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MS Excel

TÉMA: Úprava dat
Sekretá ka spole nosti Naše zahrada, a.s. pot ebuje vytvo it zprávu o prodeji zboží za m síc
Leden. editelka spole nosti si dále p eje, aby zpráva obsahovala seznam ná adí a ná iní
s aktualizovanými cenami, seznam nejprodávan jších výrobk a seznam cen pro další analýzu.

ZADÁNÍ:
Otev ete soubor UpravaDat.xls.
1. P ejmenujte list List2 na Leden.
2. P emíst te list Leden na první pozici v sešit (vlevo).
3. P izp sobte ší ku všech sloupc v listu Leden dat m.
4. Ší ku sloupce E v listu Leden nastavte na 4,78.
5. Mezi ádky 2 a 3 vložte prázdný ádek.
6. Ze sešitu SeznamZbozi.xls zkopírujte do sešitu UpravaDat.xls list Ná adí a ná iní.
List umíst te p ed list Nejprodávan jší výrobky.
7. V sešitu UpravaDat.xls zkopírujte prvních 10 výrobk v etn údaj o cenách z listu
Ná adí a ná iní na list Nejprodávan jší výrobky.
8. Na listu Nejprodávan jší výrobky zabezpe te, aby se ve sloupci D zobrazily místo
znak # skute né hodnoty.
9. V listu Ná adí a ná iní upravte cenu zboží s názvem Brousek na 15,00$. Všimn te si
aktualizace ceny v K .
10. Zkopírujte data listu Nejprodávan jší výrobky na list Ceny tak, aby byly zkopírovány
pouze hodnoty, data zkopírujte transponovaná.
11. Odstra te listy List1 a List3.
12. Sešit UpravaDat.xls uložte, oba sešity uzav ete.
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EŠENÍ:

Nabídka Soubor/Otev ít, nebo tla ítko Otev ít na standardním panelu nástroj . Objeví se
dialogové okno Otev ít. Najít cestu dle zadání, vybrat soubor UpravaDat.xls, tla ítko Otev ít.
Provedení úkol :
1. Kontextová nabídka ouška listu List2 (kliknout pravým tla ítkem myši na
ouško)/P ejmenovat/napsat název Leden, klávesa Enter. (nebo nabídka
Formát/List/P ejmenovat)
2. Chytit myší ouško listu Leden a p etáhnout doleva. P i p etahování ukazuje malá šipka
aktuální pozici listu (nebo kontextová nabídka ouška listu Leden/P esunout nebo
zkopírovat…/ v seznamu P ed list vybrat P esunout na konec).
3. Vybrat sloupce A:M (kliknout v záhlaví sloupce A, táhnout ukazatel myši až na
záhlaví sloupce M). Dvakrát kliknout na pravý okraj záhlaví libovolného sloupce ve
výb ru (místo kurzoru se zobrazí protilehlé šipky). Ší ky vybraných sloupc se
p izp sobí dat m (nebo nabídka Formát/Sloupec/P izp sobit).
4. Kliknout v záhlaví sloupce E. Myší táhnout pravý okraj záhlaví sloupce (zobrazí se
popisek s aktuální ší kou sloupce), dokud nebude zobrazena požadovaná hodnota
(nebo nabídka Formát/Sloupec/Ší ka…)
5. Kliknout na kteroukoliv bu ku v 3. ádku, nabídka Vložit/Bu ky/Celý ádek (nebo
kontextová nabídka záhlaví 3. ádku/Vložit bu ky).
6. Otev ít sešit SeznamZbozi.xls (nabídka Soubor/Otev ít). Kontextová nabídka ouška
listu Ná adí a ná iní/P esunout nebo zkopírovat…/zatrhnout Vytvo it kopii,
v seznamu Do sešitu: vybrat UpravaDat.xls, v seznamu P ed list vybrat
Nejprodávan jší výrobky.
7. V listu Ná adí a ná iní vybrat oblast bun k A4:D13, nabídka Úpravy/Kopírovat
(nebo Ctrl + C). Kliknout na ouško listu Nejprodávan jší výrobky, kliknout na bu ku
A4, nabídka Úpravy/Vložit (nebo Ctrl + V)
8. Dvakrát kliknout na pravý okraj záhlaví sloupce D (nebo nabídka
Formát/Sloupec/P izp sobit). Ší ka sloupce se p izp sobí dat m, znaky # zmizí.
9. Kliknout na ouško listu Ná adí a ná iní, kliknout na bu ku C16, vepsat íslo 15,0;
klávesa Enter. Obsah bu ky D16 se automaticky aktualizuje.
10. V listu Nejprodávan jší výrobky vybrat oblast A3:D13, nabídka Úpravy/Kopírovat
(nebo Ctrl + C), kliknout na bu ku A3 v listu Ceny, nabídka Úpravy/Vložit jinak…,
zatrhnout Hodnoty a Transponovat.
11. Vybrat ouška obou list (kliknout na ouško prvního listu, klávesa Shift, kliknout na
ouško druhého listu). Kontextová nabídka vybraného ouška listu/Odstranit (nebo
nabídka Úpravy/Odstranit list).
12. Nabídka Soubor/Uložit nebo tla ítko Uložit na standardním panelu nástroj . Dále
nabídka Soubor/Konec nebo tla ítko Zav ít ( ervený k ížek vlevo naho e).
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