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A táblázatkezelı feladata:A táblázatkezelı feladata:
�� Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos 

kezelése.kezelése.

�� Nagy adathalmazok       adatbázisNagy adathalmazok       adatbázis--kezelıkezelı

Legfontosabb szolgáltatások:Legfontosabb szolgáltatások:
�� Adatok táblázatban való elrendezése, beírása, módosításaAdatok táblázatban való elrendezése, beírása, módosítása

�� A táblázat fájlba mentése, visszatöltése, nyomtatásaA táblázat fájlba mentése, visszatöltése, nyomtatása

�� Táblázat megformázása (háttér, szegély, stb.)Táblázat megformázása (háttér, szegély, stb.)

�� Számítások elvégzéseSzámítások elvégzése

�� Adatok szemléltetése diagramon, automatikus módosításAdatok szemléltetése diagramon, automatikus módosítás

�� Trendvonalak, statisztikai kiértékelésTrendvonalak, statisztikai kiértékelés

�� Alapvetı adatbázisAlapvetı adatbázis--kezelı funkciókkezelı funkciók

�� Adatok elemzése, kimutatások készítéseAdatok elemzése, kimutatások készítése



Alapismeretek:

Szerkesztıléc
(az aktív cella tartalmával)Név mezı

A sor száma és az oszlop jele ki van emelve

Sorok száma

Oszlopok neve

Görgetı sávok
Eszköztárak

Eszköztárak

Váltás a munkalapok közöttÁllapotsor



Elsı táblázat:

1., Töltsük fel a táblázatot!

2., Próbáljuk a kurzormozgatatást a billentyőzetrıl!
•Nyilak
•PgUp, PgDn
•Home
•Crtl Home, Ctrl End
•Ctrl PgDn, Ctrl PgUp



Elsı táblázat (folytatás):

1., Formázzuk meg a táblázatot!
•Kijelölt betők, sorok, oszlopok 
formázása

•Gyorsformázás (Formátum -> 
Automatikus formázás 
menüpont)

2.,  Változtassuk meg a táblázat 
oszlopainak szélességét, illetve sorainak 
magasságát!  
(Egér használatával, illetve menübıl is: 
Formátum ->Oszlop ill. Sor menüpont)

3., Nevezzük át a munkalapot! 
Színezzük át a lapfület! (Formátum ->Lap
menüpont)



Egyszerő képletek beszúrása:

1., A „C10”-es cellába írjuk be a „C5-C9” cellák összegét!
•Képlettel
•Függvény beszúrásával

2., Változtassuk meg a „C7” cella tartalmát! Hogyan változik az összeg?

3., Mentsük el a munkafüzetet, majd nyissuk meg újra!



Másolás, mozgatásMásolás, mozgatás

Cellák tartalmának feltöltése:Cellák tartalmának feltöltése:
�� Az elsı táblázat „C10”Az elsı táblázat „C10”--es cellájának tartalmát másolhatjuk is es cellájának tartalmát másolhatjuk is a a 

sor többi cellájába. (Nem kell egyenként megadni a képletet.)sor többi cellájába. (Nem kell egyenként megadni a képletet.)
�� A cellákban lévı képletet a másolás irányának megfelelıen A cellákban lévı képletet a másolás irányának megfelelıen 

módosította. (Mechanikus módosítás.)módosította. (Mechanikus módosítás.)

Cellák tartalmának másolása:Cellák tartalmának másolása:
�� Kijelöljük a másolni kívánt részt.Kijelöljük a másolni kívánt részt.
�� Szerkesztés Szerkesztés --> Másolás menüpont (vagy az > Másolás menüpont (vagy az EszköztásEszköztás másolás másolás 

ikonja).ikonja).
�� Az egérrel a célhelyre kattintunk és „Az egérrel a célhelyre kattintunk és „EnterEnter”, vagy a Beillesztés ”, vagy a Beillesztés 

menüpont vagy ikon.menüpont vagy ikon.
�� Beillesztés ikonra kattintva finomítási lehetıségek.Beillesztés ikonra kattintva finomítási lehetıségek.

Egér használata:
� Kijelölt részt a szélénél megfogva a kívánt helyre áthelyezhetı.
� Másolásnál a „Ctrl” billentyőt nyomni kell.



1., Töltsük ki az alábbi táblázatot!
A hónapok nevei és a sorszámok speciálisan feltölthetık!

2., Adjuk meg a havonkénti és sorszámonkénti összegeket! 
Használjuk az AutoSzum ikont, illetve a kitöltést!

3., Mentsük el a munkafüzetet!



1., Számoljuk ki a költségeket havonként, illetve sorszámonként!
Az egységár a táblázatban adott.

A kitöltéssel problémák adódhatnak, ha nem helyes a 
cellahivatkozás!
A „B13” értékét nem kell a másolás irányának megfelelıen 
módosítani!



Cellahivatkozások:

Ha egy cellát áthelyezünk vagy másolunk, akkor minden 
olyan helyen, ahol hivatkozunk rá, a hivatkozás az új címnek 
megfelelıen módosul.

Képletet tartalmazó cella másolása:

Relatív hivatkozás: a cellahivatkozás a másolás irányának 
megfelelıen módosul.  Pl. „B13”-ból 
„C14” lesz, ha egy sort, ill. oszlopot lefelé 
haladunk.

Abszolút hivatkozás: a cellahivatkozás másolás esetén sem 
változik. Ekkor a sor és az oszlop jele 
elé $ jelet teszünk!

Vegyes hivatkozás: a hivatkozás egyik fele abszolút, a másik 
relatív.



Hogyan módosul az A3 cellában lévı Hogyan módosul az A3 cellában lévı =$A$1+C3=$A$1+C3 képlet, ha képlet, ha 
átmásoljuk az átmásoljuk az A4A4, , B3B3, illetve , illetve B4B4 cellába?cellába?

=$A$1+C4=$A$1+C4 =$A$1+D3=$A$1+D3 =$A$1+D4=$A$1+D4

Hogyan módosul  a D5 cellában lévı Hogyan módosul  a D5 cellában lévı =$A1+C$3=$A1+C$3 képlet, ha képlet, ha 
átmásoljuk az átmásoljuk az D6D6, , E5E5, illetve , illetve E6E6 cellába?cellába?

=$A2+C$3=$A2+C$3 =$A1+D$3=$A1+D$3 =$A2+D$3=$A2+D$3



Adattípusok:Adattípusok:

�� SzámSzám

�� SzövegSzöveg

�� KépletKéplet

Csak a cella átírásával módosítható.

A cella értékét más cellák értékeibıl számolja. 

Ha azok értéke változik, automatikusan újraszámolódik.

A cella tartalma egyenlıségjellel kezdıdik!

Számformátumok:  Alapértelmezésben 15 jegy pontosság.

Fixpontos szám: a tizedesjegyek száma megadható pl. 2,35

Tudományos : Normál alakban jelenik meg pl. 10e+3

Dátum: 1900. 01. 1. óta eltelt napok számát tartja nyilván (ez az 1.)

Idı: Egysége az 1 nap.

Pénzügyi: A végére valutanem kerül.

Könyvelıi: Egymás alá igazítja a tizedesvesszıt, illetve a valutanemet.

Százalék: A szám százszorosa jelenik meg. Pl. 0,12 helyett 12%.

Tört: Közönséges törtek megadása

Egyéni: A felhasználó definiálhat saját típust is.F
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Szöveges típus:Szöveges típus:
�� Tetszıleges karaktersorozat.Tetszıleges karaktersorozat.

�� Ha számot szövegként akarunk bevinni, akkor Ha számot szövegként akarunk bevinni, akkor aposztrofotaposztrofot
kell elé tenni.kell elé tenni.

�� Alapértelmezésben a cella bal széléhez igazítva.Alapértelmezésben a cella bal széléhez igazítva.

�� Rendezés megváltoztatása: Rendezés megváltoztatása: Formátum -> Cellák -> Igazítás 
menüpont.

Képletek:

�Egyenlıségjellel kezdıdik.
�Tartalmazhat: állandókat, cellahivatkozásokat és neveket,

függvényeket, operátorokat.
�Alt .-tal válthatunk a cellában a képlet vagy annak eredménye

között.
�Összetettebb számítások elvégzéséhez függvényt szúrhatunk be.



Függvények:Függvények:
�� Olyan eljárás, amely a bemenı adatokon (argumentum, Olyan eljárás, amely a bemenı adatokon (argumentum, 

paraméter) végrehajtott, a függvény nevével jelzett paraméter) végrehajtott, a függvény nevével jelzett 

mőveletsorozat eredményeként egy értéket vagy értéksort ad mőveletsorozat eredményeként egy értéket vagy értéksort ad 

vissza.vissza.

� Matematika:

általános jelölés:  y = f (x)

konkrét példa:

�� Táblázatkezelı:Táblázatkezelı:

általános jelölés:  = általános jelölés:  = Függvénynév (adat1;adat2;..)Függvénynév (adat1;adat2;..)
konkrét példa:   konkrét példa:   == Szum(C5:C9)Szum(C5:C9)

y x x= ⋅ + ⋅ +2 3 12



Kategóriák:Kategóriák:
�� matematikai és trigonometriai (pl. gyökvonás, szinusz, stb.)matematikai és trigonometriai (pl. gyökvonás, szinusz, stb.)
�� logikai (teljesüllogikai (teljesül--e az adott feltétel?)e az adott feltétel?)
�� statisztikai (pl. átlag, szórás)statisztikai (pl. átlag, szórás)
�� keresı (mátrix)keresı (mátrix)
�� szövegkezelıszövegkezelı
�� dátum és idı dátum és idı 
�� pénzügyi (pl. pénzügyi (pl. törlesztırészlettörlesztırészlet meghatározása)meghatározása)
�� adatbázisadatbázis--kezelı (feltételhez kötött számítások elvégzése)kezelı (feltételhez kötött számítások elvégzése)
�� Információs (dokumentumra, cellákra vonatkozó adatok)Információs (dokumentumra, cellákra vonatkozó adatok)

Beszúrás -> Függvény menüponttal jeleníthetık meg a függvények 
és azok jelentése.

Hibajelzések:

#ZÉRÓOSZTÓ: 0-val való osztás
#HIÁNYZIK: Valamelyik adat hiányzik.
#NÉV?: Az adott nevet nem ismeri fel.
#SZÁM!: Helytelenül használt szám.

#HIV!: Hivatkozás érvénytelen cellára.
#ÉRTÉK!: Hibás argumentum vagy 

operátor
#####: Nem fér ki az eredmény. 
Cellára tolva az egeret egy buborékban 
megjelenik a cella tartalma.



1., Az elızı táblázatban keressük meg a legkisebb, illetve 1., Az elızı táblázatban keressük meg a legkisebb, illetve 
legnagyobb hatóanyaglegnagyobb hatóanyag--dózist!dózist!

Használjuk a MIN, illetve MAX függvényt!Használjuk a MIN, illetve MAX függvényt!

2., Az egyes betegek a teljes hatóanyag-készlet hány százalékát 
kapták?
% formátumban adjuk meg az értékeket egy új oszlop  
hozzáadásával!


