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Mit nevezMit nevezüünk  nk  
kkéépletnek?pletnek?

A tA tááblbláázatkezelzatkezelőő programok nagy elprogramok nagy előőnye, nye, 
hogy hogy meggyorsmeggyorsíítjtjáákk éés s kköönnyebbnnyebbéé teszikteszik a a 
felhasznfelhasznáállóó szszáámmáára a szra a száámmííttáási msi műűveletek veletek 
elvelvéégzgzéésséét, automatizt, automatizáálláássáát.t.

A A kkéépletplet olyan kifejezolyan kifejezéés, amely adatokkal s, amely adatokkal 
szszáámmííttáásokat, msokat, műűveleteket vveleteket véégez.gez.



…… éés mibs mibőől l ééppüül fel?l fel?

A kA kééplet mindig plet mindig egyenlegyenlőősséégjelgjellel lel 
kezdkezdőődik.dik.

Az egyenlAz egyenlőősséég jel utg jel utáán n úúgynevezett gynevezett 
operoperáátoroktorok éés s 
operandusokoperandusok kköövetkeznek.vetkeznek.

A hossza A hossza maximum 1024 karaktermaximum 1024 karakter lehetlehet



Az Az operoperáátortorok mok műűveleti jelek. veleti jelek. 
Pl.:Pl.: + , * ,  / , stb.+ , * ,  / , stb.

Az Az operandusoperandusokok, amelyeken v, amelyeken véégrehajtjuk grehajtjuk 
a ma műűveleteket.veleteket.

Pl.:Pl.: 3, A4, 3, A4, ‘’‘’citromcitrom’’’’ , stb. , stb. 
Az Az operandusoperandus lehet szlehet száámm--, d, dáátumtum--, , 

szszöövegkonstansvegkonstans, cellahivatkoz, cellahivatkozáás, fs, füüggvggvéény.ny.
Pl.:Pl.: = 2 + A3= 2 + A3

operandus2operandus1
operator



Az operAz operáátorok csoportostorok csoportosííttáásasa
I. Matematikai mI. Matematikai műűveletek:veletek:

A mA műűveletek prioritveletek prioritáása a tsa a tááblbláázatban zatban felfelüülrlrőől l 
lefellefeléé cscsöökkenkken..
TehTeháát a legalacsonyabb prioritt a legalacsonyabb prioritáássúú mműűvelet az velet az 
öösszeadsszeadáás s éés a kivons a kivonáás.

1. % százalékszámítás
+, - előjel

2. ^ hatványozás
3. *, / szorzás, osztás
4. +, - összeadás, kivonás

s.



A mA műűveletek vveletek véégrehajtgrehajtáássáának sorrendjnak sorrendjéét t 
zzáárróójelek alkalmazjelek alkalmazáássáával tudjuk befolyval tudjuk befolyáásolni.solni.

Pl.:Pl.: =6*2+4 eredm=6*2+4 eredméénye 16,nye 16,
de a =6*(2+4) eredmde a =6*(2+4) eredméénye 36.nye 36.

Az azonos prioritAz azonos prioritáássúú mműűveletek kiveletek kiéértrtéékelkeléésekor sekor 
a a balrbalróóll--jobbra szabjobbra szabáályly éérvrvéényesnyesüül.l.



II. II. ÖÖsszehasonlsszehasonlííttóó mműűveletekveletek

Az Az öösszehasonlsszehasonlííttóó mműűveleteket tartalmazveleteket tartalmazóó
kkéépletek eredmpletek eredméénye : nye : IGAZIGAZ vagy vagy HAMISHAMIS..

Pl.:Pl.: =5<2 eredm=5<2 eredméénye nye HAMISHAMIS.

< kisebb
> nagyobb
= egyenlő

< = kisebb egyenlő
> = nagyobb egyenlő
< > nem egyenlő

.



III. SzIII. Szööveg operveg operáátortor
&& : kett: kettőő vagy tvagy tööbb karakterlbb karakterlááncnc

öösszefsszefűűzzéésséére szolgre szolgááll

Pl.:Pl.: ==””LLó”ó”&&””citromcitrom”” eredmeredméénye Lnye Lóócitromcitrom

illetveilletve

””11”” & & ””ebeb”” & & ”ü”üll”” eredmeredméénye 1ebnye 1ebüüll



IV. HivatkozIV. Hivatkozáási opersi operáátoroktorok
1.,1., :: (kett(kettőőspont):spont): cellatartomcellatartomáány kijelny kijelöölléésséérere

szolgszolgááll
Pl.:Pl.: A1:C4A1:C4 azt a cellatartomazt a cellatartomáányt nyt 
ööleli leli áát, melynek a bal felst, melynek a bal felsőő sarka sarka 
az A1az A1--es cella, jobb alses cella, jobb alsóó sarka asarka a
C4C4--es cella.es cella.

A B C D
1
2
3
4
5
6

A1 cella

C4 cella



2., 2., ,, (vessz(vesszőő)) : t: tööbb cellatartombb cellatartomáányny
egyesegyesííttéésese

PlPl:: A1:B3,C2:E6A1:B3,C2:E6

A B C D E
1
2
3
4
5
6

A1:B3

C2:E6



3., 3., {{ szszóókköözz : cellatartom: cellatartomáányok metszetnyok metszetéétt
kkéépzi    pzi    

PlPl:: A1:C3  B2:D5    A1:C3  B2:D5    

A B C D
1
2
3
4
5 A1:C3 B2:D5



KKéépletek szerkesztpletek szerkesztéésese

A kA kééplet beplet beíírráása utsa utáán az ENTER len az ENTER leüüttéésséét t 
kköövetvetőően a ken a kééplet eredmplet eredméénye azonnal lnye azonnal lááthatthatóó
lesz a klesz a kéépletet tartalmazpletet tartalmazóó cellcelláában. Ellenben a ban. Ellenben a 
szerkesztszerkesztőőlléécen tovcen továábbra is a kbbra is a kééplet lplet lááthatthatóó éés s 
indokolt esetben indokolt esetben áátszerkeszthettszerkeszthetőő..

Amennyiben vAmennyiben vááltoztatjuk a hivatkozott ltoztatjuk a hivatkozott 
cellcelláák tartalmk tartalmáát az Excel automatikusan t az Excel automatikusan 
úújraszjraszáámolja, frissmolja, frissííti a kti a kéépleteket.pleteket.



Ha cellHa celláára kell hivatkozni a kra kell hivatkozni a kéépletben, akkor pletben, akkor 
elegendelegendőő rrááklikkelniklikkelni az egaz egéér bal gombjr bal gombjáával a val a 
cellcelláára, ra, íígy a cellahivatkozgy a cellahivatkozáás neve automatikusan s neve automatikusan 
az aktuaz aktuáális kurzorpozlis kurzorpozíícicióóttóól kezdve a kl kezdve a kéépletbe pletbe 
kerkerüül.l.

LehetLehetőősséég van ugyanabban a munkafg van ugyanabban a munkafüüzetben zetben 
mmáás munkalapon, illetve ms munkalapon, illetve máás munkafs munkafüüzetben zetben 
(m(máás s filefile--banban) lev) levőő cellcelláára, vagy cellatartomra, vagy cellatartomáányny--
rara ttöörtrtéénnőő hivatkozhivatkozáásra is. sra is. JelJelöölléése:se:

ááru!C5ru!C5 -- az az ááruru munkalap, munkalap, C5C5--öös cells celláája;ja;
[[alma.xlsalma.xls]z]zööld!B3ld!B3 -- alma.xlsalma.xls,, zzööldld munkalapmunkalap--

jjáánaknak, , B3B3--as cellas celláája.ja.



Mit nevezMit nevezüünk nk 
ffüüggvggvéények?nyek?

A fA füüggvggvéények olyan elnyek olyan előőre definire definiááltlt
kkéépletek, amelyek szpletek, amelyek száámmííttáásokat hajsokat haj--
tanaktanak vvéégre az argumentumokbangre az argumentumokban
megadott megadott éértrtéékeken.keken.

Pl.:Pl.: =SZUM(A1:A10), illetve=SZUM(A1:A10), illetve
==ÁÁTLAG(1,2,3,4,5), vagyTLAG(1,2,3,4,5), vagy
=NOT(A3),=NOT(A3),
stb.stb.



…… éés mibs mibőől l ééppüül fel?l fel?

=SZUM(A10,B5:B10,50,37)=SZUM(A10,B5:B10,50,37)

nyitó zárójelegyenlőségjel
az argumentumokat

elválasztó vessző

záró zárójelargumentumokA függvény neve

=Az argumentumok lehetnek számok, szövegek, 
logikai értékek, tömbök, hibaértékek vagy 
cellahivatkozások.

=Az argumentumok lehetnek még állandók, képletek 
vagy más függvények is. (függvények egymásba 
ágyazása)



CellatartomCellatartomáányok nyok 
megadmegadáásasa

A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

sor (C2:E2)
egy cella (A1)

oszlop
(A3:A6)

egy cellatartomány 
(C4:D5)

több cellatartomány 
(C7:D8,E7:E10)

nem összefüggő cellatartomány 
(A9:A11,C10:C11,E12)



CellahivatkozCellahivatkozáásoksok

I. RelatI. Relatíív cellahivatkozv cellahivatkozáás:s:
RelatRelatíív cellahivatkozv cellahivatkozáással azt kssal azt köözzööljljüük a k a 
programmal, hogy a hivatkozott cella milyen programmal, hogy a hivatkozott cella milyen 
ttáávolsvolsáágra van a kgra van a kéépletet illetve fpletet illetve füüggvggvéényt nyt 
tartalmaztartalmazóó cellcelláához viszonyhoz viszonyíítva.tva.

A relatA relatíív cellahivatkozv cellahivatkozáásnak a ksnak a kéépletet pletet 
tartalmaztartalmazóó cellcelláák k mmáásolsoláássakor van jelentakor van jelentőősséége, ge, 
mivel ebben az esetben a cellahivatkozmivel ebben az esetben a cellahivatkozáások a sok a 
mmáásolt cella helysolt cella helyéének fnek füüggvggvéénynyéében vben vááltoznak.ltoznak.



JelJelöölléése:se:
--kkéépletek, fpletek, füüggvggvéények hasznnyek hasznáálatakor alaplatakor alap--
éértelmezrtelmezéésben minden cellahivatkozsben minden cellahivatkozáás s 
relatrelatíív.v.

Pl.:Pl.: C2 cellC2 celláában levban levőő kkéépletetpletet
mmáásoljuk a C4 soljuk a C4 éés D7 cells D7 celláákba:kba:

A B C D
1 4
2 5 =A1+B2
3 3
4 2 =A3+B4
5
6 23
7 -2 =B6+C7



II. AbszolII. Abszolúút cellahivatkozt cellahivatkozááss
AbszolAbszolúút cellahivatkozt cellahivatkozáással azt kssal azt köözzööljljüük a k a 
programmal, hogy a hivatkozott cella hol programmal, hogy a hivatkozott cella hol 
taltaláálhatlhatóó a pontos helye alapja pontos helye alapjáán.n.
Az Az abszolutabszolut cellahivatkozcellahivatkozáás a ks a kéépletet pletet 
tartalmaztartalmazóó cellcelláák k mmáásolsoláássakor nem vakor nem vááltozik.ltozik.
JelJelöölléése:se: a $ jellel, pl.:$A$3a $ jellel, pl.:$A$3

Pl.:Pl.:C2 cella tartalmC2 cella tartalmáát mt máásoljuk B3, D5 cellsoljuk B3, D5 celláákbakba

A B C D
1 4
2 5 =$A$1+B2
3 3 =$A$1+A3
4
5 4 =$A$1+C5



A relatA relatíív cellahivatkozv cellahivatkozáást st úúgy kgy kéépzelhetjpzelhetjüük el, k el, 
mint amikor valakit mint amikor valakit úúgy igazgy igazíítunk tunk úútba, hogy tba, hogy 
megmondjuk neki, hogy a keresettmegmondjuk neki, hogy a keresett
ccéél a kiindull a kiindulóóponttponttóól milyenl milyen
úútvonalon tvonalon éérhetrhetőő el. el. 
Pl.:Pl.: menjen elmenjen előőre 2 re 2 úútkereszteztkeresztezőőddéésen keresztsen keresztüül, l, 
majd balra forduljon, a kmajd balra forduljon, a köövetkezvetkezőő úútkereszteztkeresztezőőddéésnsnéél l 
kanyarodjon jobbra kanyarodjon jobbra stbstb……

AbszolAbszolúút cellahivatkozt cellahivatkozáás esets esetéén pedig a n pedig a 
pontos cpontos cíímet kmet köözzööljljüük.k.
Pl.:Pl.: Kossuth u. 43.Kossuth u. 43.



III. Vegyes cellahivatkozIII. Vegyes cellahivatkozááss
Vegyes cellahivatkozVegyes cellahivatkozáásban egyszerre szerepel sban egyszerre szerepel 
abszolabszolúút t éés relats relatíív cellahivatkozv cellahivatkozáás is.s is.

JelJelöölléése:se: az oszlopaz oszlop-- vagy sorazonosvagy sorazonosííttóó
eleléé íírt $ jelrt $ jel

$A2$A2: A oszlop szerint abszol: A oszlop szerint abszolúút, 2. sor szerintt, 2. sor szerint
relatrelatíív a cellahivatkozv a cellahivatkozáás,s,

B$3B$3: 3. sor szerint abszol: 3. sor szerint abszolúút,a B oszlop szerintt,a B oszlop szerint
relatrelatíív a cellahivatkozv a cellahivatkozáás.s.



A B C D E
1 4 5 6 =$A1+B1 =$A1+C1
2
3 8 -5 =$A3+C3

A példában az A oszlopot rögzítettük.

Látható, hogy oszlop rögzítésekor csak akkor 
változik a vegyes cellahivatkozás, ha a 
képletet függőlegesen fel vagy le másoljuk.

Vízszintes irányba történő másolás esetén a 
vegyes cellahivatkozás és az abszolút 
cellahivatkozás között nincs különbség.



A B C D E
1 4 6 =A$1*2
2 =A$1*2 =B$1*2
3

A második példában az első sort rögzítettük.

Sor rögzítésekor csak akkor változik a vegyes 
cellahivatkozás, ha a képletet vízszintesen 
balra, jobbra másoljuk.

Függőleges irányba történő másolás esetén a 
vegyes cellahivatkozás és az abszolút 
cellahivatkozás között nincs különbség.



KKéépletben, fpletben, füüggvggvéényben nyben 
elelőőfordulfordulóó hibahibaüüzenetekzenetek

##ÉÉRTRTÉÉK!K!
Az #Az #ÉÉRTRTÉÉK! hibaK! hibaéértrtéék akkor fordul elk akkor fordul előő, ha hib, ha hibáás s 
ttíípuspusúú argumentumot vagy argumentumot vagy operandustoperandust hasznhasznáálunk, lunk, 
vagy ha az automatikus kvagy ha az automatikus kéépletjavpletjavííttáás funkcis funkcióó nem nem 
tudja kijavtudja kijavíítani a ktani a kéépletet.pletet.

#Z#ZÉÉRRÓÓOSZTOSZTÓÓ!!
A #ZA #ZÉÉRRÓÓOSZTOSZTÓÓ! hiba! hibaéértrtéék azt jelzi, hogy a k azt jelzi, hogy a 
kkéépletben nullpletben nulláával valval valóó osztosztáás fordult els fordult előő..



#N#NÉÉV?V?
A #NA #NÉÉV? hibaV? hibaéértrtééket kapjuk, ha olyan nevet ket kapjuk, ha olyan nevet 
hasznhasznáálunk, amelyet a Microsoft Excel nem lunk, amelyet a Microsoft Excel nem 
ismer fel.ismer fel.

#HIV!#HIV!
A #HIV! hibaA #HIV! hibaéértrtéék akkor fordul elk akkor fordul előő, ha egy , ha egy 
cellahivatkozcellahivatkozáás s éérvrvéénytelen.nytelen.
Olyan cellOlyan celláákat tkat töörrööltltüünk, vagy olyan cellnk, vagy olyan celláákra kra 
helyezthelyeztüünk nk áát cellt celláákat, amelyekre mkat, amelyekre máás ks kéépletek pletek 
hivatkoznak.hivatkoznak.



#SZ#SZÁÁM!M!
A #SZA #SZÁÁM! hibaM! hibaéértrtéék kk kéépletben vagy pletben vagy 
ffüüggvggvéényben szereplnyben szereplőő szszáámmal kapcsolatos mmal kapcsolatos 
problproblééma esetma esetéén fordul eln fordul előő..

#NULLA!#NULLA!
A #NULLA! hibaA #NULLA! hibaéértrtééket kapjuk, ha kket kapjuk, ha kéét olyan t olyan 
tartomtartomáány metszetny metszetéét adtuk meg, amelyek nem t adtuk meg, amelyek nem 
metszik egymmetszik egymáást.st.



KKÖÖRKRKÖÖRRÖÖS HIVATKOZS HIVATKOZÁÁSS

Amikor egy kAmikor egy kééplet kplet köözvetlenzvetlenüül vagy kl vagy köözvetve zvetve 
sajsajáát cellt celláájjáára hivatkozik, azt kra hivatkozik, azt köörkrköörröös s 
hivatkozhivatkozáásnak nevezzsnak nevezzüük. k. 
Pl.: Pl.: 

A B C
1 =A1+2 =B3*2
2
3 =B1+3
4
5



KKéészszíítette:tette:
TTóóth Beth Beáátata

ééss
Dr. NyDr. Nyáári Tiborri Tibor
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