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Excel Średnio zaawansowany 

Opis 

Szkolenie Microsoft Excel Średnio Zaawansowany szczególnie przeznaczone jest dla osób 

znających już podstawy obsługi programu Excel, chcących utrwalić swoją wiedzę oraz nauczyć 

się sprawnej obsługi narzędzi do analizowania i tworzenia zestawień w arkuszu kalkulacyjnym. Na 

zajęciach przedstawiany jest przegląd najistotniejszych funkcji Excela, formatowanie warunkowe, 

tworzenie wykresów, sumy częściowe, tabele przestawne, a także narzędzia związane z bardziej 

efektywną pracą. 

Czego Cię nauczymy 

Praca z funkcjami  Formatowanie warunkowe 

Funkcje są jednymi z ciekawszych i bardziej 

pożytecznych narzędzi Excela. W praktyce 

wystarczy zapamiętać kilka 

nieskomplikowanych zasad stosowania funkcji, 

aby Excel sam podejmował decyzje za nas. 

Uczestnicząc w szkoleniu Excel na poziomie 

średniozaawansowanym przekonaj się, jak za 

pomocą kilku prostych funkcji przyspieszyć 

codziennie wykonywane czynności. 

Formatowanie warunkowe jest narzędziem 

programu Excel, które pozwala formatować 

komórki zgodnie z warunkami określonymi przez 

użytkownika. Umożliwia ono prezentację danych 

numerycznych przy użyciu różnych kolorów, 

zestawów ikon, czy też pasków danych. 

Sortowanie i filtrowanie Tabele i wykresy przestawne 

Sortowanie i filtrowanie danych jest istotnym 

narzędziem analizy danych. Niejednokrotnie 

mamy potrzebę uporządkowania nazwisk w 

kolejności alfabetycznej, posortowania 

określonych wartości liczbowych od 

najwyższych do najniższych lub wybrania 

interesujących nas informacji. Sortowanie  

i filtrowanie pozwalają szybko wyświetlić dane  

w sposób, który ułatwia lepsze ich zrozumienie,  

organizowanie oraz podejmowanie bardziej  

efektywnych decyzji. 

Tabela przestawna jest narzędziem Excela 

pozwalającym przedstawić duże zbiory danych w 

formie kompaktowych zestawień znacznie 

ułatwiających analizę. Przestawiając kolumny i 

wiersze oraz zmieniając układ tabeli można 

przedstawić te same dane na wiele różnych 

sposobów. Wstawiając pola i formuły 

obliczeniowe mamy możliwość budowania formuł 

i podsumowań niedostępnych w standardowych 

funkcjach tabel przestawnych. 
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Program szkolenia 

1. Funkcje w programie Excel 

• Budowa funkcji 

• Składnia oraz parametry 

• Funkcje matematyczne (suma, średnia, max, 

min, suma.jeżeli, rzymskie) 

• Funkcje statystyczne (licz.puste, 

ile.niepustych, ile.liczb, licz.jeżeli) 

• Funkcje logiczne (jeżeli, lub, oraz) 

• Funkcje informacyjne (czy.błąd, czy.pusta) 

• Funkcje daty i czasu (dziś, teraz, data, czas, 

rok, miesiąc, dzień, dzień.tyg) 

• Funkcje tekstowe (litery.male, litery.wielkie, 

z.wielkiej.litery, usuń.zbędne.odstępy, 

złącz.teksty) 

• Zagnieżdżanie funkcji 

2. Sortowanie i filtrowanie danych 

• Tworzenie list niestandardowych 

• Wykorzystanie autofiltrów 

• Filtrowanie niestandardowe 

• Reguły filtrowania 

• Filtrowanie zaawansowane 

• Tworzenie kryteriów filtrowania 

3. Praca z wykresami 

• Tworzenie i modyfikacja wykresów 

• Wykresy 3D 

• Wykresy łączone/kombinowane 

• Dodawanie etykiet, tytułów, linii trendu 

• Formatowanie wykresów 

• Tworzenie szablonów 

4. Zarządzanie danymi 

• Podstawy Importowania danych ze źródeł 

zewnętrznych 

• Import danych z plików txt, csv 

• Import danych z sieci WEB 

• Wklejanie specjalne i transpozycja 

• Nazwy zdefiniowane 

5. Formatowanie warunkowe 

• Reguły formatowanie warunkowego 

• Paski danych, skale kolorów, zestawy ikon 

• Używanie formuł do formatowania 

warunkowego 

• Menadżer reguł formatowania warunkowego 

6. Sumy częściowe 

• Używanie sum częściowych 

• Grupowanie/Rozgrupowanie danych 

• Autokonspekt 

7. Prezentacja danych 

• Ukrywanie/odkrywanie linii siatki, paska 

formuł, nagłówków 

• Blokowanie arkuszy 

• Widoki skoroszytu 

• Komentarze 

• Formaty liczb 

8. Drukowanie skoroszytu 

• Przygotowanie do druku 

• Dodawanie nagłówka i stopki 

• Widoki niestandardowe 

9. Tabele i wykresy przestawne 

• Wstęp do tworzenia tabel przestawnych 

• Grupowanie danych 

• Sortowanie i filtrowanie w tabelach 

przestawnych 

• Formatowanie tabel przestawnych 

• Fragmentatory i skale czasu 

• Tworzenie niestandardowych obliczeń 

• Tworzenie wykresów przestawnych 
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Czas trwania 
2 dni (16 godzin) 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o. 

Cena szkolenia 
649 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

2 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT) 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej – roczny dostęp do platformy szkoleń online 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


