Témakör: Táblázatkezelő program / Excel
ALAPFÜGGVÉNYEK
Mik azok a függvények az Excelben?
A függvények a programba épített számoló egységek. Minden
függvény egy konkrét típusfeladat, egy típusszámítás elvégzésére alkalmas.
Minden függvényt a nevével azonosíthatunk, és ez alapján kereshetjük meg, majd számolhatunk vele. A
függvény neve után minden esetben zárójelben találjuk az úgynevezett argumentumait, amik azokat a
cellákat, cellatartományokat tartalmazzák, amik a függvény működéséhez szükségesek. Az argumentumok
minden függvény esetén testreszabottak, amit meg kell tanulni.
Szerencsére a program lehetőséget biztosít egy kis „puskázásra”! Függvényvarázsló segítségével könnyen
használhatjuk a számunkra nem ismert függvényeket is, mert minden függvényhez leírást biztosít a program,
mely megmondja, hogy milyen feladat elvégzésére alkalmas az adott függvény.
Függvényt háromféleféle módon szúrhatunk be.
1. Menüszalag segítségével (Képletek/Függvénytár)
2. Szerkesztőléc segítségével (Függvényvarázsló)
3. A cellákba közvetlenül való begépeléssel
A függvényeket kategóriákba soroljuk. Az alapfüggvény
csoportoktól haladunk a nehezebbek felé. Az egyenlőségjel
után beírjuk a függvén nevét (mindegy, hogy kisbetűvel vagy
nagybetűvel). Aztán nyitó zárójelet írunk, és elkezd segíteni
az Excel egy kis téglalapban írja, hogy milyen
argumentumokat kell megadni. A végén be kell zárni a
megnyitott zárójelet.
Statisztikai függvények:
ÁTLAG(tartomány)
A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák
értékének átlagát számítja ki.
DARAB(tartomány)
A tartomány területen található numerikus értékű cellák
mennyiségét adja eredményül
DARAB2(tartomány)
A tartomány területen található kitöltött cellák
mennyiségét adja eredményül.
DARABTELI(tartomány;”kritérium”)
A tartomány területen található kritérium feltételnek
megfelelő cellák mennyiségét adja eredményül.
A kritériumot idézőjelek közé kell írni! Pl.: „>50”; „<=0”;
„=100”; „igaz”; de lehet „>”&A1 cellára hivatkozni
DARABÜRES(tartomány)
A tartomány területen található üres cellák mennyiségét
adja eredményül.
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MIN(tartomány)
A tartomány területen található legkisebb számértéket adja
eredményül.
MAX(tartomány)
A tartomány területen található legnagyobb számértéket adja
eredményül.
KICSI(tartomány;k)
A tartomány területen található k. legkisebb számértéket adja
eredményül.
NAGY(tartomány;k)
A tartomány területen található k. legnagyobb számértéket adja
eredményül.
MÓDUSZ(tartomány)
A legtöbbször előforduló számot adja vissza.
MEDIÁN(tartomány)
Növekvő sorrendbe teszi a számokat, és a középső
értéket adja vissza
Míg az előző függvényeknél teljes tartományokat
vizsgáltunk, a következő függvényeknél csak egy cellában
lévőkre vonatkoztatjuk. (van kivétel)
Matematikai és trigonometriai függvények:
ABS(szám)
A szám abszolút értékét – azaz a számegyenesen a nullától
való távolságát – adja eredményül.
GYÖK(szám)
A szám numerikus érték gyökét adja eredményül. Szöveges
érték esetén #ÉRTÉK!, negatív érték esetén #SZÁM! hibaértéket
ad eredményül.
HATVÁNY(szám;hatvány)
A szám érték hatványadik hatványát adja
eredményül. A függvény használata megegyezik a
hatványjel, azaz a szám^hatvány alak
használatával.
SZUM(tartomány)
A tartomány számértékeinek összegét adja
eredményül.
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SZUMHA(tartomány;”kritérium”;összeg_tartomány )
A tartomány azon
számértékeinek összegét adja
eredményül, amelyek eleget
tesznek a kritérium feltételnek.
Amennyiben az
összeg_tartomány-t is megadjuk, a tartomány terület helyett az összeg_tartomány megfelelő celláit
összesíti a függvény.
SZORZAT(tartomány)
A tartomány számértékeinek szorzatát adja
eredményül.
INT(szám)
A szám érték legközelebbi egészre lefelé kerekített értékét
adja eredményül.
KEREKÍTÉS(szám;számjegyek)
A szám érték számjegyek számú tizedesre
kerekített értékét adja eredményül.
Amennyiben a számjegyek mennyiségénél –
1, –2 stb. értéket adunk meg, tízesekre,
százasokra stb. kerekíthetünk. 0 egészre; 1;2;3 tized, század ezredre.
KEREK.FEL(szám;számjegyek)
A szám érték számjegyek számú tizedesre
felfelé kerekített értékét adja
eredményül. Negatív számok esetén
lefelé kerekít. Amennyiben a számjegyek
mennyiségénél –1, –2 stb. értéket adunk meg, tízesekre, százasokra stb. kerekíthetünk.
KEREK.LE(szám;számjegyek)
A szám érték számjegyek számú tizedesre
lefelé kerekített értékét adja eredményül.
Negatív számok esetén felfelé kerekít.
Amennyiben a számjegyek mennyiségénél –
1, –2 stb. értéket adunk meg, tízesekre, százasokra stb. kerekíthetünk.
CSONK(szám;számjegyek)
A szám érték számjegyek számú tizedesig
tartó értékét adja eredményül. Ez a
függvény nem végez kerekítést, csak
elhagyja a felesleges tizedes értékeket.
PÁROS(tartomány)
A legközelebbi páros számra kerekít felfelé
PÁRATLAN(tartomány)
A legközelebbi páratlan számra kerekít felfelé
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Feladat: (3a)





Hozzál létre egy új táblázatot az adott helyre
Formázd meg a minta alapján
A megoldás oszlopban függvénnyel válaszolj a kérdésekre

Feladat: (3b)













Készítsd el a táblázatot az adott munkalapon, és válaszolj a kérdésekre függvények segítsésével
Az 1. oszlopban kerekítsd a számot páros számra
A 2. oszlopban emeld négyzetre a számot
A 3. oszlopban vonjál gyököt a számból
A 4. oszlopban kerekítsd felfelé század pontossággal a számot
Az 5. oszlopban csonkold a számot egy tizedesig
A 6. oszlopban kerekítsd a matematika szabályinak megfelelően a számot egy tizedes pontossággal
Add össze a 7. oszlopba a vele egyvonalban lévő összes számot
A 8. oszlopba szorozd össze a vele egy sorban lévő összes számot
Formázd a minta alapján a táblázatot
Mentsd a munkádat
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