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Vzorce – vložení funkce

Anotace: Žák se seznámí se základními druhy funkcí a jejich vložením v
programu MS Excel 2010. Pracuje na svém žákovském počítači dle pokynů v
prezentaci.
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Očekávaný výstup: Ovládá práci s textovými i grafickými editory a využívá
vhodných aplikací, uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci
s textem.
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Vzorce
Vzorce jsou rovnice, které mohou provádět
výpočty, vracet informace, pracovat s obsahem
jiných buněk, testovat podmínky a plnit další
funkce. Vzorec vždy začíná symbolem = (rovná
se).

Např.

=5+2*3: Přičte číslo 5 k součinu čísel 2 krát 3.

=A1+A2+A3: Sečte hodnoty v buňkách A1, A2
a A3.

=DNES(): Vrátí aktuální datum.

=KDYŽ(A1>0): Testováním buňky A1 určí, zda
obsahuje hodnotu větší než 0.



Vzorce – jeho části

Vzorec může obsahovat také následující položky:
funkce, odkazy, operátory a konstanty.

1. Funkce: Funkce PI() vrátí hodnotu čísla pí:

3,142...

2. Odkazy: A2 vrátí hodnotu v buňce A2.

3. Konstanty: Číselné nebo textové hodnoty
zadané přímo do vzorce, například hodnota 2.

4. Operátory: Operátor ^ (stříška) umocní číslo
na zadanou mocninu a operátor * (hvězdička)
vypočítá součin čísel.



Pořadí výpočtu

Vzorce počítají hodnoty v určitém pořadí. Vzorec
v aplikaci Excel vždy začíná rovnítkem (=). Tento
symbol označuje, že následující znaky tvoří
vzorec. Po rovnítku následují prvky, které se mají
vypočítat (operandy), například konstanty nebo
odkazy na buňky. Ty jsou odděleny výpočtovými
operátory. Aplikace Excel počítá vzorec zleva
doprava podle pořadí specifického pro jednotlivé
operátory ve vzorci.



Vzorce – vložení
Vzorce se dají kopírovat do plochy buněk
několika způsoby.

Tažením za pravý dolní úchopový bod aktivní
buňky;

Dvojklikem na pravý dolní úchopový bod buňky
(funguje pouze, pokud se vzorec „dotýká“ vstupní
tabulky)

Označením oblasti buněk s budoucími výpočty,
zadáním výpočtu do aktivní buňky a ukončením
klávesovou kombinací CTRL + Enter;

Přes schránku, např. za pomoci klávesových
zkratek CTRL +C a CTRL +V.



Funkce

Funkce jsou předdefinované vzorce provádějící
výpočty pomocí určitých hodnot, nazývaných
argumenty, v určitém pořadí nebo struktuře.
Pomocí funkcí lze provádět jednoduché nebo
složité výpočty.



Funkce - zadání

Funkci můžeme zadat pomocí dialogového okna
Vložit funkci. Při zadávání funkce do vzorce se
v dialogovém okně Vložit funkci zobrazí název
funkce, jednotlivé argumenty, popis funkce a
jednotlivých argumentů, aktuální výsledek funkce
a aktuální výsledek celého vzorce.



Funkce - zadání
Chceme-li si usnadnit zadávání funkce,
použijeme funkci automatického dokončení
vzorce. Po zadání znaku = (rovnítko) a
počátečních písmen nebo aktivační události
zobrazení se v aplikaci Excel pod danou buňkou
zobrazí dynamický rozevírací seznam platných
funkcí, argumentů a názvů, které odpovídají
písmenům nebo aktivační proceduře. Položku z
tohoto rozevíracího seznamu můžete poté vložit
do vzorce.



Funkce - zadání
Na kartě Vzorce se nalézá nabídka Knihovna
funkcí.

Zde nalezneme možnosti:

Vložit funkci, Automatické shrnutí, Naposledy
použité

Finanční, Logické, Text, Datum a čas,
Vyhledávání a reference, Matematické a
trigonometrické funkce, Další funkce

My se budeme na základní škole zabývat pouze
jednoduchými funkcemi:

Např. SUMA, KDYŽ, PRŮMĚR, SOUČIN
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