
Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp
Zachowaj widoczność ulubionych poleceń i przycisków, 
nawet gdy wstążka jest ukryta.

Poznawanie poleceń na wstążce
Każda karta wstążki zawiera grupy, a każda grupa 
zawiera zestaw powiązanych poleceń.

Pokazywanie i ukrywanie wstążki
Kliknij przycisk Opcje wyświetlania Wstążki albo naciśnij 
klawisze Ctrl+F1, aby ukryć lub pokazać wstążkę.

Zarządzanie plikami
Otwieraj, zapisuj, drukuj i 
udostępniaj swoje pliki. W tym 
widoku można też zmienić 
opcje i ustawienia konta.

Wyświetlanie menu skrótów
Używaj prawego przycisku myszy 
nad arkuszami, wykresami lub 
danymi tabel przestawnych. 
Program Excel wyświetli polecenia, 
które są odpowiednie dla 
określonych danych.

Uzyskiwanie dostępu do 
innych kart
W razie potrzeby jest 
wyświetlanych więcej kart, na 
przykład karty wykresu czy 
tabeli przestawnej.

Powiększanie lub 
pomniejszanie
Przeciągaj suwak powiększenia, 
aby zmieniać stopień 
powiększenia.

Uzyskiwanie wskazówek 
wizualnych
Obserwuj przyciski akcji 
wyświetlone na arkuszu oraz 
animacje pokazujące zmianę 
danych.

Otwieranie okna dialogowego
Kliknij ikonę Uruchom okno 
dialogowe, aby wyświetlić więcej 
opcji dla grupy.

Zmienianie widoków 
Pracuj szybciej w odpowiednim 
widoku. Wybierz pozycję 
Normalny, Układ strony lub 
Podgląd podziału stron.

Tworzenie arkuszy
Rozpocznij pracę od jednego 
arkusza, a w razie potrzeby 
dodaj kolejne.

Wyświetlanie porad dotyczących 
klawiszy
Jeśli wolisz korzystać z klawiatury, 
naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić 
klawisze pozwalające na dostęp do 
poleceń wstążki.

Wcześniej używane skróty 
klawiaturowe będą nadal działać.

Przewodnik Szybki start 
Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, 
dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi.



Jak rozpocząć pracę 
z programem Excel 2013
Jeśli znasz program Excel 2007 lub 2010 i sposób obsługi wstążki, dowiesz się, jakie 
zmiany wprowadzono w programie Excel 2013. Jeśli znasz program Excel 2003, dowiesz 
się, gdzie znaleźć polecenia i paski narzędzi z programu Excel 2003 na wstążce. 

Udostępniamy wiele bezpłatnych zasobów pomocnych w nauce programu Excel 2013, 
w tym samouczki online. Kliknij znak zapytania w prawym górnym rogu nad wstążką, 
aby otworzyć Pomoc programu Excel.

Odkrywanie wstążki 

Jeśli znasz wstążkę z wcześniejszych wersji programu Excel, zauważysz kilka zmian.
Karta Wstawianie ma nowe przyciski ułatwiające tworzenie wykresów i tabel 
przestawnych. Jest też nowa grupa Filtry z przyciskami do tworzenia fragmentatorów 
i osi czasu.

Inne karty są wyświetlane w czasie pracy z pewnymi elementami, takimi jak wykresy 
i tabele przestawne. Te karty również zostały zmienione, aby ułatwić znajdowanie opcji.



Rzeczy, których możesz szukać 
Użyj poniższej listy, aby znaleźć najpopularniejsze narzędzia i polecenia programu Excel 2013.

Czynność... Kliknij... A następnie spójrz tutaj...

Tworzenie, otwieranie, zapisywanie, drukowanie, udostępnianie lub 
eksportowanie plików albo zmienianie opcji

Plik Widok Backstage (kliknij polecenia w lewym okienku).

Formatowanie, wstawianie, usuwanie, edytowanie lub znajdowanie 
danych w komórkach, kolumnach i wierszach

Narzędzia 
główne

Grupy Liczba, Style, Komórki i Edytowanie.

Tworzenie tabel, wykresów, wykresów przebiegu w czasie, raportów, 
fragmentatorów i hiperłączy

Wstawianie Grupy Tabele, Wykresy, Wykresy przebiegu w czasie, Filtry i Łącza.

Ustawianie marginesów strony, podziałów stron, obszarów wydruku 
i opcji arkusza

Układ strony Grupy Ustawienia strony, Skaluj do rozmiaru i Opcje arkusza.

Znajdowanie funkcji, definiowanie nazw i rozwiązywanie problemów 
z formułami

Formuły Grupy Biblioteka funkcji, Nazwy zdefiniowane i Inspekcja formuł.

Importowanie lub nawiązywanie połączenia z danymi, sortowanie 
i filtrowanie danych, sprawdzanie poprawności danych, błyskawiczne 
wypełnianie wartości lub przeprowadzanie analiz warunkowych

Dane Grupy Pobieranie danych zewnętrznych, Połączenia, Sortowanie 
i filtrowanie oraz Narzędzia danych.

Sprawdzanie pisowni, recenzowanie i wprowadzanie poprawek oraz 
chronienie arkusza lub skoroszytu

Recenzja Grupy Sprawdzanie, Komentarze oraz Zmiany.

Zmienianie widoków skoroszytu, rozmieszczanie okien, blokowanie 
okienek i rejestrowanie makr

Widok Grupy Widoki skoroszytu, Okno oraz Makra.



Stosowanie funkcji bez wstążki 
 

W programie Excel 2013 umieściliśmy pod ręką pewne często używane, ale trudne 
do znalezienia, polecenia i przyciski. 

Po zaznaczeniu danych w arkuszu zostaje wyświetlony przycisk Szybka analiza. 
Zapewnia on szybki dostęp do wielu funkcji, których możesz nawet nie znać, oraz 
pozwala wyświetlić ich podgląd na danych, zanim funkcje zostaną zastosowane.

Łatwiejszy dostęp 
do funkcji wykresów
Utworzenie zalecanego wykresu to dobry sposób na rozpoczęcie, ale prawdopodobnie 
trzeba będzie dostosować styl i pokazać dokładnie te dane, które są potrzebne. 

Program Excel 2013 obok wykresu udostępnia następujące opcje. Kliknij przycisk 
Elementy wykresu, Style wykresu lub Filtry wykresu, aby dostosować wykres.

W czasie wprowadzania danych możesz zauważyć, że program Excel automatycznie 
wypełnia wartości, gdy wykryje wzorzec. Dalsze decyzje możesz podjąć, korzystając 
z przycisku Opcje wypełniania błyskawicznego.  



Jak pracować z osobami, które nie mają 
jeszcze programu Excel 2013 
Oto rzeczy, o których należy pamiętać w razie udostępniania lub wymiany plików z osobami, 
które korzystają ze starszych wersji programu Excel.

W programie Excel 2013 Co się dzieje? Co należy zrobić?

Otwarto skoroszyt utworzony 
w programie Excel 97–2003.

Program Excel otwiera skoroszyt w trybie zgodności i zachowuje 
format pliku programu Excel 97–2003 (*.xls).  

Po zapisaniu skoroszytu program Excel wyświetli komunikat 
o problemach ze zgodnością, jeśli w skoroszycie użyto nowych 
funkcji, które nie są obsługiwane w poprzednich wersjach 
programu Excel. 

Jeśli skoroszyt jest udostępniany osobom, które nie mają programu 
Excel 2013, należy pracować w trybie zgodności.

Jeśli skoroszyt nie jest udostępniany, przekonwertuj go na format 
pliku programu Excel 2007–2013 (*.xlsx), aby skorzystać ze wszystkich 
nowych funkcji programu Excel 2013 (kliknij pozycję Plik > 
Informacje > Konwertuj).

Skoroszyt zapisano jako plik 
programu Excel 2013.

Program Excel zapisuje skoroszyt w formacie pliku Excel 2007-2013 
(*.xlsx), aby można było korzystać ze wszystkich nowych funkcji 
programu Excel 2013.

Jeśli planujesz udostępnić ten skoroszyt osobom korzystającym 
z wcześniejszej wersji programu Excel, sprawdź skoroszyt pod kątem 
problemów ze zgodnością (kliknij pozycję Plik > Informacje > 
Wyszukaj problemy).
 
Problemy zostaną wyświetlone i będzie można je rozwiązać przed 
udostępnieniem skoroszytu.

Skoroszyt zapisano jako plik 
programu Excel 97–2003.

Program Excel automatycznie sprawdza problemy ze 
zgodnością i wyświetla je w przypadku korzystania z nowych 
funkcji programu Excel 2013.

Oceń wszystkie problemy ze zgodnością i rozwiąż je przed 
udostępnieniem skoroszytu.



Znajdowanie zaawansowanych 
funkcji
Aby od czasu do czasu zarejestrować makro, możesz użyć przycisku Makra na 
karcie Widok. Jednak jeśli planujesz rutynowo tworzyć lub edytować makra 
i formularze albo korzystać z rozwiązań kodu XML lub VBA, wówczas warto dodać 
do wstążki kartę Deweloper. 

Można ją wybrać na karcie Dostosowywanie okna dialogowego Opcje programu 
Excel (kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki).

Włączanie dodatków 
dostarczonych 
z programem Excel
Program Excel 2013 jest dostarczany z kilkoma programami dodatkowymi, które 
pozwalają przeprowadzać zaawansowaną analizę danych. Istnieją popularne dodatki 
programu Excel, na przykład narzędzie Analysis ToolPak lub dodatek Solver. 

Włączenie dodatków powoduje umieszczenie ich na wstążce. Po prostu wybierz je 
w polu Zarządzaj na karcie Dodatki okna dialogowego Opcje programu Excel 
(kliknij pozycję Plik > Opcje > Dodatki), a następnie kliknij przycisk Przejdź.

Karta Deweloper będzie teraz wyświetlana na wstążce z prawej strony karty Widok.

W przypadku posiadania wersji Professional Plus pakietu Office dostępne są 
też nowe dodatki, na przykład Inquire, PowerPivot dla programu Excel 2013 lub 
dodatek Power View. Ten ostatni ma nawet osobny przycisk na karcie Wstawianie. 
Kliknięcie tego przycisku po raz pierwszy powoduje włączenie dodatku.


