Dodatek C

Formatowanie
warunkowe
Poprzedni dodatek (B) powiciem zagadnieniu stosowania kodów formatu, które umoliwiaj modyfikacj sposobu wywietlania zawartoci komórek, z akcentem na wywietlanie liczb (format ogólny — uniwersalny, liczbowy ze sta liczb miejsc dziesitnych,
procentowy, naukowy do liczb bardzo maych i bardzo duych, formaty do wywietlania daty i czasu oraz kilka innych formatów specjalnych i niestandardowych definiowanych przez uytkownika). Jakkolwiek kody formatu zawieraj elementy formatowania warunkowego (umoliwiaj rónicowanie sposobu wywietlania liczb dodatnich,
ujemnych, zera czy tekstów, a nawet okrelanie wasnych kryteriów rozróniania wartoci
liczbowych), to ich zastosowanie wpywa jedynie na wygld zawartoci (treci) komórki, pozostawiajc na boku inne elementy formatu. Nawet w odniesieniu do zawartoci
komórki moliwoci kodów formatu s ograniczone do wywietlanej sekwencji znaków, ich koloru oraz ewentualnie jzyka przy wywietlaniu dat. Pomimo ograniczonych
moliwoci system kodów formatu jest do zoony ze wzgldu na dopuszczalno
do duej ingerencji w tre wywietlan w komórce (dodatkowe znaki, pomijanie znaków, stosowanie powtórze, wypenianie pustych miejsc znakami zastpczymi, wyrównywanie liczb w kolumnach, ukrywanie wybranych wartoci).
Poniewa jest due zapotrzebowanie na wizualne wyrónianie komórek ze wzgldu na
ich zawarto, stworzono uzupeniajcy system formatowania warunkowego, w którym
pooono nacisk na moliwo dowolnej modyfikacji wygldu komórki (prawie wszystkie
elementy formatowania) bez ingerencji w wywietlan tre. Oba te systemy wzajemnie
si uzupeniaj, gdy format okrelony kodem moe by elementem formatu warunkowego. Moe te jednak dochodzi midzy nimi do konfliktu, gdy oba pozwalaj okrela kolor wywietlanych znaków. Dlatego musi tu by okrelona hierarchia stosowania
rónych systemów formatowania. Przyjto, e jeeli warunek zdefiniowany w formacie
warunkowym jest speniony, to formatowanie warunkowe ma pierwszestwo przed
formatowaniem rcznym i za pomoc kodów formatu.
System formatowania warunkowego by rozwijany w kolejnych wersjach Excela;
najwiksze rozszerzenie tego systemu nastpio wraz z wprowadzeniem wersji 2007
— wówczas oprócz klasycznej modyfikacji wygldu pojedynczej komórki, w której
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zdefiniowano format warunkowy, wprowadzono moliwo formatowania zakresów
powizanych komórek za pomoc skali barw lub dodatkowych elementów graficznych, wizualizujcych wartoci przechowywane w komórkach (wyrónienie wartoci
najmniejszych i najwikszych w zakresie lub podzia na kategorie wartoci oznakowane rónymi symbolami graficznymi (ikonami)).
Formatowanie warunkowe zdefiniowane w komórce uaktywnia si po spenieniu warunku okrelonego w definicji i ponownie dezaktywuje, gdy warunek przestaje by
speniany. Gdy warunek formatowania nie jest speniony, obowizuje format domylny,
okrelony przez kod formatu i ustalone przez uytkownika stae elementy formatu.
Skutki formatowania warunkowego ujawniaj si po przeliczeniu arkusza.

Opcje formatowania warunkowego
dostpne we wszystkich wersjach
Excela
We wszystkich wersjach Excela mona stosowa formatowanie warunkowe, w którym
warunki s okrelone odrbnie dla kadej komórki (chocia ten sam format moe by
zastosowany do wielu komórek). Warunek moe odnosi si do wartoci formatowanej
komórki — okrelamy wtedy rodzaj relacji (równe, wiksze itp.) i warto kryterium, które moe by sta lub wyraeniem. Inny moliwy wariant to okrelenie formuy, która
powinna zwraca warto logiczn PRAWDA lub FASZ. Dla tej samej komórki mona zdefiniowa wicej ni jeden warunek i format (do wersji 2003 najwyej trzy warunki). Do
wersji 2003 w takiej sytuacji warunki byy sprawdzane kolejno, dopóki jeden z nich
nie zosta speniony, i procedura w tym momencie si koczya. Od wersji 2007 jest inaczej — to uytkownik, definiujc format, decyduje, czy po spenieniu okrelonego warunku dalsze warunki maj by sprawdzane. Jeli kilka warunków jest jednoczenie
spenionych, trzeba rozstrzygn ewentualne konflikty midzy nimi.
Aby zdefiniowa format warunkowy dla komórki lub zakresu komórek, naley zaznaczy
komórki do sformatowania, a nastpnie z menu Format (wersja 2003 lub wczeniejsze)
albo z karty Narzdzia gówne w grupie Style (wersja 2007 lub pó niejsze) wybra Formatowanie warunkowe. We wczeniejszych wersjach Excela otworzy si okno dialogowe
do definiowania formatów (rysunek C.1); w wersji 2007 i nastpnych system dialogu
jest bardziej rozbudowany i mona doj do definicji formatów rónymi drogami, np.
wybierajc opcj Nowa regua.
Dalej w wersjach wczeniejszych w oknie dialogowym po lewej stronie naley wybra typ reguy Warto komórki jest albo Formua jest i wypeni odpowiednie pola,
wybierajc rodzaj relacji oraz wpisujc odpowiedni sta lub formu. W wariancie
Warto komórki jest zawarto formatowanej komórki jest porównywana z wynikiem podanej formuy. W wariancie Formua jest naley poda formu, która zwraca
warto logiczn PRAWDA (lub warto liczbow rón od zera) albo FASZ (lub warto
liczbow 0).
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Rysunek C.1. Okno dialogowe do definiowania formatów warunkowych w Excelu 2000 i 2003

Formua uywana przy okrelaniu warunku powinna si rozpoczyna od znaku =, nawet jeli wczeniej zosta wybrany operator relacji. Formua niepoprzedzona znakiem =
zostanie zinterpretowana jako staa tekstowa. W formuach mona uywa odwoa absolutnych lub wzgldnych do nazw i adresów z aktywnego arkusza. Jeli przy wpisywaniu
formuy klikniemy komórk w arkuszu, zostanie wprowadzony jej adres absolutny (ze
znakami $, inaczej ni przy edycji formu w arkuszu). Przy formatowaniu pojedynczej
komórki rodzaj adresu jest bez znaczenia; przy formatowaniu zakresu, lub gdy format
bdzie kopiowany do innych komórek, naley rozway uycie adresu wzgldnego,
jeli relacje midzy komórkami maj by wzgldne. Przy formatowaniu zakresu komórek
adres wzgldny powinien uwzgldnia komórk aktywn w zakresie (najczciej bdzie to pierwsza komórka). Jeeli formua ma si odwoywa do komórek zewntrznych
(z innego arkusza lub skoroszytu), naley zdefiniowa nazw dla tego odwoania lub
w aktywnym arkuszu umieci odwoanie do danych zewntrznych, a w formule kryterium wykorzysta to odwoanie porednie. W Excelu 2010 mona stosowa odwoania do
komórek z innych arkuszy aktywnego skoroszytu, ale w dalszym cigu nie mona
odwoywa si bezporednio do komórek z innych skoroszytów.
Przy stosowaniu operatorów relacji <, <=, >, >= do porównywania danych rónych typów obowizuje kolejno rosnca: liczby < teksty (w tym tekst pusty) < wartoci logiczne. Komórka pusta ma w takich porównaniach warto liczby 0. Wartoci bdne
s ignorowane.
Po zdefiniowaniu warunku naley okreli parametry formatu. W tym celu trzeba klikn
przycisk Formatuj, a nastpnie wybra wszystkie potrzebne atrybuty formatu. W trybie
formatu warunkowego nie mona zmienia wielkoci ani rodzaju (nazwy) czcionki.
Pozostae atrybuty formatu, w tym styl czcionki, a take formatowanie postaci liczb
mona modyfikowa. Jeeli zachodzi potrzeba zdefiniowania nowego formatu, naley
klikn Dodaj, a nastpnie powtórzy opisane wczeniej etapy definiowania formatu.
Po zdefiniowaniu ostatniego formatu naley klikn OK.
Aby skopiowa format (w tym format warunkowy), naley zaznaczy komórki do
skopiowania, a nastpnie na pasku narzdzi Formatowanie klikn przycisk Malarz
formatów i zaznaczy komórki, które maj by sformatowane. Jeli pasek narzdzi
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Formatowanie nie bdzie widoczny, trzeba klikn polecenie Dostosuj w menu Narzdzia, a nastpnie kart Paski narzdzi.
Inny sposób kopiowania formatów polega na skopiowaniu komórek z formatami do
schowka (np. przez Ctrl+C), a nastpnie — po zaznaczeniu zakresu docelowego —
wyborze z menu Edycja kolejno Wklej specjalnie/Wklej formaty/OK.
Aby skopiowa tylko formaty warunkowe, mona zaznaczy zakres komórek do sformatowania obejmujcy przynajmniej jedn komórk o formacie warunkowym, który ma
by skopiowany. Nastpnie naley klikn polecenie Formatowanie warunkowe w menu
Format i zakoczy przyciskiem OK. Jest to dogodny sposób definiowania jednakowego
formatu dla zakresu komórek — najpierw definiujemy format dla jednej komórki, a po
sprawdzeniu jego poprawnoci rozszerzamy definicj na cay zakres.
Aby zmieni lub usun format warunkowy z komórki, naley zaznaczy t komórk,
a nastpnie z menu Format wybra Formatowanie warunkowe. W okienku dialogowym
mona zmieni operator, wartoci, formu lub formaty dla kadego warunku. Aby zmieni formaty, naley klikn przycisk Formatuj dla warunku, który ma by zmieniony. Aby
ponownie wybra formaty na biecej karcie okna dialogowego Formatuj komórki,
trzeba klikn przycisk Wyczy i zaznaczy nowe formaty. Aby doda nowy warunek,
naley klikn przycisk Dodaj. Aby usun jeden lub kilka warunków, naley klikn
przycisk Usu, a nastpnie zaznaczy pola wyboru dla warunków, które trzeba usun.
Aby z zaznaczonych komórek usun wszystkie formaty warunkowe, jak równie inne
formaty, w menu Edycja naley wskaza polecenie Wyczy, a nastpnie wybra opcj
Formaty.
Opisane powyej procedury postpowania odnosz si do wersji 2003 i wczeniejszych.
Odpowiednie procedury do Excela 2007 i nastpnych przytoczono w nastpnym podrozdziale.

Opcje formatowania warunkowego
dostpne od wersji 2007 Excela
Poczwszy od wersji 2007 Excela, znacznie rozbudowano moliwoci formatowania
warunkowego zarówno w aspekcie moliwoci formatowania zakresów powizanych
komórek, jak i efektów wizualnych formatowania. Mona wyróni wartoci charakterystyczne lub nietypowe w zakresie, a wizualizacja danych moe wykorzystywa paski
danych, skale kolorów i zestawy ikon. Liczba regu formatowania warunkowego jest
praktycznie nieograniczona, ale nie wszystkie reguy mona równoczenie zastosowa, bo
jeeli np. dwie reguy okrelaj to komórki i obie s spenione, to kolory si nie mieszaj, lecz stosowana jest regua o wyszym priorytecie.
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Formatowanie komórek zakresu
przy uyciu skali barw
Pierwszy z nowych sposobów formatowania zakresów powizanych danych to wykorzystanie skali barw ta komórek (dwie lub trzy barwy graniczne i odcienie porednie).
Odcie koloru reprezentuje wysokie lub niskie wartoci. Skale barw mona stosowa
tylko do danych liczbowych i tylko „in situ”, to znaczy na podstawie danych zawartych
w formatowanych komórkach. Jeeli zakres zawiera dane nieliczbowe, zostan pominite
przy formatowaniu, ale gdy w zakresie wystpi cho jedna warto bdu, cay zakres
nie bdzie sformatowany. Mona wykorzysta zestawy barw predefiniowane, jak równie
definiowa wasne zestawy. W przypadku skali trójkolorowej mona zdefiniowa
warto przypisan do „rodkowego” koloru. Przy zmianie danych w którejkolwiek z komórek sformatowanego zakresu barwy ta wszystkich komórek s modyfikowane.
Naley zaznaczy zakres komórek do sformatowania lub upewni si, e aktywna komórka znajduje si w tabeli, któr chcemy sformatowa.
Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), nastpnie wskaza polecenie Skale kolorów i wybra jedn z proponowanych skal: dwukolorow lub trójkolorow. Na podgldzie kolor
na górze reprezentuje wysze wartoci, a kolor na dole — nisze wartoci.
Rysunek C.2.
Fragment wstki
z ikon formatowania
warunkowego

Jeeli zachodzi potrzeba edycji zdefiniowanego wczeniej formatowania lub wprowadzenia ustawie niestandardowych, po wybraniu Formatowania warunkowego
naley klikn polecenie Zarzdzaj reguami.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego.
Mona teraz doda, zmieni lub usun format warunkowy albo zmieni zakres komórek objtych formatowaniem.
Domylnie w polu listy Poka reguy formatowania dla jest wywietlana opcja Biece
zaznaczenie, mona równie wybra wywietlenie regu formatowania wybranego arkusza lub tabeli.
Aby doda format warunkowy, naley klikn przycisk Nowa regua. Mona go równie
klikn wczeniej zamiast polecenia Zarzdzaj reguami. W obu przypadkach zostanie
wywietlone okno dialogowe Nowa regua formatowania. Dalej postpujemy jak przy
edycji reguy.
Okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego (rysunek C.3) wywietla
wszystkie reguy zdefiniowane w wybranym zakresie lub arkuszu; na tym etapie mona
zmieni zakresy komórek, do których odnosz si poszczególne reguy, albo wybra
regu do modyfikacji, zaznaczy j i klikn przycisk Edytuj regu lub Usu regu.
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Rysunek C.3. Okno „Meneder regu formatowania warunkowego” w Excelu 2007

Po wyborze przycisku Edytuj regu zostanie wywietlone okno dialogowe Edytowanie
reguy formatowania (rysunek C.4). Poza tytuem okno to nie róni si od okna Nowa
regua formatowania.
Rysunek C.4.
Przykad okna
„Edytowanie reguy
formatowania”
w Excelu 2007

Okno edycji jest podzielone na dwie czci — górna, Wybierz typ reguy, pozwala na
wybór jednego z szeciu typów regu, dolna, Edytuj opis reguy, zawiera pola dostosowane do wybranego typu reguy.
Jeeli zakres ma by sformatowany jako skala barw, w obszarze Wybierz typ reguy
naley klikn pozycj Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartoci. W obszarze Edytuj opis reguy w polu listy Styl formatowania naley wybra odpowiednio pozycj
Skala 2-kolorowa lub Skala 3-kolorowa. Obszar obejmuje dwie lub trzy kolumny:
Minimum, Maksimum oraz ewentualnie Punkt rodkowy. W tych kolumnach naley
wybra odpowiednie pozycje w polach Typ. W przypadku Minimum i Maksimum do
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wyboru jest odpowiednio Najnisza warto lub Najwysza warto, Liczba, Procent,
Formua i Percentyl. W przypadku Punktu rodkowego dostpne opcje to Liczba,
Procent, Formua i Percentyl.
Poniej pól Typ s pola Warto, które naley wypeni staymi lub formuami stosownie do wybranego typu wartoci. W przypadku Procentu lub Percentylu prawidowe wartoci mieszcz si w przedziale od 0 do 100 (bez znaku %), Liczba moe reprezentowa równie dat lub godzin, podobnie Formua, która musi si rozpoczyna od
znaku równoci (=); jeli wybrano Najnisz warto lub Najwysz warto, pole
Warto w kolumnach Minimum i Maksimum jest zablokowane, trzeba natomiast wypeni to pole w kolumnie Punktu rodkowego.
Naley si upewni, czy wartoci wprowadzone lub obliczone z formu speniaj relacj:
Minimum < Punkt rodkowy < Maksimum
W wikszoci wypadków zalecane jest pozostawienie wartoci domylnej 50% w kolumnie Punkt rodkowy, ale mona j dopasowa do okrelonych wymaga.
Aby wybra skal kolorów w kolumnach Minimum, Punkt rodkowy i Maksimum,
naley klikn w kadej z nich pole Kolor, a nastpnie wybra kolor. Aby wybra dodatkowe kolory lub utworzy kolor niestandardowy, mona klikn przycisk Wicej kolorów. Wybrana skala kolorów jest wywietlana w polu Podgld.

Formatowanie komórek zakresu
przy uyciu pasków danych
Wizualizacja wartoci komórek za pomoc pasków danych umoliwia szybkie szacunkowe porównanie wartoci, identyfikacj najwikszych i najmniejszych oraz ocen trendu.
Dugo paska danych reprezentuje warto w komórce. Paski danych mona stosowa
tylko do danych liczbowych i tylko „in situ”, to znaczy na podstawie danych zawartych
w formatowanych komórkach. Jeeli zakres zawiera dane nieliczbowe, zostan pominite przy formatowaniu, ale gdy w zakresie wystpi cho jedna warto bdu, cay
zakres nie bdzie sformatowany.
Naley zaznaczy zakres komórek do sformatowania lub upewni si, e aktywna
komórka znajduje si w tabeli, któr chcemy sformatowa.
Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), nastpnie wskaza polecenie Paski danych i wybra jedn z proponowanych ikon rónicych si kolorem.
Jeeli zachodzi potrzeba edycji zdefiniowanego wczeniej formatowania lub wprowadzenia ustawie niestandardowych, po wybraniu Formatowania warunkowego naley klikn
polecenie Zarzdzaj reguami.
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Zostanie wywietlone okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego.
Mona teraz doda, zmieni lub usun format warunkowy albo zmieni zakres komórek
objtych formatowaniem.
Domylnie w polu listy Poka reguy formatowania dla jest wywietlana opcja Biece
zaznaczenie, mona równie wybra wywietlenie regu formatowania wybranego arkusza lub tabeli.
Aby doda format warunkowy, naley klikn przycisk Nowa regua. Mona go równie
klikn wczeniej zamiast polecenia Zarzdzaj reguami. W obu przypadkach zostanie
wywietlone okno dialogowe Nowa regua formatowania. Dalej postpujemy jak przy
edycji reguy.
Okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego wywietla wszystkie
reguy zdefiniowane w wybranym zakresie lub arkuszu; na tym etapie mona zmieni
zakresy komórek, do których odnosz si poszczególne reguy, albo wybra regu do
modyfikacji, zaznaczy j i klikn przycisk Edytuj regu lub Usu regu.
Po wyborze przycisku Edytuj regu zostanie wywietlone okno dialogowe Edytowanie
reguy formatowania. Poza tytuem okno to nie róni si od okna Nowa regua formatowania.
Okno edycji jest podzielone na dwie czci — górna, Wybierz typ reguy, pozwala na
wybór jednego z szeciu typów regu, dolna, Edytuj opis reguy, zawiera pola dostosowane do wybranego typu reguy.
Jeeli zakres ma by sformatowany jako paski danych, w obszarze Wybierz typ reguy
naley klikn pozycj Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartoci. W obszarze Edytuj opis reguy w polu listy Styl formatowania naley wybra pozycj Pasek
danych. Obszar obejmuje dwie kolumny: Najkrótszy pasek i Najduszy pasek. W tych
kolumnach naley wybra odpowiednie pozycje w polach Typ. W obu przypadkach do
wyboru s odpowiednio Najnisza warto lub Najwysza warto, Liczba, Procent,
Formua i Percentyl.
Poniej pól Typ s pola Warto, które naley wypeni staymi lub formuami stosownie
do wybranego typu wartoci. W przypadku Procentu lub Percentylu prawidowe wartoci
mieszcz si w przedziale od 0 do 100 (bez znaku %), Liczba moe reprezentowa
równie dat lub godzin, podobnie Formua, która musi si rozpoczyna od znaku
równoci (=); jeli wybrano Najnisz warto lub Najwysz warto, pole Warto
w kolumnach Najkrótszy pasek i Najduszy pasek jest zablokowane.
Naley si upewni, czy wartoci wprowadzone lub obliczone z formu speniaj relacj:
Najkrótszy pasek < Najduszy pasek
Aby wybra skal kolorów w kolumnach Najkrótszy pasek i Najduszy pasek, naley
klikn w kadej z nich pole Kolor paska, a nastpnie wybra kolor. Aby wybra dodatkowe kolory lub utworzy kolor niestandardowy, mona klikn przycisk Wicej
kolorów. Wybrana skala kolorów jest wywietlana w polu Podgld. Aby by pokazywany
tylko Pasek danych, a nie warto w komórce, naley zaznaczy pole wyboru Poka
tylko pasek.

Dodatek C i Formatowanie warunkowe

9

W Excelu 2010 wprowadzono dodatkowe moliwoci modyfikacji wygldu paska
danych.
Mona doda obramowanie paska danych. Aby pasek danych mia obramowanie cige,
naley wybra pozycj Obramowania cige w polu listy Obramowanie, a nastpnie
wybra kolor obramowania.
Mona zmieni wygld wypenienia paska. Aby wybra pasek z wypenieniem penym
lub pasek z wypenieniem gradientowym, naley wybra odpowiednio pozycj Pene
wypenienie lub Wypenienie gradientowe w polu listy Wypenienie.
Aby sformatowa paski o wartociach ujemnych, naley klikn pozycj Wartoci ujemne
i o, a nastpnie w oknie dialogowym Ustawienia wartoci ujemnych i osi wybra
opcje wypenienia i koloru obramowania paska wartoci ujemnych. Mona take okreli
ustawienia dotyczce pooenia oraz koloru osi. Po wyborze opcji klikamy przycisk OK.
Kierunek pasków mona zmieni, wybierajc ustawienie w polu listy Kierunek paska.
Domylnie jest w nim wybrane ustawienie Kontekst, ale mona take wybra kierunek od
lewej do prawej i od prawej do lewej w zalenoci od tego, jak maj by prezentowane
dane.

Formatowanie komórek zakresu
przy uyciu zestawu ikon
Zestaw ikon umoliwia sklasyfikowanie danych w trzech, czterech lub piciu kategoriach,
których granice wyznaczaj wartoci progowe. Kada ikona reprezentuje inny zakres
wartoci, np. w zestawie ikon z trzema strzakami czerwona strzaka w gór reprezentuje wysokie wartoci, óta strzaka w bok — rednie wartoci, a zielona strzaka w dó
— niskie wartoci. Ikony mona stosowa tylko do danych liczbowych i tylko „in situ”, to
znaczy na podstawie danych zawartych w formatowanych komórkach. Jeeli zakres
zawiera dane nieliczbowe, zostan pominite przy formatowaniu, ale gdy w zakresie
wystpi cho jedna warto bdu, cay zakres nie bdzie sformatowany.
Naley zaznaczy zakres komórek do sformatowania lub upewni si, e aktywna komórka
znajduje si w tabeli, któr chcemy sformatowa.
Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), nastpnie wskaza polecenie Zestaw ikon i wybra jeden z proponowanych zestawów ikon, zwracajc uwag na liczb ikon w zestawie, gdy nie da si jej pó niej zmieni.
Jeeli zachodzi potrzeba edycji zdefiniowanego wczeniej formatowania lub wprowadzenia ustawie niestandardowych, po wybraniu Formatowania warunkowego naley klikn
polecenie Zarzdzaj reguami.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego.
Mona teraz doda, zmieni lub usun format warunkowy albo zmieni zakres komórek
objtych formatowaniem.
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Domylnie w polu listy Poka reguy formatowania dla jest wywietlana opcja Biece
zaznaczenie, mona równie wybra wywietlenie regu formatowania wybranego arkusza
lub tabeli.
Aby doda format warunkowy, naley klikn przycisk Nowa regua. Mona go równie
klikn wczeniej zamiast polecenia Zarzdzaj reguami. W obu przypadkach zostanie
wywietlone okno dialogowe Nowa regua formatowania. Dalej postpujemy jak przy
edycji reguy.
Okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego wywietla wszystkie
reguy zdefiniowane w wybranym zakresie lub arkuszu; na tym etapie mona zmieni zakresy komórek, do których odnosz si poszczególne reguy, albo wybra regu do modyfikacji, zaznaczy j i klikn przycisk Edytuj regu lub Usu regu.
Po wyborze przycisku Edytuj regu zostanie wywietlone okno dialogowe Edytowanie
reguy formatowania. Poza tytuem okno to nie róni si od okna Nowa regua formatowania.
Okno edycji jest podzielone na dwie czci — górna, Wybierz typ reguy, pozwala na wybór jednego z szeciu typów regu, dolna, Edytuj opis reguy, zawiera pola dostosowane
do wybranego typu reguy.
Jeeli zakres ma by sformatowany jako paski danych, w obszarze Wybierz typ reguy
naley klikn pozycj Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartoci. W obszarze Edytuj opis reguy w polu listy Styl formatowania naley wybra pozycj Zestaw
ikon. Potem wskaza Styl ikony. Domylnie s to trzy wiata sygnalizacji ulicznej (niezaokrglone). Liczba ikon, domylne operatory porównania oraz wartoci progowe mog by róne w rónych zestawach.
Opcjonalnie mona dostosowa operatory porównania oraz wartoci progowe. Domylnie
zakresy wartoci dla kadej ikony maj taki sam rozmiar, ale mona je dostosowa do
wasnych wymaga. Naley sprawdzi, czy progi s umieszczone w logicznej kolejnoci: od najwyszego na górze do najniszego na dole.
Dla kadej ikony w zestawie (z wyjtkiem ostatniej) naley wybra operator relacji
(>= lub >), Warto i Typ. Jako Typ mona wskaza Liczb, Procent, Formu lub
Percentyl. Pola Warto naley wypeni staymi lub formuami stosownie do wybranego
typu wartoci. W przypadku Procentu lub Percentylu prawidowe wartoci mieszcz
si w przedziale od 0 do 100 (bez znaku %), Liczba moe reprezentowa równie dat
lub godzin, podobnie Formua, która musi si rozpoczyna od znaku równoci (=).
Ikony s umieszczane z lewej strony komórki. W zestawie ikon mona zmieni ich kolejno, to znaczy ikona, która oznaczaa mae wartoci, po zmianie bdzie oznacza due.
W tym celu naley zaznaczy pole wyboru Odwró kolejno ikon. Aby bya pokazywana tylko ikona, a nie warto w komórce, naley zaznaczy pole wyboru Poka
tylko ikon.

Dodatek C i Formatowanie warunkowe
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Moe by konieczne dopasowanie szerokoci kolumny do rozmiaru ikony. Dostpne
s trzy rozmiary ikon. Wywietlany rozmiar zaley od rozmiaru czcionki zastosowanej do
danej komórki.
W komórce moe by wywietlana tylko jedna ikona. Jeli dla danej komórki zdefiniowano wicej ni jeden zestaw ikon, wywietlana jest ta z zestawu, który znajduje si
najwyej w hierarchii warunków.
W Excelu 2010 rozszerzono moliwoci formatowania za pomoc zestawu ikon. Mona
zdecydowa, e ikony bd pokazywane tylko w przypadku komórek speniajcych
okrelony warunek, np. ikona ostrzeenia moe by wywietlana tylko w przypadku
komórek, których warto jest powyej wartoci krytycznej; komórki nieprzekraczajce tej wartoci nie bd miay adnej ikony. W tym celu podczas okrelania warunków naley ukry ikony, wybierajc pozycj Brak ikony komórki na licie rozwijanej
z ikonami, znajdujcej si obok ikony. Niestety nie przewidziano wariantu komórki
przezroczystej, co umoliwioby nakadanie na siebie rónych zestawów ikon. Mona
te utworzy wasn kombinacj ikon w zestawie, wykorzystujc ikony przypisane
standardowo do rónych zestawów — np. zielony symbol zaznaczenia, óte wiata
drogowe lub czerwon flag. Wasnych ikon nie da si jednak zdefiniowa, nie mona te zwikszy ich liczby w zestawie powyej piciu.

Formatowanie komórek zawierajcych tekst,
liczb albo wartoci daty lub godziny
Ten typ formatowania odnosi si do indywidualnych komórek i by ju dostpny wczeniej, tyle e w wersji 2007 rozszerzono moliwoci tego typu formatu. Podstaw jego
definicji stanowi operatory porównania.
Naley zaznaczy zakres komórek do sformatowania lub upewni si, e aktywna
komórka znajduje si w tabeli, któr chcemy sformatowa.
Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku
Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), nastpnie wskaza polecenie Reguy wyróniania komórek i wybra odpowiednie polecenie, takie jak Midzy, Równe, Tekst
zawierajcy lub Data wystpujca. Potem wprowadzi wartoci, które maj by uyte
do porównania, i wybra format.
Alternatywnie lub w przypadku koniecznoci edycji zdefiniowanego wczeniej formatu
po wybraniu Formatowania warunkowego naley klikn polecenie Zarzdzaj reguami.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego.
Mona teraz doda, zmieni lub usun format warunkowy albo zmieni zakres komórek objtych formatowaniem.
Domylnie w polu listy Poka reguy formatowania dla jest wywietlana opcja Biece
zaznaczenie, mona równie wybra wywietlenie regu formatowania wybranego arkusza lub tabeli.
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Aby doda format warunkowy, naley klikn przycisk Nowa regua. Mona go równie klikn wczeniej zamiast polecenia Zarzdzaj reguami. W obu przypadkach
zostanie wywietlone okno dialogowe Nowa regua formatowania. Dalej postpujemy
jak przy edycji reguy.
Okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego wywietla wszystkie
reguy zdefiniowane w wybranym zakresie lub arkuszu; na tym etapie mona zmieni
zakresy komórek, do których odnosz si poszczególne reguy, albo wybra regu do
modyfikacji, zaznaczy j i klikn przycisk Edytuj regu lub Usu regu.
Po wyborze przycisku Edytuj regu zostanie wywietlone okno dialogowe Edytowanie reguy formatowania. Poza tytuem okno to nie róni si od okna Nowa regua
formatowania.
Okno edycji jest podzielone na dwie czci — górna, Wybierz typ reguy, pozwala na
wybór jednego z szeciu typów regu, dolna, Edytuj opis reguy, zawiera pola dostosowane do wybranego typu reguy.
W obszarze Wybierz typ reguy naley klikn pozycj Formatuj tylko komórki zawierajce.
W obszarze Edytuj opis reguy w polu listy Formatuj tylko komórki speniajce warunki naley wybra odpowiedni rodzaj danych lub warunku i wykona jedn z nastpujcych czynnoci:
1. Formatowanie liczby, daty lub godziny

Naley wybra pozycj Warto komórki, wskaza operator porównania,
a nastpnie wpisa liczb, dat lub godzin.
Mona wybra np. opcj Midzy, a nastpnie wprowadzi wartoci 50 i 150
lub opcj Równa i wprowadzi dat 2012-12-02.
Mona take wprowadzi formu, która zwraca liczb albo warto daty
lub godziny. Wprowadzana formua musi si zaczyna od znaku równoci (=).
W przypadku uycia nieprawidowych formu formatowanie nie zostanie
zastosowane. Warto przetestowa formu w arkuszu, aby si upewni,
e nie zwraca wartoci bdu.
2. Formatowanie wedug tekstu

Naley wybra opcj Z okrelonym tekstem, wskaza operator porównania,
a nastpnie wpisa tekst. Mona wybra np. operator zawierajce i wprowadzi
tekst elazo lub operator zaczynajce si od i wprowadzi tekst zadanie.
Do cigu wyszukiwania s doczane cudzysowy; mona take stosowa
symbole wieloznaczne ? lub *. Maksymalna dugo cigu wynosi 255 znaków.
Moliwe jest równie wprowadzenie formuy, która zwraca tekst. Wprowadzana
formua musi si zaczyna od znaku równoci (=). W przypadku uycia
nieprawidowych formu formatowanie nie zostanie zastosowane. Warto
przetestowa formu w arkuszu, aby si upewni, e nie zwraca wartoci bdu.

Dodatek C i Formatowanie warunkowe
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3. Formatowanie wedug daty

Naley wybra opcj Z datami wystpujcymi, a nastpnie porównanie daty.
Do wyboru s m.in. opcje Wczoraj lub W przyszym tygodniu.
4. Formatowanie komórek pustych lub niepustych

Mona wybra opcje Puste lub Niepuste.
Warto pusta to komórka, która nie zawiera danych. Jednak w tym przypadku interpretacja komórki pustej jest inna ni zwykle w Excelu. Tu stosuje si pojcie
rozszerzone, obejmujce oprócz komórek faktycznie pustych komórki zawierajce
tekst pusty albo jedn lub wicej spacji (w obu przypadkach zarówno jako stae,
jak i wyniki formu).
5. Formatowanie komórek zawierajcych warto bdu lub niezawierajcych

wartoci bdu
Do wyboru s opcje Zawierajce bdy lub Niezawierajce bdów.
Moliwe wartoci bdów to: #ARG!, #DZIEL/0!, #NAZWA?, #N/D!, #ADR!,
#LICZBA! i #ZERO!.

Po wyborze reguy mona okreli lub zmodyfikowa format. W tym celu naley klikn
przycisk Formatuj.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Formatowanie komórek. Mona wybra format
liczby, czcionki, obramowania lub wypenienia — jaki zostanie zastosowany, gdy warto komórki bdzie spenia okrelony warunek — a nastpnie klikn przycisk OK.
Moliwy jest wybór wicej ni jednego formatu. Wybrane formaty s wywietlane
w polu Podgld.

Formatowanie wartoci sklasyfikowanych
jako pierwsze i ostatnie
Ten typ formatowania umoliwia znalezienie najwyszych i najniszych wartoci w zakresie komórek na podstawie okrelonej przez uytkownika wartoci granicznej.
Mona np. znale  pi pierwiastków o najwikszej temperaturze topnienia, 15% najsabiej zaludnionych pastw wiata lub 20 najlepiej ocenionych studentów na roku. Ten
typ formatu mona stosowa tylko do danych liczbowych i tylko „in situ”, to znaczy
na podstawie danych zawartych w formatowanych komórkach. Jeeli zakres zawiera
dane nieliczbowe, zostan pominite przy formatowaniu, ale gdy w zakresie wystpi cho
jedna warto bdu, cay zakres bdzie sformatowany bdnie (zostan sformatowane
wszystkie komórki liczbowe niezalenie od postaci warunku).
Naley zaznaczy zakres komórek do sformatowania lub upewni si, e aktywna komórka znajduje si w tabeli, któr chcemy sformatowa.
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Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku
Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), nastpnie wskaza polecenie Reguy pierwszych/ostatnich i wybra odpowiednie polecenie, takie jak 10 pierwszych elementów,
Pierwsze 10%, 10 ostatnich elementów lub Ostatnie 10%. Liczby 10 zapisane w poleceniach naley traktowa umownie, bo po wybraniu polecenia mona je zmodyfikowa. Przez „pierwsze” naley rozumie najwiksze, przez „ostatnie” — najmniejsze;
kryterium moe by stosowane tylko do danych numerycznych. Liczby elementów
mona wybra z przedziau od 1 do 1000, procenty od 0 do 100 (cakowite). Procenty
s przeliczane na liczb zaznaczonych elementów w do zoony sposób. W zasadzie
obowizuje zaokrglenie w dó, ale zawsze zaznaczany jest przynajmniej jeden element
(musi mie warto liczbow). Jeeli elementów o takiej samej wartoci, speniajcych
kryterium, jest wicej ni jeden, to zaznaczane s wszystkie te elementy. Po ewentualnej
modyfikacji wartoci liczbowej, która ma by uyta w kryterium, naley wybra lub
zdefiniowa format.
Alternatywnie lub w przypadku koniecznoci edycji zdefiniowanego wczeniej formatu
po wybraniu Formatowania warunkowego naley klikn polecenie Zarzdzaj reguami.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego.
Mona teraz doda, zmieni lub usun format warunkowy albo zmieni zakres komórek
objtych formatowaniem.
Domylnie w polu listy Poka reguy formatowania dla jest wywietlana opcja Biece
zaznaczenie, mona równie wybra wywietlenie regu formatowania wybranego arkusza lub tabeli.
Aby doda format warunkowy, naley klikn przycisk Nowa regua. Mona go równie
klikn wczeniej zamiast polecenia Zarzdzaj reguami. W obu przypadkach zostanie
wywietlone okno dialogowe Nowa regua formatowania. Dalej postpujemy jak przy
edycji reguy.
Okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego wywietla wszystkie
reguy zdefiniowane w wybranym zakresie lub arkuszu; na tym etapie mona zmieni
zakresy komórek, do których odnosz si poszczególne reguy, albo wybra regu do
modyfikacji, zaznaczy j i klikn przycisk Edytuj regu lub Usu regu.
Po wyborze przycisku Edytuj regu zostanie wywietlone okno dialogowe Edytowanie
reguy formatowania. Poza tytuem okno to nie róni si od okna Nowa regua formatowania.
Okno edycji jest podzielone na dwie czci — górna, Wybierz typ reguy, pozwala na
wybór jednego z szeciu typów regu, dolna, Edytuj opis reguy, zawiera pola dostosowane do wybranego typu reguy.
W obszarze Wybierz typ reguy naley klikn pozycj Formatuj tylko wartoci sklasyfikowane jako pierwsze i ostatnie.
W obszarze Edytuj opis reguy w polu listy Formatuj wartoci nalece do naley wybra opcj Pierwsze lub Ostatnie i wykona jedn z nastpujcych czynnoci:

Dodatek C i Formatowanie warunkowe
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1. Aby okreli liczb pierwszych lub ostatnich elementów, naley wprowadzi

liczb i wyczyci pole wyboru procent zaznaczonego zakresu. Prawidowe
wartoci to liczby cakowite od 1 do 1000.
2. Aby okreli procent pierwszych lub ostatnich elementów, naley wprowadzi

liczb i zaznaczy pole wyboru procent zaznaczonego zakresu. Prawidowe
wartoci to liczby cakowite od 0 do 100.
Po wyborze reguy mona okreli lub zmodyfikowa format. W tym celu naley klikn
przycisk Formatuj.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Formatowanie komórek. Mona wybra format liczby, czcionki, obramowania lub wypenienia — jaki zostanie zastosowany, gdy
warto komórki bdzie spenia okrelony warunek — a nastpnie klikn przycisk OK.
Moliwy jest wybór wicej ni jednego formatu. Wybrane formaty s wywietlane
w polu Podgld.

Formatowanie wartoci powyej lub poniej redniej
Ten typ formatowania umoliwia znalezienie w zakresie komórek zawierajcych wartoci powyej lub poniej redniej albo wartoci, dla których rónica wzgldem redniej
jest wiksza ni odchylenie standardowe lub jego wielokrotno (od 1 do 3). Mona
np. znale  wyniki pomiarów pewnej wielkoci rónice si od wartoci redniej o wicej ni trzy odchylenia standardowe. Ten typ formatu mona stosowa tylko do danych
liczbowych i tylko „in situ”, to znaczy na podstawie danych zawartych w formatowanych komórkach. Jeeli zakres zawiera dane nieliczbowe, zostan pominite przy
formatowaniu. Wartoci bdów nie przeszkadzaj.
Naley zaznaczy zakres komórek do sformatowania lub upewni si, e aktywna
komórka znajduje si w tabeli, któr chcemy sformatowa.
Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), nastpnie wskaza polecenie Reguy pierwszych/
ostatnich i wybra odpowiednie polecenie — Powyej redniej lub Poniej redniej.
Na zakoczenie naley wybra lub zdefiniowa format.
Ten wariant definicji formatu nie pozwala na uruchomienie wszystkich opcji dostpnych
w tej grupie.
Alternatywnie lub w przypadku koniecznoci edycji zdefiniowanego wczeniej formatu
po wybraniu Formatowania warunkowego naley klikn polecenie Zarzdzaj reguami.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego.
Mona teraz doda, zmieni lub usun format warunkowy albo zmieni zakres komórek
objtych formatowaniem.
Domylnie w polu listy Poka reguy formatowania dla jest wywietlana opcja Biece zaznaczenie, mona równie wybra wywietlenie regu formatowania wybranego
arkusza lub tabeli.
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Aby doda format warunkowy, naley klikn przycisk Nowa regua. Mona go równie
klikn wczeniej zamiast polecenia Zarzdzaj reguami. W obu przypadkach zostanie
wywietlone okno dialogowe Nowa regua formatowania. Dalej postpujemy jak przy
edycji reguy.
Okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego wywietla wszystkie
reguy zdefiniowane w wybranym zakresie lub arkuszu; na tym etapie mona zmieni zakresy komórek, do których odnosz si poszczególne reguy, albo wybra regu do modyfikacji, zaznaczy j i klikn przycisk Edytuj regu lub Usu regu.
Po wyborze przycisku Edytuj regu zostanie wywietlone okno dialogowe Edytowanie
reguy formatowania. Poza tytuem okno to nie róni si od okna Nowa regua formatowania.
Okno edycji jest podzielone na dwie czci — górna, Wybierz typ reguy, pozwala na
wybór jednego z szeciu typów regu, dolna, Edytuj opis reguy, zawiera pola dostosowane do wybranego typu reguy.
W obszarze Wybierz typ reguy naley klikn pozycj Formatuj tylko wartoci powyej
lub poniej redniej.
W obszarze Edytuj opis reguy w polu listy Formatuj wartoci speniajce poniszy
warunek naley wykona jedn z nastpujcych czynnoci:
1. Aby sformatowa komórki o wartociach powyej lub poniej redniej

dla wszystkich komórek z zakresu, naley wybra opcj Powyej, Równe
lub powyej, Poniej lub Równe lub poniej.
2. Aby sformatowa wszystkie w zakresie komórki, których warto jest

o jedno, dwa lub trzy odchylenia standardowe wiksza lub mniejsza ni
rednia, naley wybra odpowiedni opcj odchylenia standardowego.
Po wyborze reguy mona okreli lub zmodyfikowa format. W tym celu naley klikn
przycisk Formatuj.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Formatowanie komórek. Mona wybra format liczby, czcionki, obramowania lub wypenienia — jaki zostanie zastosowany, gdy
warto komórki bdzie spenia okrelony warunek — a nastpnie klikn przycisk OK.
Moliwy jest wybór wicej ni jednego formatu. Wybrane formaty s wywietlane w polu
Podgld.

Formatowanie wartoci unikatowych
lub zduplikowanych
Ten typ formatowania umoliwia znalezienie w zakresie komórek zawierajcych wartoci
niepowtarzalne lub powtarzajce si co najmniej dwa razy, przy czym nie chodzi o konkretne wartoci, lecz o wszystkie komórki w zakresie. Ten typ formatowania moe mie
zastosowanie do wartoci nie tylko liczbowych, ale równie tekstowych (w tym tekstu
pustego), logicznych i bdów. Jedynie komórki puste nie s rozpoznawane.
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Naley zaznaczy zakres komórek do sformatowania lub upewni si, e aktywna komórka znajduje si w tabeli, któr chcemy sformatowa.
Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), nastpnie wskaza polecenie Reguy wyróniania komórek i wybra polecenie Duplikujce si wartoci. W polu Formatuj komórki,
które zawieraj trzeba wybra jedn z opcji: Zduplikowane lub Unikatowe, a potem
wskaza format.
Alternatywnie lub w przypadku koniecznoci edycji zdefiniowanego wczeniej formatu po wybraniu Formatowania warunkowego naley klikn polecenie Zarzdzaj
reguami.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego.
Mona teraz doda, zmieni lub usun format warunkowy albo zmieni zakres komórek
objtych formatowaniem.
Domylnie w polu listy Poka reguy formatowania dla jest wywietlana opcja Biece zaznaczenie, mona równie wybra wywietlenie regu formatowania wybranego
arkusza lub tabeli.
Aby doda format warunkowy, naley klikn przycisk Nowa regua. Mona go równie klikn wczeniej zamiast polecenia Zarzdzaj reguami. W obu przypadkach
zostanie wywietlone okno dialogowe Nowa regua formatowania. Dalej postpujemy
jak przy edycji reguy.
Okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego wywietla wszystkie
reguy zdefiniowane w wybranym zakresie lub arkuszu; na tym etapie mona zmieni
zakresy komórek, do których odnosz si poszczególne reguy, albo wybra regu do
modyfikacji, zaznaczy j i klikn przycisk Edytuj regu lub Usu regu.
Po wyborze przycisku Edytuj regu zostanie wywietlone okno dialogowe Edytowanie
reguy formatowania. Poza tytuem okno to nie róni si od okna Nowa regua formatowania.
Okno edycji jest podzielone na dwie czci — górna, Wybierz typ reguy, pozwala na
wybór jednego z szeciu typów regu, dolna, Edytuj opis reguy, zawiera pola dostosowane do wybranego typu reguy.
W obszarze Wybierz typ reguy naley klikn pozycj Formatuj tylko wartoci unikatowe lub zduplikowane.
W obszarze Edytuj opis reguy w polu listy Formatuj wszystkie naley wybra opcj
duplikaty lub unikatowe.
Po wyborze reguy mona okreli lub zmodyfikowa format. W tym celu naley
klikn przycisk Formatuj.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Formatowanie komórek. Mona wybra format liczby, czcionki, obramowania lub wypenienia — jaki zostanie zastosowany, gdy
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warto komórki bdzie spenia okrelony warunek — a nastpnie klikn przycisk OK.
Moliwy jest wybór wicej ni jednego formatu. Wybrane formaty s wywietlane w polu
Podgld.
Na rysunku C.5 pokazano kilka przykadów nowych rodzajów formatowania warunkowego, wprowadzonych w Excelu 2007.

Rysunek C.5. Wybrane nowe rodzaje formatowania warunkowego wprowadzone w Excelu 2007

Uywanie formuy do okrelenia komórek,
które naley sformatowa
Aby zastosowa bardziej skomplikowane reguy formatowania warunkowego, mona przy
okrelaniu kryteriów formatowania skorzysta z formuy logicznej. Mona np. porówna
wartoci z wynikiem zwracanym przez funkcj lub oszacowa dane w komórkach spoza
wybranego zakresu.
Naley zaznaczy zakres komórek do sformatowania lub upewni si, e aktywna komórka znajduje si w tabeli, któr chcemy sformatowa.
Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), a nastpnie wskaza polecenie Zarzdzaj reguami.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego.
Mona teraz doda, zmieni lub usun format warunkowy albo zmieni zakres komórek
objtych formatowaniem.

Dodatek C i Formatowanie warunkowe
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Domylnie w polu listy Poka reguy formatowania dla jest wywietlana opcja Biece zaznaczenie, mona równie wybra wywietlenie regu formatowania wybranego
arkusza lub tabeli.
Aby doda format warunkowy, naley klikn przycisk Nowa regua. Mona go równie klikn wczeniej zamiast polecenia Zarzdzaj reguami. W obu przypadkach
zostanie wywietlone okno dialogowe Nowa regua formatowania. Dalej postpujemy
jak przy edycji reguy.
Okno dialogowe Meneder regu formatowania warunkowego wywietla wszystkie
reguy zdefiniowane w wybranym zakresie lub arkuszu; na tym etapie mona zmieni
zakresy komórek, do których odnosz si poszczególne reguy, albo wybra regu do
modyfikacji, zaznaczy j i klikn przycisk Edytuj regu lub Usu regu.
Po wyborze przycisku Edytuj regu zostanie wywietlone okno dialogowe Edytowanie
reguy formatowania. Poza tytuem okno to nie róni si od okna Nowa regua formatowania.
Okno edycji jest podzielone na dwie czci — górna, Wybierz typ reguy, pozwala na
wybór jednego z szeciu typów regu, dolna, Edytuj opis reguy, zawiera pola dostosowane do wybranego typu reguy.
W obszarze Wybierz typ reguy naley klikn pozycj Uyj formuy do okrelenia
komórek, które naley sformatowa.
W obszarze Edytuj opis reguy w polu listy Formatuj wartoci, dla których nastpujca formua jest prawdziwa naley wprowadzi formu.
Formua musi zaczyna si od znaku równoci i zwraca warto logiczn PRAWDA (1)
lub FASZ (0).
Przykad 1. Uywanie jednego formatu warunkowego z wieloma kryteriami i odwoaniami do komórek spoza zakresu formatowanych komórek
W tej formule jeden format warunkowy z wieloma kryteriami zastosowany
do zakresu A1:A5 powoduje sformatowanie komórek przy uyciu koloru
zielonego, jeli warto rednia wszystkich komórek w zakresie jest wiksza
od wartoci w komórce F1 i kada komórka z zakresu ma warto wiksz lub
równ wartoci w komórce G1. Komórki F1 i G1 znajduj si poza zakresem
komórek, dla których jest stosowany format warunkowy. Funkcja ORAZ
powoduje poczenie wielu kryteriów, a funkcja REDNIA oblicza wartoci.
Jeeli w formule wystpuje wyraenie zawierajce odwoanie do zakresu
komórek, to jest traktowane jak formua tablicowa, podobnie jak formuy,
którym nadaje si nazwy za pomoc Menedera nazw.
Formua

Format

=ORAZ(REDNIA($A$1:$A$5)>$F$1; $A$1:$A$5>=$G$1)

Zielony kolor komórki
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Przykad 2. Cieniowanie co drugiego wiersza przy uyciu funkcji MOD i WIERSZ
Ta formua powoduje zacieniowanie co drugiego wiersza w zakresie komórek
przy uyciu koloru niebieskiego. Funkcja MOD zwraca reszt z dzielenia liczby
(pierwszego argumentu) przez dzielnik (drugi argument). Funkcja WIERSZ
bez argumentu zwraca numer biecego wiersza. Po podzieleniu numeru
biecego wiersza przez 2 zawsze otrzymujemy reszt 0 dla numerów
parzystych lub reszt 1 dla numerów nieparzystych. Poniewa 0 jest
interpretowane jako FASZ, a 1 jest interpretowana jako PRAWDA, kady wiersz
o numerze nieparzystym zostanie sformatowany. Analogiczny rezultat
otrzymamy, gdy uyjemy jako argumentu funkcji WIERSZ odwoania
wzgldnego do pierwszej komórki formatowanego zakresu. Wynik
formatowania nie zaley od zawartoci komórek w formatowanym zakresie.
Formua
=MOD(WIERSZ(); 2)

Format

Niebieski kolor komórki

Przykad 3. W zakresie komórek A1:E5 podwietlony bdzie kady wiersz, dla którego
suma wartoci przekracza limit zapisany w komórce w kolumnie F (osobny limit dla
kadego wiersza).
Formua

Format

=SUMA($A1:$E1)>$F1

Czerwony kolor komórki

Po wyborze reguy mona okreli lub zmodyfikowa format. W tym celu
naley klikn przycisk Formatuj.
Zostanie wywietlone okno dialogowe Formatowanie komórek. Mona wybra format
liczby, czcionki, obramowania lub wypenienia — jaki zostanie zastosowany, gdy warto
komórki bdzie spenia okrelony warunek — a nastpnie klikn przycisk OK. Moliwy
jest wybór wicej ni jednego formatu. Wybrane formaty s wywietlane w polu Podgld.

Usuwanie formatów warunkowych
Mona usun definicje wszystkich formatów warunkowych z arkusza albo z zaznaczonego zakresu lub tabeli.
Aby usun formatowanie z caego arkusza, naley umieci kursor gdziekolwiek w tym
arkuszu; aby usun formatowanie z zakresu komórek, naley zaznaczy ten zakres;
aby usun formatowanie z tabeli lub tabeli przestawnej, naley umieci komórk
aktywn w tej tabeli.
Na karcie Narzdzia gówne w grupie Style naley klikn strzak obok przycisku Formatowanie warunkowe (rysunek C.2), nastpnie wskaza polecenie Wyczy reguy i wybra odpowiedni opcj Wyczy reguy z zaznaczonych komórek, ...z caego arkusza,
...z tej tabeli, ...z tej tabeli przestawnej. Aktywne s tylko te opcje, które w okrelonej
sytuacji mog znale  zastosowanie.

Dodatek C i Formatowanie warunkowe
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Usuwanie wybranych formatów warunkowych odbywa si analogicznie do ich edycji
i zostao opisane w poprzednich podrozdziaach.

Zarzdzanie pierwszestwem regu formatowania
warunkowego
W Excelu 2007 zmieniy si zasady ustalania, która z regu formatowania warunkowego ma by zastosowana w sytuacji, gdy dla okrelonego zakresu lub tabeli zdefiniowano wicej ni jedn tak regu. We wczeniejszych wersjach Excela stosowana bya ta
regua, która bya speniona jako pierwsza.
Poczwszy od Excela 2007, uytkownik zyska wiksz swobod w decydowaniu, która
regua lub które z regu maj by zastosowane.
Pierwszym elementem jest kolejno regu formatowania ustalona w oknie Meneder regu formatowania warunkowego (dostp przez Narzdzia gówne/Style/Formatowanie
warunkowe/Zarzdzaj reguami).
Gdy definiujemy kilka regu dla tego samego zakresu, regua wprowadzana pó niej
jest umieszczana na szczycie hierarchii regu, czyli bdzie sprawdzana w pierwszej
kolejnoci. Kolejno pierwszestwa mona zmienia za pomoc strzaek Przenie w
gór i Przenie w dó znajdujcych si w górnej czci okna dialogowego. Strzaek
mona uywa w odniesieniu do zaznaczonej reguy formatowania (mona zaznaczy
tylko jedn regu).
Poczwszy od wersji 2007, Excel domylnie wyznacza wartoci logiczne wszystkich
regu. Jeeli wicej ni jedna regua ma warto logiczn PRAWDA, moe (ale nie musi)
doj do konfliktu midzy nimi.
Jeli np. jedna regua formatuje komórk przy uyciu czcionki pogrubionej, a druga
— przy uyciu czcionki koloru czerwonego, komórka jest formatowana przy uyciu
czcionki pogrubionej koloru czerwonego. Reguy nie powoduj konfliktu, dlatego
obie s stosowane.
Jeli np. jedna regua ustawia kolor czcionki w komórce na czerwony, a druga — na zielony, wystpuje konflikt i moe by zastosowana tylko jedna regua. Gdy reguy powoduj konflikt, zostanie zastosowana regua majca wyszy priorytet.
Konflikt moe powsta równie pomidzy formatowaniem rcznym (definiowanym
w oknie dialogowym Formatowanie komórek dostpnym na karcie Narzdzia gówne
w kilku miejscach np. przez kliknicie strzaki w grupie Czcionka lub Liczba) a kodem formatu i formatem warunkowym. W takim przypadku regua formatowania warunkowego o wartoci PRAWDA ma pierwszestwo przed formatowaniem rcznym, a jeli w ramach reguy formatowania warunkowego zdefiniowano kod formatu, to ma on
pierwszestwo przed ogólnym ustawieniem formatu warunkowego. Jeli regua formatowania warunkowego zostanie usunita, formatowanie rczne dla zakresu komórek
wraz z ewentualnie dodanymi kodami formatu pozostanie niezmienione.
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Formatowanie rczne nie jest wywietlane w oknie dialogowym Meneder regu
formatowania warunkowego i nie jest uywane do okrelania pierwszestwa.

Edytujc arkusz, mona skopiowa i wklei wartoci komórek zawierajcych formatowania warunkowe, wypeni zakres komórek formatowaniami warunkowymi, a take uy
Malarza formatów. W wyniku tych operacji w komórkach docelowych s tworzone
— na podstawie komórek ródowych — nowe reguy formatowania warunkowego.
Skopiowanie i wklejenie wartoci komórek z formatowaniem warunkowym do arkusza
otwartego w innym wystpieniu (instancji) programu Excel nie spowoduje utworzenia
reguy formatowania warunkowego ani skopiowania formatu.

Drugim elementem branym pod uwag przy ustalaniu, które reguy formatowania naley
zastosowa, jest ustawienie pola wyboru Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy.
Kada zdefiniowana regua formatowania jest wyposaona w to pole wyboru, które domylnie nie jest ustawione. Pola te s aktywne dla regu formatowania zgodnych z wersj
2003 i wczeniejszymi wersjami Excela. Ustawienie tego pola spowoduje zaniechanie
sprawdzania dalszych regu, o ile warunek dla tej reguy jest speniony.
Pole to wprowadzono, aby umoliwi zachowanie zgodnoci z wczeniejszymi edycjami
programu Excel. Poniewa we wczeniejszych wersjach Excela sprawdzanie koczyo si
po znalezieniu pierwszego warunku, który by speniony, to jeli chcemy uzyska taki
sam wynik w Excelu 2007 i nastpnych, musimy ustawi pole Zatrzymaj, gdy warunek
jest prawdziwy dla wszystkich regu z wyjtkiem ostatniej (dla ostatniej reguy ustawienie
jest bez znaczenia).

Znajdowanie komórek majcych formaty warunkowe
Jeli w arkuszu znajduje si cho jedna komórka z formatem warunkowym, mona j
szybko znale , aby skopiowa, zmieni lub usun formatowanie warunkowe. Suy do
tego polecenie Przejd do — specjalnie, które umoliwia znalezienie komórek z okrelonym formatem warunkowym lub wszystkich komórek z formatami warunkowymi.

Znajdowanie wszystkich komórek z formatem warunkowym
Do wersji 2003 w menu Edycja naley klikn polecenie Przejd do, a nastpnie przycisk
Specjalnie. Od wersji 2007 trzeba na karcie Narzdzia gówne w grupie Edycja klikn
przycisk Znajd i zaznacz, a potem wybra opcj Przejd do — specjalnie.
W wywietlonym oknie naley wybra opcj Formatowania warunkowe. W polu
Sprawdzanie poprawnoci danych zaznaczona jest domylnie opcja Wszystkich. Koczymy przyciskiem OK.
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Znajdowanie komórek z wybranym formatem warunkowym
Naley klikn komórk z formatem warunkowym, który chce si znale .
Do wersji 2003 w menu Edycja naley klikn polecenie Przejd do, a nastpnie przycisk
Specjalnie. Od wersji 2007 trzeba na karcie Narzdzia gówne w grupie Edycja klikn
przycisk Znajd i zaznacz, a potem wybra opcj Przejd do — specjalnie.
W wywietlonym oknie naley wybra opcj Formatowania warunkowe, nastpnie w polu
Sprawdzanie poprawnoci danych zaznaczy opcj Takich samych i zakoczy przyciskiem OK.

Dostp do definicji formatów warunkowych
z poziomu VBA
Niestety, twórcy Excela bardzo utrudnili programistom VBA dostp do informacji o formatowaniu warunkowym zastosowanym w komórkach arkusza. Dostp jest jedynie do
definicji regu formatów warunkowych, nie ma natomiast bezporedniego dostpu do
informacji o skutkach formatowania, o tym, które reguy s aktywne i jak w wyniku
ich zastosowania wyglda komórka czy zakres komórek. Kada komórka ma przypisan
kolekcj formatów warunkowych FormatConditions, których liczb podaje waciwo Count. Kady z formatów ma okrelony typ Type i w zalenoci od niego szereg
innych waciwoci zawierajcych definicj formatu. Do wersji Excela 2003 byy dwa
typy formatów: xlCellValue i xlExpression, w wersji 2007 jest ich ju 15. Kady typ ma
troch inn struktur i inne waciwoci. Pomidzy wersjami istniej te rónice w sposobie pamitania i interpretacji danych wprowadzanych przy definiowaniu formatu. Aby
odnale  aktywn regu, trzeba analizowa po kolei wszystkie zdefiniowane reguy
i porównywa z wartoci zapisan w komórce. Poniej przytaczam przykad funkcji, która
wykonuje tak analiz i zwraca numer koloru czcionki lub koloru ta komórki z uwzgldnieniem formatowania warunkowego. Funkcja ta nie analizuje kodów formatu (mog
mie wpyw na kolor czcionki), a jedynie format ustawiony rcznie i formaty warunkowe.
Uwzgldnia tylko formaty tradycyjne, dostpne w wersjach do 2003, mona jej jednak
uywa równie w wersjach pó niejszych, ale w trybie zgodnoci z wersj 2003, to znaczy do znalezienia pierwszego warunku, który jest speniony. Pomimo tych ogranicze
funkcja i tak jest do rozbudowana z powodu koniecznoci analizy kadego z moliwych warunków. Funkcj wywouje si z argumentem w postaci adresu analizowanej
komórki; drugim argumentem jest PRAWDA, jeli chcemy odczyta kolor czcionki, lub
FASZ (domylnie), jeli interesuje nas kolor ta komórki.
Private Function EvalForm(f, Rng As Range)
If Val(Application.Version) < 12 Then
Temp = Application.ConvertFormula(f, xlA1, xlR1C1, , Application.Caller)
f = Application.ConvertFormula(Temp, xlR1C1, xlA1, , Rng)
End If
EvalForm = Application.Evaluate(f)
End Function
Function ActiveCondition(Rng As Range) As Integer
Dim Ndx As Long
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Dim FC As FormatCondition
Dim Temp, Temp1, Temp2
ActiveCondition = 0
If Rng.FormatConditions.Count = 0 Then Exit Function
For Ndx = 1 To Rng.FormatConditions.Count
Set FC = Rng.FormatConditions(Ndx)
Select Case FC.Type
Case xlCellValue
Temp = EvalForm(FC.Formula1, Rng)
Select Case FC.Operator
Case xlBetween
Temp2 = EvalForm(FC.Formula2, Rng)
If Temp2 < Temp Then Temp1 = Temp: Temp = Temp2: Temp2 = Temp1
If Rng >= Temp And Rng <= Temp2 Then Exit For
Case xlGreater
If Rng > Temp Then Exit For
Case xlEqual
If Rng = Temp Then Exit For
Case xlGreaterEqual
If Rng >= Temp Then Exit For
Case xlLess
If Rng < Temp Then Exit For
Case xlLessEqual
If Rng <= Temp Then Exit For
Case xlNotEqual
If Rng <> Temp Then Exit For
Case xlNotBetween
Temp2 = EvalForm(FC.Formula2, Rng)
If Temp2 < Temp Then Temp1 = Temp: Temp = Temp2: Temp2 = Temp1
If Rng < Temp Or Rng > Temp2 Then Exit For
End Select
Case xlExpression
If EvalForm(FC.Formula1, Rng) Then Exit For
End Select
Next Ndx
If Ndx > Rng.FormatConditions.Count Then Ndx = 0
ActiveCondition = Ndx
End Function
Function ColorCond(Rng As Range, Optional OfText As Boolean = False) As Long
Dim AC As Integer
Dim FColor As Long, InColor As Long
Application.Volatile
AC = ActiveCondition(Rng)
If AC = 0 Then
FColor = Rng.Font.Color
InColor = Rng.Interior.Color
Else
With Rng.FormatConditions(AC)
FColor = IIf(IsNull(.Font.Color), Rng.Font.Color, .Font.Color)
InColor = IIf(IsNull(.Interior.Color), Rng.Interior.Color, .Interior.Color)
End With
End If
ColorCond = IIf(OfText, FColor, InColor)
End Function
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Pomocnicza funkcja EvalForm oblicza warto warunku, czy to w postaci wzoru, czy formuy. W przypadku wersji 2003 i wczeniejszych konieczna jest korekta adresu wzgldnego lub mieszanego zawartego w formule, gdy jest on niepotrzebnie modyfikowany,
gdy odwoujemy si do formu warunków z innej komórki. W wersji 2007 ten bd
naprawiono i korekta nie jest potrzebna.
Funkcja ActiveCondition znajduje numer pierwszego warunku, który jest speniony.
Zwraca 0, jeli aden warunek nie jest speniony lub nie zdefiniowano formatów warunkowych. Testowane s dwa typy formatów: xlCellValue (warto) lub xlExpression
(formua). W przypadku wartoci osobno analizowane jest uycie rónych operatorów
porównania, operatory xlBetween (pomidzy) i xlNotBetween (poza) wymagaj porównania wartoci komórki z dwiema wartociami warunku formatu. Naley te uwzgldni
przypadek, gdy wartoci warunków podano w odwrotnej kolejnoci.
Po znalezieniu aktywnego warunku funkcja ColorCond odczytuje kolor tekstu i ta dla
tego warunku i zwraca jako wynik. Trzeba uwzgldni sytuacj, w której, jeli formaty
warunkowe nie zostay zdefiniowane lub aden nie jest speniony, naley odczyta
kolory z formatu staego. Moe te by tak, e w aktywnym formacie warunkowym który z kolorów (tekstu lub ta) nie jest zdefiniowany (ma warto Null), wtedy równie
naley pobra warto z formatu staego.
Polecenie Application.Volatile dodano, aby funkcja bya przeliczana po kadej zmianie
danych w arkuszu. Niemniej moe si zdarzy, e po zmianach w arkuszu wpywajcych
porednio na stan formatów warunkowych funkcja nie zostanie od razu zaktualizowana,
wtedy trzeba zrobi to rcznie za pomoc klawiszy Ctrl+Alt+F9.
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