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TÉMA: Hledání ešení
Sekretá ka spole nosti Naše zahrada, a.s. p ipravila pro editelku spole nosti zprávu, ve
které porovnává náklady na 3-letý pronájem kancelá ského nábytku a náklady na jeho
p ípadnou koupi. Koupi nábytku by musela spole nost financovat pomocí p j ky, jejíž rozpis
je sou ástí zprávy. Sekretá ka p ipravila 3 varianty rozpis p j ky.

ZADÁNÍ:
Otev ete soubor HledaniReseni.xls.
1. Na listu Varianta 2 pomocí nástroje Hledání ešení zjist te, kolik let by musela
spole nost splácet p j ku, kdyby výše m sí ní splátky byla 6000,- K .
2. Na listu Varianta 3 pomocí nástroje Hledání ešení zjist te, jakou ástku by si
spole nost mohla p j it, kdyby byla schopna splácet jen 6000,- K /m s. po dobu 3 let.
3. Sešit uložte a 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 HledaniReseni.xls, tla ítko
Otev ít.
Provedení úkol :
1. P epnout se na list Varianta 2, nabídka Nástroje/Hledání ešení…/do pole
Nastavená bu ka: vložit odkaz na bu ku s m sí ní splátkou (B7), do pole Cílová
hodnota: vepsat íslo 6000, do pole M n ná bu ka: vložit odkaz na bu ku s po tem
let (B5), tla ítko OK. Zobrazí se dialogové okno se zprávou o nalezení ešení, tla ítko
OK provedené zm ny zapíše do pat i ných bun k.
2. P epnout se na list Varianta 3, nabídka Nástroje/Hledání ešení…/do pole
Nastavená bu ka: vložit odkaz na bu ku s m sí ní splátkou (B7), do pole Cílová
hodnota: vepsat íslo 6000, do pole M n ná bu ka: vložit odkaz na bu ku
s hodnotou p j ené ástky (B6), tla ítko OK. Zobrazí se dialogové okno se zprávou o
nalezení ešení, tla ítko OK provedené zm ny zapíše do pat i ných bun k.
3. 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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