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Funkcję JEŻELI należy stosować do przeprowadzania testów logicznych na wartościach i
formułach. (źródło: http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/jezeli-HP005209118.aspx)
Składnia
JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz)
Test_logiczny to dowolna wartość lub wyrażenie, które można oszacować jako PRAWDA
lub jako FAŁSZ. Na przykład A10=100 to wyrażenie logiczne; jeśli wartość umieszczona w
komórce A10 równa jest 100, wyrażenie zostanie oszacowane jako PRAWDA. W
przeciwnym przypadku wyrażenie zostanie oszacowane jako FAŁSZ. Argument ten może
używać dowolnego operatora obliczeń porównawczych.
Wartość_jeżeli_prawda to wartość, która zwracana jest wtedy, gdy argument
test_logiczny ma wartość PRAWDA. Na przykład, jeśli ten argument jest ciągiem tekstowym
"W ramach budżetu", a argument test_logiczny ma wartość PRAWDA, funkcja JEŻELI
wyświetla tekst "W ramach budżetu". Jeśli argument test_logiczny ma wartość PRAWDA i
argument wartość_jeżeli_prawda jest pusty, argument ten zwraca 0 (zero). Aby wyświetlić
słowo PRAWDA, należy użyć dla tego argumentu wartości logicznej PRAWDA. Argument
wartość_jeżeli_prawda może być inną formułą.
Wartość_jeżeli_fałsz to wartość, która zwracana jest wtedy, gdy argument test_logiczny
ma wartość FAŁSZ. Na przykład, jeśli argument ten jest ciągiem tekstowym "Budżet
przekroczony" i argument test_logiczny zostanie oszacowany jako FAŁSZ, funkcja JEŻELI
wyświetli tekst "Budżet przekroczony". Jeśli argument test_logiczny równa się FAŁSZ, a
argument wartość_jeżeli_fałsz zostanie pominięty, (to znaczy, po argumencie
wartość_jeżeli_prawda nie ma średnika), zwracana jest wartość logiczna FAŁSZ. Jeśli
argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ i argument wartość_jeżeli_fałsz jest pusty (to
znaczy, po argumencie wartość_jeżeli_prawda znajduje się średnik poprzedzający
zamykający nawias), zwracana jest wartość 0 (zero). Argument wartość_jeżeli_fałsz może
być inną formułą.
Spostrzeżenia
•

•
•

•

Aby konstruować bardziej skomplikowane testy, można zagnieżdżać do siedmiu
funkcji JEŻELI, używając je jako argumenty wartość_jeżeli_prawda i
wartość_jeżeli_fałsz. Zobacz ostatni z następujących przykładów.
Kiedy argumenty wartość_jeżeli_prawda i wartość_jeżeli_fałsz zostaną oszacowane,
funkcja JEŻELI zwraca wartość zwróconą przez te instrukcje.
Jeśli jakiś argument funkcji JEŻELI jest tablicą (tablica: Służy do konstruowania
pojedynczych formuł, które dają wiele wyników lub operują na grupie argumentów
uporządkowanych w wiersze i kolumny. Zakres tablicy współużytkuje wspólną
formułę; stała tablicowa to grupa stałych używana jako argument.), w trakcie
wykonywania instrukcji JEŻELI obliczany jest każdy element tablicy.
Program Microsoft Excel oferuje dodatkowe funkcje, których można używać do
analizowania danych na podstawie określonych warunków. Na przykład, aby zliczyć
liczbę wystąpień ciągu tekstowego lub liczby znajdującej się wewnątrz zakresu
komórek, należy użyć funkcji arkusza LICZ.JEŻELI. Aby obliczyć sumę na podstawie
ciągu tekstowego lub liczby znajdującej się wewnątrz zakresu, należy użyć funkcji
arkusza SUMA.JEŻELI. Dowiedz się, jak obliczać wartość w oparciu o warunek.
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Przykład 1
Przykład będzie bardziej zrozumiały, jeśli zostanie skopiowany do pustego arkusza.

Przykład 2

Przykład 3
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W powyższym przykładzie druga instrukcja JEŻELI jest jednocześnie argumentem
wartość_jeżeli_fałsz dla pierwszej instrukcji JEŻELI. Analogicznie trzecia instrukcja JEŻELI
jest argumentem wartość_jeżeli_fałsz dla drugiej instrukcji JEŻELI. Na przykład, jeśli
pierwszy argument test_logiczny (Średnia>89) ma wartość PRAWDA, zwracane jest "A".
Jeśli pierwszy argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ, oszacowywana jest druga
instrukcja JEŻELI itd.
Litery przypisywane są do liczb z wykorzystaniem następującego klucza.

Zadanie 1
Wykorzystując funkcję Jeżeli wykonać schemat w arkuszu kalkulacyjnym, w którym osobom
posiadającym zyski ze sprzedaży poniżej 800 000 zł obcina się premie do 1% i kieruje się na
dodatkowe szkolenia z „Technik sprzedażowych”. Kolumna F w arkuszu ma prezentować dla
osób z 1% premią tekst „Techniki Sprzedażowe”. W pozostałych przypadkach pola mają
pozostać
puste.
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Zadanie 2
Zadanie dotyczy automatyzacji zamówień na artykuły, których stan magazynowy przekracza
wartość krytyczną (potrzeby). W arkuszu należy zastosować funkcję Jeżeli w polach
„Zamawiać” gdzie funkcja decyduje o akcji podejmowanej przez magazyniera.
W kolumnie Ile? zastosuj funkcję JEŻELI aby ustalić ilość zamawianych artykułów. Zasada
jest następująca - jeśli zamawiamy konkretny artykuł, to równocześnie uzupełniamy jego stan
magazynowy do 100 sztuk. W kolumnie Zaliczka oblicz ile środków potrzeba na wykonanie
zaplanowanych zakupów (najpierw dla poszczególnych artykułów, a potem łącznie).

Zadanie 3
Wykonać zestawienie w którym prezentowane są firmy z zaległościami płatniczymi za
wystawione faktury (jak na poniższym zestawieniu). Należy dokonać sprawdzenia czasu jaki
upłynął od daty sprzedaży. Jeżeli czas zwłoki przekracza 30 dni, należy doliczyć do zaległości
odsetki karne w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki (każdy dzień ponad 30 dni na spłatę)
oraz wysłać notę odsetkową. Ustalamy, że po 3 notach odsetkowych i dalszym nie płaceniu
zaległości sprawę kierujemy do sądu.

