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Zakresy
Wprowadzenie
Zakres, nazywany kiedyĂ blokiem, to nic innego jak prostokÈtny zbiór
przylegajÈcych do siebie komórek. DokïadnÈ definicjÚ lepiej zastÈpiÊ
przykïadami.
OkreĂlamy zakres, podajÈc oddzielone dwukropkiem adresy komórek
leĝÈcych po jego przekÈtnej, w jego lewym górnym i prawym dolnym
rogu. Przykïadowo A1:B3 okreĂla zakres pokazany na rysunku 4.1.
Rysunek 4.1.
Zaznaczony zakres
A1:B3; A1 jest
komórkÈ bieĝÈcÈ

Komórka, od której rozpoczynamy zaznaczanie zakresu, pozostaje
komórkÈ bieĝÈcÈ (aktywnÈ), to znaczy do niej sÈ wprowadzane dane
wpisywane z klawiatury. atwo jÈ znaleěÊ, gdyĝ jest wyróĝniona innym kolorem tïa. Na rysunku 4.1 komórkÈ bieĝÈcÈ jest A1.
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Szczególnymi przykïadami zakresów sÈ: pojedyncza komórka (rysunek 4.2), caïy wiersz (rysunek 4.3), caïa kolumna lub kilka kolumn
(rysunek 4.4) i caïy arkusz (rysunek 4.8).
Rysunek 4.2.
Najprostszy zakres
A2:A2, czyli
pojedyncza
komórka A2
Rysunek 4.3.
Caïy wiersz
A2:XFD2 (2:2)

Rysunek 4.4. Caïe kolumny teĝ sÈ zakresami: po lewej A1:A1048576 (A:A)
z komórkÈ bieĝÈcÈ A1, a po prawej B1:C1048576 (B:C) z komórkÈ bieĝÈcÈ B1

Zaznaczanie zakresów
Zaznaczanie zakresów jest jednÈ z podstawowych umiejÚtnoĂci przy
wykonywaniu prawie wszystkich operacji, takich jak wprowadzanie
danych, formatowanie, czyszczenie i usuwanie komórek, tworzenie
wykresów itd.
m W I C Z E N I E

4.1

Zaznaczenie prostego zakresu

Zaznacz prostokÈtny zakres A1:B3 pokazany na rysunku 4.1.
RozwiÄzanie 1.
1. Naprowadě wskaěnik myszy na A1.
2. TrzymajÈc wciĂniÚty lewy przycisk myszy, przeciÈgnij jej

wskaěnik do komórki po przekÈtnej zakresu, czyli do B3.
Kup książkę
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3. PuĂÊ lewy przycisk myszy. Zostanie zaznaczony zakres A1:B3

z komórkÈ bieĝÈcÈ A1, dokïadnie tak jak na rysunku 4.1.
Komentarz
T Jest to sposób najprostszy i najszybszy, pod warunkiem

ĝe zakres nie jest bardzo duĝy. Najlepiej, jeĝeli mieĂci siÚ
na monitorze. Ale spróbuj zaznaczyÊ w ten sposób np. zakres
B3:D12345.
T KlikniÚcie dowolnej komórki likwiduje zaznaczenie.
RozwiÄzanie 2.
1. Kliknij komórkÚ A1.
2. TrzymajÈc wciĂniÚty klawisz Shift, kliknij komórkÚ po przekÈtnej

zakresu, czyli B3.
Komentarz
T Powyĝsze rozwiÈzanie moĝna zapisaÊ skrótowo jako A1,

Shift+B2.
T Przekonaj siÚ, ĝe ten sam zakres zaznaczysz, naciskajÈc:
T B3, Shift+A1,
T B1, Shift+A3,
T A3, Shift+B1.
T Jedynym warunkiem jest wybieranie komórek po przekÈtnej.
T Zaznaczony zakres bÚdzie ten sam, ale za kaĝdym razem
zaznaczanie rozpoczyna siÚ od innej komórki, wiÚc inna
bÚdzie komórka bieĝÈca.
RozwiÄzanie 3.
1. Przejdě do A1.
2. NaciĂnij klawisz F8.
3. Kliknij B2.
4. Ponownie naciĂnij F8.
Komentarz
T NaciĂniÚcie klawisza F8 powoduje wïÈczenie trybu zaznaczania.

Po zaznaczeniu zakresu trzeba koniecznie ponownie nacisnÈÊ F8,
aby powróciÊ do zwykïego trybu pracy.
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T Bez ponownego naciĂniÚcia klawisza F8 klikniÚcie dowolnej

komórki — zamiast zlikwidowania zaznaczenia — bÚdzie
powodowaïo zmianÚ zaznaczonego zakresu.
RozwiÄzanie 4.
1. NaciĂnij klawisz F5 (patrz rozwiÈzanie 3. w Êwiczeniu 1.2).
2. Gdy pojawi siÚ okno dialogowe Przechodzenie do, do pola
Odwoïanie wpisz A1:B3 (lub a1:b3) i kliknij przycisk OK.
RozwiÄzanie 5.
T Tak jak na rysunku 4.5, w polu adresowym po lewej stronie

paska edycji (paska formuïy) wpisz adres zakresu, który chcesz
zaznaczyÊ, i naciĂnij Enter.

Rysunek 4.5. Szybkie zaznaczanie dowolnych zakresów
Komentarz
T RozwiÈzania 4. i 5. sÈ najszybszymi i najwygodniejszymi

sposobami precyzyjnego zaznaczania duĝych zakresów.
T Maïe zakresy wygodniej zaznaczaÊ przez przeciÈganie myszÈ.
m W I C Z E N I E

4.2

Zaznaczanie caïych kolumn

Zaznacz zakresy pokazane na obu czÚĂciach rysunku 4.4, czyli najpierw
kolumnÚ A, a potem dwukolumnowy zakres B:C.
RozwiÄzanie
1. Aby zaznaczyÊ kolumnÚ A, kliknij jej nagïówek (rysunek 4.6).
Rysunek 4.6.
KlikniÚcie
nagïówka kolumny
powoduje jej
zaznaczenie
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2. Aby zaznaczyÊ blok dwukolumnowy B:C, przeciÈgnij myszÈ

po nagïówkach tych kolumn1 (rysunek 4.7).
Rysunek 4.7.
PrzeciÈganie
myszÈ po
nagïówkach
kolumn powoduje
zaznaczanie tych
kolumn

Komentarz
T Zaznaczanie wierszy przebiega analogicznie — zamiast po

literowych nagïówkach kolumn trzeba przeciÈgaÊ myszÈ po
numerowanych nagïówkach wierszy.
m W I C Z E N I E

4.3

Zaznaczanie caïego arkusza

Zaznacz caïy arkusz.
RozwiÄzanie
T Kliknij przycisk w lewym górnym rogu okna arkusza na

skrzyĝowaniu wiersza nagïówków kolumn i kolumny numerów
wierszy (rysunek 4.8).
Rysunek 4.8.
Zaznaczanie
caïego arkusza

1

Przypominam, ĝe przeciÈgniÚcie myszÈ po nagïówkach kolumn C i D
oznacza naprowadzenie wskaěnika myszy na nagïówek kolumny C,
naciĂniÚcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy, przeciÈgniÚcie
wskaěnika myszy na nagïówek kolumny D i zwolnienie tam przycisku.
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m W I C Z E N I E

4.4

Zaznaczanie zakresu zïoĝonego
(wieloczïonowego)

Zaznacz zakres zïoĝony, np. taki jak na rysunku 4.9.
Rysunek 4.9.
Zaznaczenie
zakresu zïoĝonego
z kilku zakresów

RozwiÄzanie
T TrzymajÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl, zaznaczaj kolejne zakresy.

Wpisywanie danych
do zaznaczonego zakresu
Do zaznaczonego zakresu dane moĝemy wpisywaÊ na dwa sposoby:
T po kolei, komórka po komórce, co nie jest ĝadnym osiÈgniÚciem,
gdyĝ to samo moĝna robiÊ bez zaznaczania zakresu;
T od razu do caïego zakresu, co jest bardzo przydatne, gdy te same
dane chcemy wpisaÊ do wielu komórek.
m W I C Z E N I E

4.5

Wypeïnianie zaznaczonego zakresu kolumnami

Zaznaczony zakres A1:B3 wypeïnij tak jak na rysunku 4.10. Najpierw
wypeïnij kolumnÚ A, a potem B.
Rysunek 4.10.
Zaznaczony zakres
wypeïnij kolumnami
(kolumna za kolumnÈ)
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RozwiÄzanie

1. Zaznacz zakres, przeciÈgajÈc myszÈ od A1 do B3, dziÚki czemu

komórkÈ bieĝÈcÈ bÚdzie A1.
2. Napisz ¿ona i naciĂnij Enter, potem Basia i Enter (rysunek 4.11).
Gdy po napisaniu Kasia naciĂniesz Enter, zostaniesz przeniesiony

do komórki B1, rozpoczynajÈcej drugÈ kolumnÚ zaznaczonego
zakresu.

Rysunek 4.11. Naciskanie klawisza Enter pozwala wypeïniaÊ komórki
zaznaczonego zakresu kolumna za kolumnÈ
3. WpisujÈc tekst i naciskajÈc Enter, wypeïnij resztÚ zaznaczonego

zakresu.

Komentarz

Naciskanie klawisza Enter powoduje przechodzenie przez zaznaczony
zakres z góry na dóï kolumnami od lewej do prawej. Skrót Shift+Enter
pozwala przechodziÊ przez zaznaczony zakres w odwrotnym kierunku.
m W I C Z E N I E

4.6

Wypeïnianie zaznaczonego zakresu wierszami

Zaznaczony zakres A1:B3 wypeïnij tak jak na rysunku 4.12. Wypeïnij
kolejno wiersze od 1. do 3.
Rysunek 4.12.
Tekstu powtarzajÈcego
siÚ we wszystkich
komórkach kolumny B
nie trzeba wpisywaÊ
wielokrotnie
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RozwiÄzanie

W poprzednim Êwiczeniu naleĝy naciskanie klawisza Enter zastÈpiÊ
naciskaniem klawisza Tab.

Komentarz

Naciskanie Tab powoduje przechodzenie przez zaznaczony zakres
z lewa na prawo wierszami z góry na dóï. Shift+Tab pozwala przechodziÊ przez zakres w odwrotnym kierunku.
m W I C Z E N I E

4.7

Jednoczesne wpisywanie tej samej wartoĂci
do wielu komórek

Zaïóĝmy, ĝe mamy przygotowaÊ w Excelu sprawozdanie z wypeïnienia
obowiÈzku skïadania deklaracji majÈtkowych przez grupÚ osób do tego
zobowiÈzanych, np. posïów lub urzÚdników zajmujÈcych wysokie stanowiska w jakiejĂ agencji rzÈdowej. Najprostsza wersja zostaïa pokazana na rysunku 4.12.
RozwiÄzanie
1. Wypeïnij komórki, których zawartoĂÊ nie powtarza siÚ.
2. Zaznacz zakres, do którego ma byÊ wpisany ten sam tekst.

Zaznaczany zakres nie jest ciÈgïy, dlatego poszczególne jego
czÚĂci naleĝy zaznaczaÊ, trzymajÈc wciĂniÚty klawisz Ctrl
(patrz Êwiczenie 4.4).
3. Po zaznaczeniu zakresu napisz tekst nie zïoĝyï i naciĂnij
kombinacjÚ klawiszy Ctrl+Enter. Tekst zostanie wpisany
do wszystkich zaznaczonych komórek (rysunek 4.13).

Rysunek 4.13. Wpisywany ciÈg znaków pojawia siÚ zawsze w komórce aktywnej
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Komentarz

Po zaznaczeniu zakresu w punkcie 2. komórkÈ aktywnÈ nie musi byÊ
B4, jak na rysunku 4.13. To, która komórka bÚdzie aktywna, zaleĝy
od sposobu zaznaczania zakresu (skÈd zaczynamy i gdzie koñczymy).
Nie ma to znaczenia, gdyĝ tekst bÚdzie wpisany do wszystkich komórek zaznaczonego zakresu.
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