
Kalkulujemy wydatki w arkuszu kalkulacyjnym 
 
1. Zastosowanie arkusza do kalkulacji wydatków. 

Arkusz kalkulacyjny możemy wykorzystać do planowania wydatków. Załóżmy, że dysponujemy pewną kwotą, 
którą możemy wydać na zakup różnych artykułów. Musimy więc skalkulować, czy różnica między tą kwotą 
a wartością otrzymaną  po zsumowaniu wszystkich wydatków, będzie ujemna czy dodatnia. Inaczej mówiąc, 
określamy saldo. 
Nie zawsze jednak od razu wiemy, na co wydać pieniądze. Arkusz kalkulacyjny umożliwia sprawne 
wprowadzanie wszelkich zmian. Wynik otrzymujemy automatycznie. W arkuszu możemy wielokrotnie 
modyfikować dane tak, aby otrzymać saldo zerowe: 
* jeśli saldo jest ujemne (czyli zabrakło pieniędzy), można np. zrezygnować z jakiegoś zakupu, usuwając wiersz 
z danym artykułem lub zmniejszyć jego ilość, 
* jeśli saldo jest dodatnie (czyli została jeszcze pewna kwota do wydania), można zwiększyć ilość niektórych 
artykułów lub wstawić dodatkową pozycję. 
W każdym przypadku formuły zostaną automatycznie przeliczone. 
 
Ćwiczenie 1 (kalkulujemy wydatki) 
 

 
 
 
Wskazówki 
- Propozycje tabeli przedstawiono wyżej. 
- Skorzystaj z możliwości kopiowania formuły do obliczenia wartości poszczególnych artykułów. 
- W formule salda użyj adresu komórki zawierającej wartość kwoty do wydania (na rys. adres B2) 
 

2. Adres bezwzględny 
Ćwiczenie 2 (czy adresowanie względne jest zawsze przydatne?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masz 200 zł na przygotowanie przyjęcia urodzinowego.  
Wykonaj kalkulację wydatków. 
1. Wpisz nazwy artykułów, ich ilość i ceny 

jednostkowe. 
2. Oblicz wartości artykułów (ilość pomnożona przez 

cenę jednostkową). 
3. Oblicz saldo. Jeśli jest ujemne, musisz z czegoś 

zrezygnować lub zmniejszyć ilość niektórych 
artykułów. Jeśli saldo jest dodatnie, to możesz 
jeszcze coś dokupić. 

4. Postaraj się wydać całą kwotę. 
5. Zapisz plik pod nazwą saldo w folderze 

kalkulacje(nr_dz) 

1. Otwórz plik saldo utworzony w ćwiczeniu 1. 
2. Okazało się, że musisz zwiększyć ceny wszystkich 

towarów o podatek VAT (7%). Oblicz nowe ceny, wartości 
artykułów, sumę wydatków oraz nowe saldo. Nie usuwaj 
wcześniej wprowadzonych danych oraz obliczonych 
wartości. 

3. Zapisz plik pod nazwą saldo_vat 
Wskazówki 
1. Wartość podatku wprowadź do komórki C2, a do 

komórek C1, F4, G4 odpowiednie napisy (rysunek poniżej) 
2. Do komórki F5 wprowadź formułę ,,=D5+D5*C2", 

a następnie  skopiuj ja do komórek od F6 do F11. 
Zastanów się, czy formuły po skopiowaniu są poprawne. 

3. Do komórki G5 wprowadź formułę ,,=E5+E5*$C$2", 
a następnie skopiuj ją do komórek od G6 do G11. 
Zastanów się, czy  formuły po skopiowaniu są poprawne. 

Podatek od towarów i usług (VAT) 
Może on przyjmować różne wartości 
w zależności od rodzaju usługi bądź 
sprzedawanego towaru, np. 0%, 7%, 
22% 

Adres bezwzględny 
Podanie w formule (funkcji) adresu 
komórki tak, by arkusz nie zapamiętywał 
położenia względem innych komórek. 
Pozwala to na podanie w formule adresu 
jednej komórki, np. zawierającej wartość 
liczbową, wspólną dla wszystkich 
tworzonych w arkuszu formuł. Musimy 
jednak pamiętać, by podczas edycji 
arkusza, nie zmienić położenia takiej 
komórki. Gdyby taka zmiana nastąpiła, 
wszystkie funkcje, zawierające komórkę 
z adresem bezwzględnym trzeba 
przeformatować 



 
 
 
 Własność adresowania względnego spowodowała, że (w ćwiczeniu 2) w komórkach od F6 do F11 zostały 
utworzone błędne formuły, w związku z tym otrzymane wyniki są niepoprawne. W formule obliczającej cenę 
zwiększona o podatek VAT musi być wstawiony adres komórki, w której umieszona jest wartość podatku, czyli C2. 
Po skopiowaniu formuły do komórek od F6 do F11, adres komórki, w której jest umieszony podatek, również 
względnie się zmienił. Natomiast w komórkach od G6 do G11 formuły są poprawne, ponieważ zastosowaliśmy 
adres bezwzględny. 
 
Aby uniknąć stosowania adresowania względnego, stosuje się adres bezwzględny, który nie zmienia się podczas 
kopiowania zawierającego go formuły. 
Adres bezwzględny przed nazwą kolumny i numerem wiersza zawiera znak ,,$", np. $C$2, $F$34, $W$12. 
 
Ćwiczenie 3 (jak uniknąć adresowania względnego podczas kopiowania formuł?) 
* Otwórz plik saldo_vat zapisany w ćwiczeniu 2 
* Usuń wszystkie formuły w kolumnach F i G 
* Do komórki F5 wprowadź formułę obliczającą cenę powiększoną o podatek VAT stosując adres bezwzględny dla 
komórki, w której umieszczona jest wartość podatku 
*Sprawdź, czy wystarczy wprowadzić jedną formułę (do komórki F5), a do pozostałych komórek skopiować ją 
(również do kolumny G, aby otrzymać poprawne wyniki). 
* Zapisz plik pod nazwą saldo_vat_popr 
 
3. Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy tabeli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komórki arkusza mają standardowo określone wymiary 
(szerokość i wysokość), ale czasami potrzebna jest  
komórka o innych wymiarach. Należy dostosować 
wymiary komórek do wprowadzanej informacji. Jeśli 
w komórce nie mieszczą się dłuższe nazwy, można ja 
rozszerzyć. Warto natomiast zmniejszyć szerokość 
komórek, w których będą  umieszczane teksty krótsze 
lub liczby o niewielkiej liczbie cyfr. 
Aby zmienić wymiary komórki, wystarczy przeciągnąć za 
pomocą myszy obramowanie z prawej strony nagłówka 
kolumny (zmiana szerokości komórki) lub  u dołu 
nagłówka wiersza (zmiana jej wysokości) - rysunek obok. 



4. Wprowadzanie do komórek długich tekstów i dużych liczb 
Aby zmieścić długi tekst, oprócz rozszerzenia komórek, można zastosować zawijanie tekstu. To opcja jest 
przydatna, gdy tabela  zawiera wiele kolumn i chcemy, aby wszystkie kolumny były widoczne na ekranie 
monitora. Zawijanie tekstu można również zastosować do długich tekstów w nagłówkach kolumn tabeli, gdy 
dane nie potrzebują zbyt szerokiej kolumny. 
 
Ćwiczenie 4 (wprowadzamy teksty dłuższe niż standardowa szerokość komórki - przykład 1) 
* otwórz plik saldo_vat_popr  zapisany w ćwiczeniu 3 
*wstaw do tabeli nowy wiersz i umieść w odpowiednich komórkach nową długą nazwę towaru oraz liczbę sztuk 
i cenę. 
* zwróć uwagę, czy widoczny jest cały tekst 
* Dodaj jeszcze kilka pozycji o dłuższych nazwach i rozszerz kolumnę  z nazwami artykułów. 
* zapisz plik pod nazwą saldo1. 
 
 
Ćwiczenie  5  (wprowadzamy teksty dłuższe niż standardowa szerokość komórki - przykład 2) 
* otwórz plik saldo_vat_popr  zapisany w ćwiczeniu 3 
*wstaw do tabeli nowy wiersz i umieść w odpowiednich komórkach nową długą nazwę towaru oraz liczbę sztuk 
i cenę. 
* Sprawdź w Pomocy używanego przez siebie programu, w jaki sposób wykonać zawijanie tekstu w komórce. 
W oknie pomocy wpisz hasło ,,Zawijanie tekstu" lub ,,wyświetlanie wielu wierszy tekstu w komórce" 
* Zastosuj zawijanie tekstu dla komórek zawierających nazwy artykułów. 
* zapisz plik pod nazwą saldo2. 
 
Ćwiczenie  6  (wprowadzamy teksty dłuższe niż standardowa szerokość komórki - przykład 3) 
* otwórz plik saldo1  zapisany w ćwiczeniu 4 
*do komórki B3 wprowadź tytuł: ,,KALKULACJA WYKATKÓW NA MOJE URODZINY" 
* kliknij komórkę C3 (rys niżej) 
* zastanów się, dlaczego na pasku formuły nie wyświetla się żaden tekst, mimo, że w wybranej komórce C3 
widoczny jest tekst. 
* zapisz plik pod nazwą saldo3. 

 
 
Tekst dłuższy niż szerokość jednej komórki, widoczny jest także w kolejnych komórkach, jeśli nie ma  w nich 
żadnych informacji. Jest on jednak umieszczony tylko w jednej komórce. 
 
Jeśli do komórki wpiszemy liczbę złożoną z wielu cyfr, niemieszczącą się w komórce, to może ona zostać 
przedstawiona w postaci wykładniczej (rys. niżej) 
Jeśli szerokość komórki  będzie  zbyt mała, mogą pojawić  się znaki: #### jak na rysunku niżej. Wystarczy 
rozszerzyć kolumnę. 

 
 



Zadanie  
Przygotuj kalkulację kosztów wycieczki klasowej (oblicz całkowity koszt wycieczki, koszt wycieczki na jednego 
uczestnika) 


