Témakör: Táblázatkezelő program / Excel
További beállítások: Betűtípus; Igazítás; Szám; Szegély; Kitöltés;
A csoportok jobb alsó sarkában

CELLÁK KITÖLTÉSE SOROZATTAL – BESZÚRÁSI LEHETŐSÉGEK
A cellákba: számot, szöveget, képleteket, függvényeket írhatunk.
Kitöltés sorozattal: Ha egymás alatt lévő cellákba megadunk egy számtani sorozat első két elemét,
majd kijelöljük azokat, és a kijelölés jobb sarkába megyek az egérrel akkor megváltozik a kurzor (+),
ekkor lenyomott bal egérrel le tudom húzni, és kitölti sorozattal a tartományt.
Nem csak számtani sorozattal, hanem szöveggel is.
2*kattintás a fekete
négyzeten, akkor
lehúzza magától (az
előző oszlop utolsó
cellájáig)

Vízszintesen és
függőlegesen

Ha ki kell hagyni egy cellát, akkor a szabályszerűség szerint a második
után is hagyjunk üresen egyet, és úgy húzzuk el!
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Kitöltés
másolással:
CTRL gomb
használatával

Témakör: Táblázatkezelő program / Excel

Feladat: Órarend készítése a minta alapján.








Gépelés formázatlanul
Minden szegély
Kitöltés sorozattal
Cellaegyesítés
Félkövér betűk
Középre rendezés
Kék és narancs mintázat

Feladat: Naptár készítése a minta alapján (kérdés: október 28. milyen napra esik?)



Januártól decemberig töltsük ki az első sort!
A hónapok neve alatt annyi sorszám legyen,
ahány napos a hónap!
M M
J
J
F
Á
J



Ha január elseje szerdára esik, akkor október
28. milyen napra esik
A fejléc mintázata zöld, a napok számáé kék
legyen!



Feladat: Cellák másolásával készítsd el a mintán
látható táblázatot!






Az A1:B2 tartományt töltsd ki a minta szerint,
majd töltsd ki azonos tartalommal!
Lásd el minden szegéllyel az A1:I7 tartományt!
A mintázat 15% -os szürke legyen!
A számok legyenek középre rendezve
A számok legyenek félkövérek
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Témakör: Táblázatkezelő program / Excel
Ha egy táblázatot át kell másolnom, vagy fel kell használnom máshol, akkor milyen lehetőségek vannak?
Cellák, tartományok, másolása, kivágása!

1.) tartomány kijelölése
2.) vágólapra helyezés (ctrl + c; ctrl + x)
3.) hely kiválasztása
4.) beillesztés (ctrl + v) vagy jobb egér …






Beillesztés
Értékek
Képletek
Transzponálás
Formázás

Feladat: Készítsd el a kiinduló táblázatot a számokkal és a hét napjaival! A tartománynak legyen zöld
szaggatott vastag szegélye kívül belül, a mintázat legyen citromsárga!
Majd másold a minta szerint négyszer különböző irányított beillesztéssel!

Beillesztésnél el
lehet dönteni, hogy
milyen módon
szeretnénk
átmásolni.
Pl.: értéket,
formátumot,
képletet, képként,
transzponálva, stb.

A kezdőlap fülön a „Cellák” csoportban is megtalálhatunk számtalan
funkciót az eddig tanultakból!
Oszlopok, sorok:
• Beszúrása
• Törlése
• Formátuma
• Elrejtése, felfedése
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