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POZIOMO: 

3. np. komentarza 

6. jeden z rodzajów kształtów, które można wstawić do skoroszytu, popularnie zwany dymkiem 

10. … warunkowe 

11. niektóre funkcje wymagają podania kilku, inne (np. DZIŚ) – żadnego 

12. funkcja zwracająca wartość ludolfiny 

14. rozgryzanie skomplikowanego skoroszytu to dla miłośnika Excela prawdziwa … dla zmysłów 

16. Excel oferuje ich całą gamę, np. pierścieniowe czy słupkowe 

17. pliku – następuje na użyciu skrótu klawiaturowego Ctrl + S 

19. czasem jej zdefiniowanie dla określonego zakresu bardzo ułatwia pracę i pozwala uniknąć 

pomyłek;  

20. pionowa lub pozioma – wyboru możemy dokonać na karcie „Układ strony” 

22. przy jej pomocy możemy znaleźć rozwiązanie naszego problemu, jednym z jej rodzajów jest 

Menedżer scenariuszy 

24. cyfrowy – można wykorzystać go do potwierdzenia autentyczności skoroszytu 

25. pozwala śledzić wartość danej komórki, jej okno dostępne jest na karcie „Formuły” 

26. … rysunkowa – niewidoczna część arkusza, w której przechowywane są kształty, obiekty 

SmartArt itp. 

PIONOWO: 

1. funkcja tekstowa, która konwertuje liczbę na tekst 

2. nazwa karty wstążki, na której mieszczą się polecenia dotyczące komentarzy 

4. … inspekcji formuł – po jego użyciu w komórkach widzimy formuły zamiast ich wyniku 

5. można zmienić jego kolor, aby wyróżnić określoną komórkę 

7. danych z pliku tekstowego 

8. w poprzednich wersjach Excela domyślnie skoroszyt zawierał trzy, obecnie jeden 

9. przestawna 

10. =SUMA(C10:E10)+F15 

12. wynik, który otrzymamy po wpisaniu do komórki formuły „=1=1”; także nazwa jednej z 

funkcji logicznych 

13. prognoza, której możemy dokonać przez wykorzystanie analizy warunkowej 

15. wskazane przed rozpoczęciem użytkowania złożonego skoroszytu 

18. … wydruku – warto z niego skorzystać przed wydrukowaniem skoroszytu 

21. cenne narzędzie, którego możemy użyć kiedy szukamy synonimu 

23. grupa poleceń na karcie „Narzędzia główne”, przy pomocy których możemy zdefiniować 

formatowanie komórek 


