
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

Excel średniozaawansowany dla 
pracowników jednostek oświatowych 

Ważne informacje o szkoleniu: 
Arkusz kalkulacyjny MS Excel w chwili obecnej jest jednym z 
najczęściej stosowanych programów biurowych, a jego 
popularność wynika z szerokich możliwości jego zastosowania.  
 
Program: 
1. Nawigacja. 

- Skróty klawiszowe. 

- Wykorzystanie skrótów. 

- Klawiszowych do wykonywania różnych operacji.  

2. Odwołania w arkuszach. 

- Odwołania względne. 

- Odwołania bezwzględne. 

- Odwołania mieszane. 

- Połączenia między arkuszami. 

- Połączenia między skoroszytami. 

3. Nazwa obszarów: 

- Tworzenie nazw. 

- Zarządzanie listą nazw. 

- Zastosowanie nazw. 

4. Serie danych. 

5. Dane. 

- Importowanie danych ze źródeł zewnętrznych. 

- Formatowanie danych. 

- Formatowanie niestandardowe. 

- Formatowanie warunkowe. 

6. Filtrowanie i sortowanie danych. 

- Autofiltr. 

- Filtrowanie zaawansowane. 

- Sortowanie danych. 

7. Funkcje. 

- Zagnieżdżanie funkcji. 

- Funkcje logiczne. 

- Sumowanie i zliczanie. 

- Sumowanie i zliczenie przy spełnionych warunkach. 

- Funkcje daty i czasu. 

- Funkcje wyszukujące. 

- Funkcje statystyczne. 

8. Praca z grupami danych. 

- Grupowanie danych. 

- Sumy częściowe. 

 CELE I KORZYŚCI: 
• Celem szkolenia jest 

poszerzenie wiedzy z zakresu MS 

Excel  oraz poznanie jego bardziej 

zawansowanych funkcji. 

• Uczestnicy m.in. nauczą się 

stosować funkcje logiczne, tekstowe, 

liczące, używać formatowania 

warunkowego, czy posługiwać się 

skrótami klawiaturowymi, tak aby 

praca z Excelem stała się łatwa i 

przyjemna. 

 

 

PROWADZĄCY:  

Prowadzi szkolenia od 2009 roku. 

Posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu 

pakietu biurowego Microsoft Office. 

Szkolenia z Excela prowadził m.in. dla 

pracowników wyższego szczebla 

Ministerstwa Sprawa Zagranicznych, 

dla pracowników Ministerstwa 

Sprawiedliwości, kierowników, 

managerów, pracowników 

administracji państwowej. 
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9. Wykresy. 

- Tworzenie wykresów. 

- Zmiana zakresu danych. 

- Zmiana skali osi. 

- Oś pomocnicza. 

10. Drukowanie. 

- Widok strony. 

- Układ strony. 

- Drukowanie zaznaczenia. 

- Nagłówek i stopka. 

- Ustawienia wydruku.  

11. Analiza danych za pomocą tabeli przestawnej. 

- Tworzenie tabeli przestawnej. 

- Filtrowanie danych. 

- Grupowanie danych. 

- Ustawienia pól. 

- Wykres przestawny. 

 
 



  

 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w 
formule on-line. 

 
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie 

przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym 

miejscu.  

 
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 3500 zł netto zw. 

z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, 

ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, 

• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

• Konsultacje poszkoleniowe. 

 
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 

wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 

szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 

prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa 

monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub 

czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i 

odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę 

internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być 

również słuchawki z mikrofonem lub głośniki. 

 
Cena szkolenia on-line wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2500 zł netto zw. z VAT w 

przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, 

pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 

• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 

• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

• Konsultacje poszkoleniowe. 


