Témakör: Táblázatkezelő program / Excel
Ugye az FKERES függvény egyik legfontosabb szabálya, hogy a kijelölt tartomány első oszlopából keres és a
megoldást a valamelyik mögötte lévő oszlopból kapjuk.
Viszont vannak olyan feladatok, ahol az az oszlop, amelyből keresnénk, az a másik oszlop mögött van. Ilyenkor
kell készíteni egy segédtáblát, ahol felcseréljük a sorrendet.
(7k)

A segédoszlopot nem másolással hozzuk létre, mert ha az eredeti oszlopban
változtatunk a tartalmon, akkor a segédtáblában is változnia kell. Ezért
ilyenkor hivatkozunk az eredeti cellára.

A segédtáblákat általában az eredeti táblázat jobb oldalán helyezzük el. Nem kell formázni a segédtáblákat.
Az első kérdésre, hogy a legdrágább lakás hány négyzetméter, úgy tudunk válaszolni, hogy az Ár és a Terület
oszlopokból segédtáblát hozunk létre. Tehát ennél a példánál az eredeti táblában a Terület oszlop előbbre
van mint az Ár oszlop, ezért cseréljük fel a sorrendet. Az fkeres elején kikeressük max függvénnyel a
legdrágább ingatlan árát (ezt megtehetjük az eredeti oszlopból vagy a segédoszlopból is), majd a szokott
módon megadjuk a többi argumentumot.
A második kérdésre a választ úgy kapjuk meg, hogy a segédtáblát kiegészítjük egy újabb oszloppal.
Hozzáadjuk a kerület adatait hivatkozással. A keresési értéket, a legkisebb lakás méretét min függvénnyel
keressük ki. A táblának pedig csak azt vesszük fel, ahol a terület és a kerület adatai vannak.
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Témakör: Táblázatkezelő program / Excel
Feladat: (7l)






Készítsd el a képen látható táblázatot A2-es cellától
A beosztás oszlopban jelenjen meg „alkalmazott” szöveg, ha 160000 Ft alatti a fizetés, jelenjen meg
a „középvezető” szöveg, ha 160000-200000 Ft között van, és a „vezető” ha 200000 Ft felett van
Jelenjen meg az osztály oszlopban, hogy ki melyik osztályon dolgozik
Végül keresd meg a I12-es cellában, hogy ki keresi a legtöbbet (név)

Feladat: (7m)



Készítsd el a képen látható táblázatot A2-es cellától,
és válaszolj a kérdésekre függvény segítségével
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Témakör: Táblázatkezelő program / Excel
VKERES(keresett_érték;tartomány;sor ;közelítés)
A VKERES függvényt akkor célszerű alkalmazni, ha az oszlopfeliratok cellái tartalmazzák a keresett_érték-et.
Funkciója megegyezik az FKERES függvény funkcióival, a két függvény között eltérés a keresés irányában van.
A függvény a tartomány terület első sorában kikeresi a megadott keresett_érték-et, vagy a legnagyobb, a
keresett_érték-et meg nem haladó értéket tartalmazó oszlopot, majd a tartomány sor számú sorának azonos
oszlopában található értéket adja eredményül.

(7n)

Amennyiben a közelítés argumentumként HAMIS értéket adunk meg, a függvény pontos egyezést keres. Ha
a közelítés értéke IGAZ, pontos egyezés híján a legnagyobb, a keresett értéket meg nem haladó értéket keresi
a függvény. Utóbbi esetben a táblázat első sorában szereplő adatoknak növekvő sorba rendezve kell lenniük.
Ebben a példában egy lakberendezési áruház eladott készletének egy része van a táblázatban. Az első kérésre
a választ úgy kapjuk meg, hogy a vkeres függvénnyel négy argumentumot kell megadni. Az elsőben a keresett
termék nevére (asztal) hivatkozunk, majd a táblát úgy jelöljük ki hogy az első sorban valahol bent kell lennie
a termék nevének. Aztán megadjuk annak a sornak a számát (2) amelyikből az eredményt szeretném
megkapni, és végül a pontos egyezés miatt egy 0-át kell megadni.

A második feladatrésznél szinte ugyanazt kell megadni, mint az előzőnél, csak sor számánál kell beírni mást,
mert ebben nem az ár (3), hanem a db (2) sorból kell kivenni az eredményt.
A vkeres függvénynél is előfordulhat, hogy a sor, amiben keresnünk kell, az lejjebb van mint az eredmény
sora, ezért segédtáblázatot kell alkalmazni, úgy mit az fkeres függvénynél.
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Témakör: Táblázatkezelő program / Excel
Feladat: (7o)





Készítsd el a következő táblázatot
Függvény segítségével válaszolj a kérdésekre (segédtáblázatot alulra készíthetsz a 20. sortól)
Formázd a minta alapján a táblázatot

Feladat: (7p)





Készítsd el a következő táblázatot
Függvény segítségével válaszolj a kérdésekre (segédtáblázatot alulra készíthetsz a 20. sortól)
Formázd a minta alapján a táblázatot
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