostanie 
w tekście wstawiony właśnie wybrany 
znak.



Zamiana tekstu na tabelę
Mając tekst z pliku tekstowego możemy z niego 
utworzyć tabelę. Warunek, który musi zostać 
spełniony to wszędzie tam, gdzie ma zostać 
wstawiony podział na kolumny musi występować 
ten sam znak.

Aby przekonwertować tekst na tabelę 
należy ten tekst zaznaczyć i wybrać z 
górnego menu polecenie Tabela--
>Konwertuj-->Tekst na tabelę

W otwartym oknie wybieramy znak, który posłuży do 
identyfikacji miejsc gdzie zostaną wstawione kolumny

Dodatkowo na tym etapie możemy od 
razu zadecydować, czy tabela ma 
posiadać wiersz nagłówkowy 
(odpowiednio sformatowany) i czy w 
tabeli ma zostać użyte obramowanie.



Obliczenia w tabelach
Przy wykonywaniu obliczeń każda komórka tabeli ma 
swój indywidualny adres (symbol). Adres ten wyznacza 
się na przecięciu kolumny i wiersza. Należy pamiętać, że 
kolumny oznaczone są kolejnymi literami alfabetu a 
wiersze kolejnymi liczbami.

Aby zdefiniować formułę obliczeniową 
należy przycisnąć klawisz funkcyjny F2 
lub z górnego menu wybrać polecenie 
Tabela-->Formuła

Adres komórki gdzie 
aktualnie stoi kursor . 
W tej komórce 
zostanie wstawiona 
formuła obliczająca.

Lista dostępnych funkcji 
matematycznych

Zatwierdzenie wpisanej formuły 
lub rezygnacja i wyjście bez 
żadnych wprowadzanych zmian

Pole edycji formuły. 
Pojawia się tutaj 
wprowadzana formuła.

Aby wykonać np. sumowanie wartości liczbowych leżących w jednej kolumnie należy:

Uruchomić edytor formuł 
matematycznych (F2).

Z listy wybrać funkcje Suma

Ustawić kursor w dowolnej 
pustej komórce w której 
ma być widoczny wynik 
formuły (po uruchomieniu 
edytora formuł adres ten 
będzie widoczny w polu).

Następnie należy zaznaczyć zakres 
komórek, które mają zostać 
zsumowane.  

W czasie zaznaczania w polu 
edycji będzie widoczna 
powstająca formuła. Będzie 
ona także widoczna w 
aktywnej komórce tabeli.

Na zakończenie zatwierdzamy 
formułę klikając na ikonę

W aktywnej komórce 
formuła zostanie 
zastąpiona przez wynik.

Po uruchomieniu edytora formuł matematycznych pojawi się 
dodatkowy pasek narzędziowy:



Obliczenia w tabelach
● Tworząc formuły możemy zaznaczać komórki lub wpisywać formuły ręcznie (oczywiście po wcześniejszym uruchomieniu 

edytora formuł).

● Pod żadnym pozorem nie wolno kasować znaku równości, znajdującego się na początku formuły

● Jeżeli wpisujemy ręcznie zakresy komórek to adresy komórek oddzielamy dwukropkiem np: =sum<a3>:<a7>

● Jeżeli chcemy wykorzystać w formułach komórki nie leżące obok siebie do oddzielenia wykorzystujemy znak | 
np. =suma<a3>|<a7>|<b24>

Jeżeli tworząc formułę obliczeniową 
popełnimy błąd zostanie on 
zasygnalizowany komunikatem
Należy wówczas ustawić kursor 
wewnątrz wyświetlonego wyrażenia i 
ponownie uruchomić edytor formuł 
wciskając klawisz F2, a następnie 
ręcznie poprawić błędny zapis w 
formule.

Aby dowiedzieć się czy w komórce 
tabeli jest liczba czy wynik formuły 
wystarczy najechać kursorem nad 
komórkę (nie klikać!!!!) i po chwili 
pojawi się formuła której wynik jest 
w komórce.
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