
Program szkolenia  Microsoft Office Specialist Excel 2013 

Dzień 1 

1. Zarządzanie środowiskiem arkusza roboczego 

 Przejdź przez arkusz roboczy: Klawisze skrótów, pole nazwy 

 Wydrukuj arkusz lub skoroszyt: Drukowanie tylko wybranych arkuszy 

roboczych; drukowanie całego skoroszytu; konstruowanie nagłówków i 

stopek; stosowanie opcji drukowania (skala, tytuły wydruku, ustawienia strony, obszar 

wydruku, linie siatki) 

 Spersonalizuj środowisko za pomocą Backstage: Manipulowanie paskiem narzędzi 

szybkiego dostępu; manipulowanie kartami wstążki i grupami; manipulowanie 

domyślnymi ustawieniami programu Excel; importowanie danych do 

Excela; importowanie danych z Excela; demonstrujący sposób manipulowania 

właściwościami skoroszytu; manipulowanie plikami i folderami skoroszytu; stosowanie 

różnych formatów nazw i plików dla różnych zastosowań za pomocą funkcji Zapisz i 

Zapisz jako 

 

2. Tworzenie danych komórki 

 Zbuduj dane komórk: Za pomocą wklejania specjalnego (formaty, formuły, wartości, 

ikony podglądu, transponuj wiersze i kolumny, operacje, komentarze, sprawdzanie 

poprawności, wklej jako łącze); cięcie, przenoszenie i wybieranie danych komórki 

 Zastosuj autouzupełnianie: Kopiowanie danych za pomocą funkcji 

Autouzupełnianie; wypełnianie serii za pomocą funkcji Autouzupełnianie; kopiowanie lub 

zachowywanie formatu komórki za pomocą funkcji Autouzupełnianie; wybierając z 

rozwijanej listy 

 Stosuj hiperłącza i manipuluj nimi: Tworzenie hiperłącza w komórce; modyfikowanie 

hiperłączy; modyfikowanie atrybutów z hiperłączami; usunięcie hiperłącza 

Dzień 2 

3. Formatowanie komórek i arkuszy roboczych 

 Zastosuj i zmodyfikuj formaty komórek :Wyrównywanie zawartości 

komórki; stosowanie formatu liczb; zawijanie tekstu w komórce; używając Malarza 

formatów 

 Scal lub podziel komórki: Korzystanie z Merge & Center, Merge Across, Merge Cells i 

Unmerge Cells 

 Utwórz tytuły wierszy i kolumn: Drukowanie nagłówków wierszy i 

kolumn; drukowanie wierszy do powtórzenia z tytułami; drukowanie kolumn do 

powtórzenia z tytułami; konfigurowanie tytułów do drukowania tylko na stronach 

nieparzystych lub parzystych; konfigurowanie tytułów, aby pominąć pierwszą stronę 

arkusza roboczego 



 Ukryj i odkryj wiersze i kolumny: Ukrywanie kolumny; odkrywanie 

kolumny; ukrywanie szeregu kolumn; ukrywanie rzędu; odkrywanie 

wiersza; ukrywanie szeregu rzędów 

 Manipuluj opcjami ustawień strony dla arkuszy: Konfigurowanie orientacji 

strony; zarządzanie skalowaniem strony; konfigurowanie marginesów strony; zmiana 

rozmiaru nagłówka i stopki 

 Twórz i stosuj style komórek: Stosowanie stylów komórek; konstruowanie nowych 

stylów komórek 

4. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami 

 Twórz i formatuj arkusze robocze: Wstawianie arkuszy roboczych; usuwanie arkuszy 

roboczych; kopiowanie, repozycjonowanie, kopiowanie i przenoszenie, zmiana 

nazwy, grupowanie; nakładanie kolorowania na zakładki arkuszy; ukrywanie zakładek 

arkusza roboczego; odkrywanie kart arkusza roboczego 

 Zarządzaj widokami okien: Podział widoków okien; organizowanie widoków 

okien; otwarcie nowego okna z zawartością z bieżącego arkusza roboczego 

 Zarządzaj widokami skoroszytu: Korzystanie ze widoków skoroszytu Normalny, 

Układ strony i Podział strony; tworzenie niestandardowych widoków 

Dzień 3 

5. Stosowanie formuł i funkcji 

 Twórz formuły: Korzystanie z podstawowych formuł; rewizja formuł 

 Wymuś pierwszeństwo: Kolejność oceny, pierwszeństwo za pomocą nawiasów, 

pierwszeństwo formuł dla procentu a potęgowanie 

 Zastosuj odwołania do komórek w formułach: Względny, absolutny 

 Zastosuj logikę warunkową w formule: Tworzenie formuły z wartościami, które 

pasują do twoich warunków; edycja zdefiniowanych warunków w formule; za pomocą 

szeregu warunkowych wartości logicznych w formule 

 Zastosuj nazwane zakresy w formułach; Definiowanie, edytowanie i zmiana nazwy 

nazwanego zakresu 

 Zastosuj zakresy komórek w formułach: Wprowadzanie definicji zakresu komórek na 

pasku formuły; definiowanie zakresu komórek za pomocą myszy; definiowanie 

zakresu komórek za pomocą skrótu klawiaturowego 

6. Prezentowanie wizualne danych 

 Twórz wykresy na podstawie danych z arkusza roboczego 

 Stosuj i manipuluj ilustracjami; Clip Art, SmartArt, kształty, zrzuty ekranu 

 Twórz i modyfikuj obrazy za pomocą Edytora obrazów: Dokonywanie korekt obrazu 

(wyostrzanie lub zmiękczanie obrazu, zmiana jasności i kontrastu); używanie narzędzi 

do kolorowania obrazów; zmiana efektów artystycznych na obrazie 



 Zastosuj Sparklines: Korzystanie z wykresów typu Linia, Kolumna i Win / 

Strata; tworzenie wykresu Sparkline; dostosowywanie linii Sparkline; formatowanie 

linii Sparkline; pokazywanie lub ukrywanie znaczników danych 

Dzień 4 

7. Udostępnienie danych z arkusza roboczego innym użytkownikom 

 Udostępniaj arkusze kalkulacyjne za pomocą Backstage: Wysyłanie arkusza 

roboczego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub usługi OneDrive; zmiana typu 

pliku na inną wersję programu Excel; zapisywanie jako PDF lub XPS 

 Zarządzaj komentarzami: Wstawianie, przeglądanie, edytowanie i usuwanie 

komentarzy 

8. Analizowanie i organizowanie danych 

 Filtruj dane: Definiowanie, stosowanie, usuwanie, wyszukiwanie, filtrowanie list za 

pomocą AutoFilter 

 Sortuj dane: Używanie opcji sortowania (wartości, kolor czcionki, kolor komórki) 

 Zastosuj formatowanie warunkowe: Zastosowanie formatowania warunkowego do 

komórek; użycie Menedżera reguł do zastosowania formatów warunkowych; użycie 

funkcji IF i zastosowanie formatowania warunkowego, zestawy ikon, paski danych, 

jasne reguły 

 

 

 

 

 


