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Excel Tabele i wykresy przestawne  

Opis 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać możliwości tabel 

i wykresów przestawnych. Poznając zaawansowane techniki tworzenia tabel przestawnych uczestnik 

szkolenia nauczy się sprawnej analizy i syntezy danych. Dane przedstawione w tabeli przestawnej 

można na wiele sposobów przedstawiać na wykresach przestawnych. 

Czego Cię nauczymy 

Analiza danych Obliczenia w tabelach przestawnych 

Dzięki rozbudowanym narzędziom tabel 

przestawnych można nawet największy zbiór 

danych przedstawić w przejrzystej formie 

pozwalającej na efektywne analizowanie 

informacji. Gotowe style formatowania 

powodują, że w ciągu kilku sekund można 

dostosować wygląd tabeli przestawnej. 

 

Narzędzia tabel przestawnych umożliwiają 

użytkownikowi tworzenie własnych pól i 

elementów obliczeniowych. Dzięki temu można 

w łatwy sposób tworzyć formuły, które nie są 

domyślnie zdefiniowane. 

Wykresy przestawne Power Pivot 

Na podstawie wcześniej utworzonych tabeli 

przestawnych Excel umożliwia tworzenie 

wykresów przestawnych. Dzięki temu nawet 

największe zbiory danych można przedstawić 

w formie graficznej co znacznie ułatwia 

analizowanie obszernych danych. 

Power Pivot pozwala na tworzenie 

zaawansowanych aplikacji analitycznych. 

Użytkownicy mogą interakcyjnie eksplorować 

duże zestawy danych i prowadzić na nich 

obliczenia. Usprawnia proces integracji danych 

z wielu źródeł, między innymi firmowych baz 

danych, arkuszy kalkulacyjnych, raportów lub 

strumieniowych źródeł danych. 
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Program szkolenia 

1. Tworzenie tabel przestawnych 

• Odpowiednia struktura danych wejściowych 

• Wybór zakresu danych 

• Osadzanie tabeli przestawnej w arkuszu 

2. Układ danych 

• Pola stron, kolumn, wierszy, danych 

• Właściwości pól 

• Modyfikacja układu już tabeli przestawnej 

3. Formatowanie tabeli przestawnej 

• Autoformatowanie tabeli przestawnej 

• Formatowanie poszczególnych pól tabeli 

• Grupowanie danych 

• Grupowanie według dat (analiza danych 

w przedziałach czasowych) 

• Grupowanie według wartości liczbowych 

• Grupowanie tekstów 

• Grupowanie wielopoziomowe 

• Szybkie grupowanie/rozgrupowanie 

4. Sortowanie i filtrowanie danych 

w tabelach przestawnych 

5. Odświeżanie danych 

• Szybkie odświeżanie 

• Zmiana danych źródłowych 

• Automatyczna zmiana zakresu danych 

źródłowych 

• Cykliczne odświeżanie 

6. Obliczenia w tabeli przestawnej 

• Warianty ukazywania danych w zestawieniu: 

suma, liczba wystąpień, wartości minimalne 

i maksymalne, średnia 

• Pokazywanie danych w ujęciu procentowym 

• Pokazanie dynamiki zmian 

• Sumy pośrednie w tabeli przestawnej 

7. Wykresy przestawne 

• Tworzenie wykresów przestawnych 

• Prezentacja danych 

• Modyfikacja utworzonych wykresów 

8. Obliczenia w tabelach przestawnych 

• Wykorzystanie pól obliczeniowych 

• Tworzenie formuł pól obliczeniowych 

• Lista formuł tabeli 

9. Metody wykorzystania danych z tabeli 

przestawnej poza tabelą przestawną 

• Kopiowanie danych z tabeli przestawnej 

• Funkcja WEŹDANETABELI 

• Tworzenie tabel przestawnych na podstawie 

danych z wielu zakresów 

• Użycie danych z innych tabel lub wykresów 

przestawnych 

• Wykorzystanie wielu zakresów danych 

• Pokazywanie szczegółowych danych tabeli 

przestawnej 

10. Power Pivot 

• Wstęp 

• Pobieranie i instalacja 

• Interfejs użytkownika programu Power Pivot 

• Dodawanie danych przy użyciu połączonych 

tabel 

• Tworzenie relacji 

• Importowanie danych z baz danych 

• Tworzenie raportu w formie tabeli i wykresu 

przestawnego 

• Tworzenie kolumn obliczeniowych przy użyciu 

języka DAX 

• Tworzenie miar przy użyciu języka DAX 
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Czas trwania 
1 dzień (8 godzin) 

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

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

1 990 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 

 

 


