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Kas yra Excel? 

„Excel“ yra „Microsoft Office“ sistemos skaičiuoklių programa. Naudodami „Excel“ galite kurti ir formatuoti 

darbaknyges (skaičiuoklių rinkinius), kad galėtumėte analizuoti duomenis ir priimti išsamesne informacija pagrįstus 

verslo sprendimus. Programa „Excel“ itin tinkama naudoti, jei norite stebėti duomenis, kurti duomenų analizavimo 

modelius, rašyti formules, pagal kurias atliekami duomenų skaičiavimai, kurti įvairias duomenų suvestines ir pateikti 

duomenis įvairiose profesionaliai atrodančiose diagramose. 

Kai kurie bendrieji programos „Excel“ naudojimo scenarijai nurodyti toliau. 

• Apskaita    Galite naudoti galingas Excel skaičiavimo funkcijas kurdami daugelį finansinių apskaitos pranešimų, 
pvz., pranešimą apie grynųjų srautą, pajamų pranešimą arbe pelno ar nuostolių pranešimą. 

• Biudžetas    Nesvarbu, ar jūsų poreikiai asmeniniai, ar susiję su verslu, naudodami Excel galite sukurti ar įrašyti 
bet kurį biudžeto tipą, pvz., rinkodaros biudžeto planą, įvykio biudžetą ar išėjimo į pensiją biudžetą. 

• Sąskaitos ir pardavimas    Excel naudinga tvarkant sąskaitų išrašymo ir pardavimo duomenis, nes galite 
lengvai sukurti reikiamas formas, pvz., pardavimų sąskaitas faktūras, važtaraščius ar pirkimo užsakymus. 

• Ataskaitos    Naudodami Excel galite kurti įvairias ataskaitas, kuriose būtų pateikiama jūsų duomenų analizė ar 
jų suvestinė, pvz., ataskaitos, kurios atspindi projekto efektyvumą, pateikia numatytų ir faktinių rezultatų skirtumą, ar 
ataskaitos, kurias galite naudoti sudarydami prognozes. 

• Planavimas    Excel yra puiki priemonė kurti profesionalius planus ar naudingas planavimo priemones, pvz., 
kassavaitinį klasės planą, rinkodaros tyrimų planą, metų pabaigos mokesčių planą ar planavimo priemones, kurios 
padės organizuoti kassavaitinius susitikimus, vakarėlius ar atostogas. 

• Stebėjimas    Naudodami Excel galite stebėti laiko lapų ar sąrašų duomenis, pvz., laiko lapas, skirtas stebėti 
darbą ar inventoriaus sąrašą, kurį naudojant stebima įranga. 

• Kalendorių naudojimas     Excel darbo sritis suskirstyta langeliai, todėl galima nesunkiai kurti bet kurio tipo 
kalendorių, pvz., akademinį kalendorių, skirtą stebėti mokslo metų įvykius ar fiskalinių metų kalendorių, skirtą stebėti 
verslo įvykius ir gaires. 

Naujos darbaknygės kūrimas 
Programos „Microsoft Excel“ darbaknygė yra failas, turintis vieną ar daugiau darbalapių, kuriuos galima naudoti 

įvairiems susijusios informacijos tipams tvarkyti. Norėdami sukurti naują darbaknygę, galite atidaryti tuščią 

darbaknygę. Be to, galite kurti naują darbaknygę pagal esamą darbaknygę, numatytąjį darbaknygės šabloną ar bet 

kokį kitą šabloną. 
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Naujos tuščios darbaknygės atidarymas 

1. Spustelėkite skirtuką Failas. 

2. Spustelėkite Naujas. 

3. Srityje Galimi šablonai dukart spustelėkite Tuščia darbaknygė. 

Naujos darbaknygės kūrimas pagal šabloną 

1. Spustelėkite skirtuką Failas. 

2. Spustelėkite Naujas. 

3. Dalyje Galimi šablonai spustelėkite Pavyzdiniai šablonai arba Mano šablonai. 

4. Atlikite vieną iš šių veiksmų: 

• Norėdami naudoti pagal numatytuosius nustatymus įdiegtą Excel šabloną, srityje Galimi 
šablonai dukart spustelėkite norimą šabloną. 

• Norėdami naudoti savo šabloną, skirtuke Asmeniniai šablonai du kartus spustelėkite norimą 

šabloną. 

Duomenų įvedimas į darbaknygę 
Norėdami dirbti su darbalapyje esančiais duomenimis iš pradžių turite įvesti duomenų į langelius. Tada gali prireikti 

koreguoti duomenų rodymą, kad būtų rodomi tik pageidaujami duomenys. 

Parametrų koregavimas 

1. Norėdami perkelti langelio tekstą, pažymėkite langelius, kuriuos norite formatuoti, tada skirtuko 

Pagrindinis grupėje Lygiavimas spustelėkite Kelti teksto eilutę. 

 

2. Jei norite, kad stulpelio plotis ir eilutės aukštis automatiškai atitiktų langelio turinį, pažymėkite stulpelius ir 

eilutes, kurias norite pakeisti, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Langeliai spustelėkiteFormatas. 

 

Srityje Langelio dydis spustelėkite Automatiškai talpinti pagal stulpelio plotį arba Automatiškai 

talpinti pagal eilutės aukštį. 

Patarimas    Norėdami greitai automatiškai sutalpinti į visus darbalapio stulpelius ar eilutes, spustelėkite 

mygtuką Žymėti viską ir dukart spustelėkite bet kurią tarp dviejų stulpelio ar eilutės antraščių esančią kraštinę. 
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Duomenų formatavimas 

1. Jei norite taikyti skaičių formatavimą, spustelėkite langelį, kuriame yra formatuotini skaičiai, tada 

skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius spustelėkite rodyklę prie Bendra ir spustelėkite pageidaujamą formatą. 

 

2. Jei norite keisti šriftą, pažymėkite langelius, kuriuose yra duomenys, kuriuos norite formatuoti, tada 

skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite pageidaujamą formatą. 

 

Darbalapio formatavimas 
Galite padidinti darbalapio skaitomumą naudodami įvairius formatavimo veiksmus. Pavyzdžiui, naudodami kraštines ir 

spalvas galite apibrėžti langelius darbalapyje. 

Langelio kraštinių taikymas 

1. Pažymėkite langelį arba langelių diapazoną, kur norite pridėti kraštinę. 

 

2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite rodyklę šalia Kraštinės , o tada spustelėkite norimą 

kraštinės stilių. 

 

Teksto spalvos ir lygiuotės keitimas 

1. Pažymėkite langelį arba langelių diapazoną, kuriame yra (ar bus) norimas formatuoti tekstas. Taip pat 

galite pažymėti vieną ar kelias teksto dalis langelyje ir taikyti joms skirtingas teksto spalvas. 

2. Norėdami keisti teksto spalvą pažymėtuose langeliuose, skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite 

rodyklę šalia Šrifto spalva  ir dalyje Temos spalvos arba Standartinės spalvos spustelėkite norimą naudoti 

spalvą. 

3. Jei norite keisti teksto lygiuotę pažymėtuose langeliuose, skirtuko Pagrindinis grupėje Lygiuotė 
spustelėkite norimą lygiuotės parinktį. 
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Pavyzdžiui, jei norite keisti horizontalią langelio turinio lygiuotę, spustelėkite Tekstą išlygiuoti kairėje

, Centruoti  arba Tekstą išlygiuoti dešinėje . 

Langelių spalvinimas 

1. Pažymėkite norimą spalvinti langelį arba langelių diapazoną. 

2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite rodyklę šalia Užpildo spalva , o tada dalyje Temos 
spalvos arba Standartinės spalvos spustelėkite norimą spalvą. 

Duomenų padėties langelyje keitimas 

1. Pasirinkite langelį arba langelių diapazoną su duomenimis, kurių padėtį norite keisti. 

2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Lygiuotė atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų: 

 

• Jei norite keisti vertikalią langelio turinio lygiuotę, spustelėkite Lygiuotė viršuje , Lygiuotė 

viduryje  arba Lygiuotė apačioje . 

• Jei norite keisti horizontalią langelio turinio lygiuotę, spustelėkite Tekstą išlygiuoti kairėje 

,Centruoti  arba Tekstą išlygiuoti dešinėje . 

• Jei norite keisti langelio turinio įtrauką, spustelėkite Mažinti įtrauką  arba Didinti įtrauką . 

• Jei norite pasukti langelio turinį, spustelėkite Padėtis  ir tada pasirinkite norimą sukimo parinktį. 

• Jei norite perkelti teksto eilutę langelyje, spustelėkite Kelti teksto eilutę. 

• Jei norite naudotis papildomomis teksto lygiuotės parinktimis, spustelėkite Dialogo lango vykdyklė 

šalia Lygiuotė, tada skirtuką Lygiuotė dialogo lange Langelių formatavimas ir pasirinkite norimas parinktis. 

Pavyzdžiui, norėdami išlyginti langelio tekstą abiejose pusėse, skirtuke Lygiuotė spustelėkite išplečiamąjį lauką 

dalyje Horizontali ir spustelėkite Abipusė lygiuotė. 

Teksto spalvos keitimas 

Galite keisti langelių teksto ir fono spalvą. Fonui galite naudoti vientisą spalvą arba pritaikyti specialiuosius 

efektus, pvz., perėjimą, tekstūras ir paveikslėlius. 

1. Pasirinkite langelį, langelių diapazoną, tekstą arba simbolius, kuriems norite pritaikyti kitokią teksto spalvą. 

2. Skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Šriftas atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. 

 

• Norėdami taikyti vėliausiai pažymėtą teksto spalvą, spustelėkite Šrifto spalva . 

• Norėdami pakeisti teksto spalvą, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Šrifto spalva , ir dalyje Temos 
spalvos arba Standartinės spalvos spustelėkite norimą naudoti spalvą. 
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Teksto fono spalvos keitimas 

1. Pasirinkite langelį, langelių diapazoną, tekstą arba simbolius, kuriems norite pritaikyti kitokią teksto fono 

spalvą. 

2. Skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Šriftas atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. 

 

• Norėdami taikyti vėliausiai pažymėtą teksto fono spalvą, spustelėkite Užpildo spalva . 

• Norėdami pakeisti teksto fono spalvą, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Užpildo spalva , ir dalyje 

Temos spalvos arba Standartinės spalvos spustelėkite norimą naudoti fono spalvą. 

Trafareto arba užpildo efekto taikymas fono spalvai 

1. Pasirinkite langelį, langelių diapazoną, tekstą arba simbolius, kuriems norite pritaikyti fono spalvą su 

užpildo efektais. 

2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Formatuoti langelių šriftą, tada 

spustelėkite skirtuką Užpildas. 

 

3. Dialogo lango dalyje Langelių formatavimas dalyje Fono spalva spustelėkite norimą naudoti fono 

spalvą. 

4. Atlikite vieną iš šių veiksmų: 

Langelių spalvinimo taikymas arba šalinimas 

Galite spalvinti langelius užpildydami juos vientisomis spalvomis arba konkrečiais trafaretais. Jei susiduriate su 

sunkumais spalvotai spausdindami nuspalvintus langelius, patikrinkite, ar teisingai nustatytos spausdinimo 

parinktys. 

Langelių užpildymas vientisomis spalvomis 

1. Pažymėkite langelius, kuriems norite taikyti arba iš kurių norite šalinti spalvinimą. 

2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas atlikite vieną iš šių veiksmų: 

 

• Jei norite užpildyti langelius vientisa spalva, spustelėkite rodyklę šalia Užpildo spalva , o tada dalyje 

Temos spalvos arba Standartinės spalvos spustelėkite norimą spalvą. 



Virgilija EXCELL 2010 ATMINTINĖ 

 

 9 

 

• Jei norite užpildyti langelius pasirinktine spalva, spustelėkite rodyklę šalia Užpildo spalva , spustelėkite 

Daugiau spalvų, o tada dialogo lange Spalvos pasirinkite norimą spalvą. 

 

  

Langelių užpildymas trafaretais 

1. Pažymėkite langelius, kuriuos norite užpildyti trafaretu. 

2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Formatuoti langelius. 

 

3. Dialogo lange Langelių formatavimas skirtuko Užpildas dalyje Fono spalva spustelėkite norimą naudoti 

fono spalvą. 

4. Atlikite reikiamą veiksmą: 

Langelių spalvinimo šalinimas 

1. Pažymėkite langelius, turinčius užpildo spalvą arba užpildo trafaretą. 

2. Skirtuko Pagrindinis puslapis grupėje Šriftas spustelėkite strėlytę šalia komandos Užpildo spalva ir 

spustelėkite Be užpildo. 

 

Langelio kraštinių pridėjimas ir pašalinimas darbalapyje 

Naudodami iš anksto nustatytą kraštinių stilių galite greitai pridėti kraštines aplink langelius arba 

langelių diapazonus. 
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Iš anksto nustatytos langelio kraštinės taikymas 

1. Darbalapyje pasirinkite langelį arba langelių diapazoną, prie kurio norite pridėti kraštinę, pakeisti jos stilių 

ar ją pašalinti. 

2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas atlikite vieną iš šių veiksmų: 

 

• Norėdami taikyti naują ar kitokį kraštinės stilių, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Kraštinės , ir 

spustelėkite kraštinės stilių. 

• Norėdami pašalinti langelio kraštines spustelėkite rodyklę, esančia šalia mygtuko Kraštinės , ir 

spustelėkite Be kraštinių . 

Langelio kraštinės šalinimas 

1. Darbalapyje pasirinkite langelį arba langelių, kurių kraštinę norite pašalinti, diapazoną. 

2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite rodyklę šalia Kraštinės  ir spustelėkite Be 

kraštinių . 

 

Skaičių formatavimas darbalapyje 

Taikydami skirtingus skaičių formatus, galite rodyti skaičius kaip procentus, datas, valiutą ir t.t. Pvz., jeigu 

apdorojate ketvirčio biudžetą, piniginėms reikšmėms parodyti galite naudoti valiutos skaičių formatą. 

 

 
Pažymėkite langelius, kuriuos norite formatuoti. 
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Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius spustelėkite Dialogo lango vykdyklė  šalia Skaičius  

 

Sąraše Kategorija, spustelėkite norimą naudoti formatą ir jei reikia, pakeiskite parametrus. Pvz., 

jeigu naudojate valiutos formatą, galite pasirinkti kitą valiutos simbolį, matyti daugiau arba mažiau 

dešimtainių skaitmenų, arba pakeisti neigiamų skaičių rodymą. 

 
 

Kiti veiksmai 

• Jei programa „Microsoft Excel“ langelyje rodo #####, kai pritaikėte skaičių formatavimą, langelis tikriausiai 

nepakankamai platus, kad būtų galima rodyti duomenis. Norėdami išplėsti stulpelio plotį, dukart spustelėkite 

stulpelio, kuriame yra langeliai su ##### klaida, dešiniąją kraštinę. Tai automatiškai pakeis stulpelio dydį, kad 

skaičius tilptų. Be to, galite vilkti dešiniąją kraštinę, kol stulpelis taps norimo dydžio. 

• Dažniausiai skaičiai rodomi taip, kaip reikia, nesvarbu ar įvedate juos į darbalapį, ar importuojate juos iš 

duomenų bazės ar kito išorinio šaltinio. Tačiau programa „Excel“ kartais taiko netikėtą skaičių formatą ir dėl to gali 

reikėti atlikti kai kuriuos pakeitimus. Pvz., jeigu įvedate skaičių, kuriame yra pasvirasis brūkšnys (/) arba brūkšnelis 

(-), „Excel“ gali jį suprasti kaip datą ir konvertuoti į datos formatą. Jeigu norite įvesti neapskaičiuojamas reikšmės, 

pvz., 10e5, 1 p, arba 1-2 ir nenorite, kad „Excel“ konvertuotų reikšmę į įtaisytąjį skaičiaus formatą, galite langeliams 

pritaikyti Teksto formatą ir tik tada įvesti skaičių. 

• Jei įtaisytasis skaičių formatas neatitinka jūsų poreikių, galite sukurti savo pasirinktinį skaičių formatą. Iš 

pradžių gali būti sunku suprasti kodą, naudojamą skaičių formatams kurti, todėl geriausia pradėti nuo įtaisytųjų 

skaičių formatų. Tada galite keisti bet kurią to formato kodo dalį ir sukurti savo pasirinktinį skaičių formatą. 

Norėdami pamatyti įtaisytojo skaičių formato kodą, spustelėkite kategoriją Pasirinktinis ir žiūrėkite lauką Tipas. 
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Pavyzdžiui, kodas [<=9999999]###-####;(###) ###-#### yra naudojamas telefono numeriui (555) 555-
1234 rodyti. 

Programos „Excel“ darbalapio lentelės kūrimas arba naikinimas 

Sukūrę lentelę (anksčiau vadintą sąrašu) programos „Microsoft Excel“ darbalapyje galite tvarkyti ir analizuoti 

lentelės duomenis, neatsižvelgiant į duomenis už jos ribų. 

 

Jei nebenorite dirbti su duomenimis lentelėje, galite konvertuoti lentelę į įprastą 

duomenų diapazoną išlaikydami pritaikytą lentelės stiliaus formatavimą. Kai lentelė ir jos duomenys tampa 

nereikalingi, galite juos panaikinti. 

Lentelės kūrimas 

Lentelę kurti galite vienu iš dviejų būdų. Galite įterpti lentelę numatytuoju lentelės stiliumi arba formatuoti 

savo duomenis kaip lentelę pasirinktu stiliumi. 

1. Darbalapyje pasirinkite langelių diapazoną, kurį norite įtraukti į lentelę. Langeliai gali būti tušti arba su 

duomenimis. 

2. Skirtuko Įterpimas grupėje Lentelės spustelėkite Lentelė. 

 

3. Jei pasirinktame diapazone yra duomenų, kuriuos norite rodyti kaip lentelės antraštes, pažymėkite žymės 

langelį Lentelė su antraštėmis. Jei nepažymite žymės langelio Lentelė su antraštėmis, lentelių antraštėse rodomi 

numatytieji pavadinimai. Numatytuosius pavadinimus galite pakeisti pažymėdami numatytąją keistiną antraštę ir 

įvesdami norimą tekstą. 

Lentelės įterpimas naudojant pasirinktą stilių 

1. Darbalapyje pažymėkite tuščių langelių diapazoną arba langelius, kuriuose yra duomenų, iš kurių norite 

greitai sudaryti lentelę. 

2. Skirtuko Pagrindinis puslapis grupėje Stiliai spustelėkite komandą Formatuoti lentelę. 
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3. Dalyje Šviesus, Vidutinis arba Tamsus spustelėkite norimą naudoti lentelės stilių. Jeigu pasirinktame 

diapazone yra duomenų, kuriuos norite rodyti kaip lentelės antraštes, spustelėkite lentelės stilių, kuriame yra 

antraštės eilutė. 

Lentelės panaikinimas neprarandant duomenų arba lentelės formatavimo 

Sukūrę lentelę galite pageidauti ir toliau dirbti su jos funkcijomis. Arba galite pageidauti tokio lentelės stiliaus, 

kuriame nebūtų lentelės funkcijų. Norėdami nutraukti darbą su duomenimis lentelėje taip, kad neprarastumėte 

jokių savo pritaikytų lentelės stiliaus formatavimo elementų, galite konvertuoti lentelę į įprastą darbalapio 

duomenų diapazoną. 

1. Spustelėkite bet kurioje lentelės vietoje. 

2. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Konvertuoti į diapazoną. 

 

Lentelės ir jos duomenų panaikinimas 

Jeigu daugiau nebenorite dirbti su lentele arba joje esančiais duomenimis, galite viską panaikinti. 

1. Darbalapyje pažymėkite lentelę. 

2. Paspauskite DELETE. 

Greitoji paleistis 

Greitoji paleistis: duomenų filtravimas naudojant automatinį filtravimą 

Filtruodami darbalapio informaciją, galite greitai rasti reikšmes. Galite filtruoti vieną ar daugiau duomenų stulpelių. 

Filtruodami galite valdyti ne tik tai, ką norite matyti, bet ir tai, ko nenorite įtraukti į rodinį. Galite filtruoti pagal sąrašo 

parinktis arba sukurti konkrečius filtrus, kad dėmesys būtų kreipiamas į pageidaujamus duomenis. 

Naudodami filtro sąsajos lauką Ieška, galite ieškoti teksto ar skaičių. 

Filtruojant duomenis paslepiamos eilutės, jei viename ar daugiau jos stulpelių esančios reikšmės neatitinka filtravimo 

kriterijų. Galite filtruoti skaitines ir tekstines reikšmes arba filtruoti pagal langelių spalvą, jei jų fonui ar tekstui buvo 

taikomas spalvų formatavimas. 

 Pasirinkti filtruojamus duomenis     
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1. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Filtruoti. 

 
2. Spustelėdami rodyklę  stulpelio antraštėje atidarykite sąrašą, kuriame galite pasirinkti filtrus. 

Pastaba    Atsižvelgdama į stulpelyje esančių duomenų tipą, programa „Microsoft Excel“ sąraše rodo Skaičių 

filtrai arba Teksto filtrai. 

 Filtravimas pažymint reikšmes arba ieškant     

Reikšmių pasirinkimas iš sąrašo ir ieškojimas yra greičiausias filtravimo būdas. Spustelėjus rodyklę stulpelyje, kuriame 

įjungtas filtravimas, sąraše rodomos visos tame stulpelyje esančios reikšmės. 

 
 Jei norite įvesti ieškomą tekstą ar skaičius, naudokite lauką Ieška 
 Pažymėti ir išvalyti žymės langelius, kad būtų galima peržiūrėti duomenų stulpelyje rastas reikšmes 
 Norėdami rasti reikiamas sąlygas atitinkančias reikšmes, naudokite papildomus kriterijus 

1. Jei norite pažymėti pagal reikšmes, sąraše išvalykite žymės langelį (Žymėti viską). Taip pašalinsite visų žymės 

langelių žymėjimą. Tada pasirinkite tik pageidaujamą reikšmę ir spustelėkite Gerai, kad pamatytumėte rezultatus. 

2. Jei stulpelyje norite ieškoti teksto, įveskite tekstą ar skaičius lauke Ieška. Dar galite naudoti pakaitos 

simbolius, pavyzdžiui, žvaigždutę (*) arba klaustuką (?). Jei norite pamatyti rezultatus, paspauskite ENTER. 

 Filtruoti duomenis nurodant sąlygas     

Nurodydami sąlygas galite kurti pasirinktinius filtrus, pagal kuriuos būtų griežčiau filtruojami pageidaujami 

duomenys. Tai daroma sukuriant filtrą. Jei esate kūrę duomenų bazės užklausą, šis procesas bus jums žinomas. 

1. Sąraše pasirinkite Skaičių filtrai arba Teksto filtrai. Rodomas meniu, kuriame galima filtruoti pagal įvairias 

sąlygas. 

2. Pasirinkite sąlygą, tada pasirinkite arba įveskite kriterijų. Spustelėkite mygtuką Ir, kad būtų sujungti kriterijai 

(t. y. du ar daugiau kriterijų, kurie turi būti tenkinami), arba mygtuką Arba, kuriuo nurodysite, kad turi būti 

tenkinama tik viena iš kelių sąlygų. 

3. Norėdami taikyti filtrą ir gauti laukiamus rezultatus, spustelėkite Gerai. 
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Greitoji paleistis: duomenų rūšiavimas naudojant automatinį filtrą 

Kai darbalapyje rūšiuojate informaciją, galite peržiūrėti duomenis taip, kaip norite, ir greitai rasti reikšmes. Galite 

rūšiuoti diapazoną ar duomenų lentelę viename ar daugiau duomenų stulpelių; pavyzdžiui, pirmiausia darbuotojus 

galite rūšiuoti pagal skyrių, o tada pagal pavardę. 

 

 

Duomenų, kuriuos norite rūšiuoti, pasirinkimas     

Pažymėkite duomenų diapazoną, pvz., A1:L5 (kelios eilutės ir stulpeliai) arba C1:C80 (vienas stulpelis). 
Diapazone gali būti pavadinimų, kuriuos sukūrėte, kad identifikuotumėte stulpelius ar eilutes. 

 

 

Greitas rūšiavimas     

Pasirinkite vieną langelį stulpelyje, pagal kurį norite rūšiuoti. 

Spustelėkite , norėdami rikiuoti didėjimo tvarka (nuo A iki Z arba nuo mažiausio skaičiaus iki didžiausio). 

 

Spustelėkite , norėdami rikiuoti mažėjimo tvarka (nuo Z iki A arba nuo didžiausio skaičiaus iki mažiausio). 

 Rūšiavimas pagal konkrečius kriterijus     

Galite pasirinkti stulpelius, pagal kuriuos norite rūšiuoti, spustelėdami komandą Rūšiuotigrupėje Rūšiavimas ir 

filtravimas skirtuke Duomenys. 

1. Pažymėkite vieną diapazono, kurį norite rikiuoti, langelį. 

2. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Rūšiavimas. 

 

Rodomas dialogo langas Rūšiavimas. 

3. Sąraše Rikiuoti pagal pažymėkite pirmą stulpelį, kurį norite rikiuoti. 

4. Sąraše Rūšiuoti pagal pasirinkite Reikšmės, Langelio spalva, Šrifto spalva arbaLangelio piktograma. 

5. Sąraše Tvarka pasirinkite tvarką, kurią norite taikyti rūšiavimo operacijai  — pagal abėcėlę arba skaičius, 

didėjančia arba mažėjančia tvarka (t. y., nuo A iki Ž arba nuo Ž iki A tekstui, arba nuo mažiausio iki didžiausio ar nuo 

didžiausio iki mažiausio skaičiams). 

Greitoji paleistis: sąlyginio formato taikymas 

Taikydami sąlyginį formatavimą duomenims galite greitai nustatyti reikšmių diapazono dispersiją. 
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Šioje diagramoje rodomi temperatūros duomenys taikant sąlyginį formatavimą, kuriame naudojant spalvų skalę 

atskiriamos didelės, vidutinės ir mažos vertės. Šie duomenys naudojami vykstant toliau aprašytai procedūrai. 
 

 

Pažymėti duomenis, kuriuos norite formatuoti taikant sąlyginį formatavimą.     

 

 

Taikyti sąlyginį formatavimą     

Skirtuko Pagrindinis puslapis grupėje Stiliai spustelėkite rodyklę, kuri randasi šaliaSąlyginis formatavimas ir 

pasirinkite Spalvų lygiai. 

 
Perkelkite pelės žymeklį ties spalvų skalės piktograma, jei norite peržiūrėti duomenis, kuriems taikomas 

sąlyginis formatavimas. 

Trijų spalvų skalėje viršutinė spalva bus naudojama didesnėms reikšmėms, vidurinė spalva – 

vidutinėms, o apatinė spalva – mažesnėms reikšmėms. Šiame pavyzdyje naudojama raudonos, 

geltonos ir mėlynos spalvų skalė. 

 

Sąlyginio formatavimo bandymas     

Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada 

spustelėkite išbandyti galimus stilius. 
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Formulės kūrimas 

Formulės yra lygtys, galinčios atlikti skaičiavimus, pateikti informaciją, atlikti veiksmus su kitų langelių turiniu, 

patikrinti sąlygas ir kt. Formulė visada pradedama lygybės ženklu (=). 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi kai kurie formulių ir jų aprašų pavyzdžiai. 

FORMULĖ APRAŠAS 

=5+2*3     Prie 2 ir 3 sandaugos pridedami 5. 

=SQRT(A1)     Naudoja funkciją SQRT, kad būtų ištraukta langelyje A1 esančios 

reikšmės kvadratinė šaknis. 

=TODAY()     Grąžina esamą datą. 

=IF(A1>0,"Pliusas","Minusas
")     

Patikrina langelį A1, kad nustatytų, ar jame yra už 0 didesnė reikšmė. 

Jei tikrinimo rezultatas yra teisingas, langelyje rodomas tekstas "Pliusas". 

Jei rezultatas klaidingas, rodomas tekstas "Minusas". 

 

Pasirinkti langelį ir įvesti duomenis     

Norėdami pradėti įvesti formulę, langelyje įveskite lygybės ženklą (=). 

Įveskite likusius formulės duomenis     

Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. 

• Įveskite skaičių ir operatorių kombinaciją, pvz., 3+7. 

• Naudodami pelę pasirinkite kitus langelius (įterpdami tarp jų operatorių). Pavyzdžiui, pasirinkite B1 ir 

įveskite pliuso simbolį (+), pasirinkite C1 ir įveskite +, tada pasirinkite D1. 

• Darbalapio funkcijų sąraše pasirinkite raidę. Pavyzdžiui, įvedus a rodomos visos galimos funkcijos, 

kurios prasideda raide a. 
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Formulės įvedimas     

• Jei norite baigti formulę, kurioje naudojama skaičių, langelių nuorodų ir operatorių kombinacija, 

paspauskite ENTER. 

• Jei norite baigti formulę, kurioje naudojama funkcija, užpildykite reikiamą funkcijos informaciją ir 

paspauskite ENTER. Pavyzdžiui, ABS funkcijai reikia vienos skaitinės reikšmės   – tai gali būti jūsų įvestas 

skaičius arba pasirenkamas langelis, kuriame yra skaičius. 

Užbaigtos formulės gali atrodyti panašiai, kaip toliau pateikiami pavyzdžiai. 

FORMULĖ APRAŠAS 

=3+7 Sudedami du skaičiai 

=B1+C1+D1 Sudedamos trijų langelių reikšmės 

=ABS(-3) Konvertuoja skaičių į teigiamą reikšmę 
 

Funkcijos naudojimas formulėje 

Galite įvesti ne tik formules, kurios atlieka paprastus skaičiavimus, pvz., sudeda, atima, daugina ar dalija, bet ir 

naudoti didelę įtaisytųjų „Microsoft Excel“ darbalapio funkcijų biblioteką ir atlikti žymiai daugiau veiksmų 

 Įvesti tekstą langelyje     

• Langelyje įveskite lygybės ženklą (=), tada įveskite raidę, pvz., „a“, kad pamatytumėte galimų 

funkcijų sąrašą. 

• Norėdami slinkti sąrašu žemyn, naudokite rodyklę žemyn. 

Slinkdami sąrašu pamatysite kiekvienos funkcijos ekrano patarimą (trumpą aprašą). Pvz., funkcijos 

ABS ekrano patarimas yra „Pateikia absoliučiąją skaičiaus reikšmę, skaičių be jo ženklo“. 

 Pasirinkti funkciją ir įvesti jos argumentus     

• Sąraše dukart spustelėkite norimą naudoti funkciją. Programa „Excel“ į langelį įves funkcijos 

pavadinimą ir atidarantįjį skliaustą, pvz., =SUM(. 



Virgilija EXCELL 2010 ATMINTINĖ 

 

 19 

 

Jei reikia, po atidarančiojo skliausto įveskite vieną ar daugiau argumentų. Argumentas yra informacija, kurią 

naudoja funkcija. Programa „Excel“ rodo, kokio tipo informaciją turite įvesti kaip argumentą. Kartais tai būna 

skaičius, kartais – tekstas, o kartais – nuoroda į kitą langelį. 

Pavyzdžiui, ABS funkcijai kaip argumento reikia vieno skaičiaus. Funkcijai UPPER (kuri konvertuoja mažąsias 

raides į didžiąsias) kaip argumento reikia vienos teksto eilutės. Funkcijai PI nereikia jokių argumentų, nes ji 

paprasčiausiai pateikia pi skaičiaus reikšmę (3,14159...). 

 
Baigti įvesti formulę ir pamatyti rezultatus     

Paspauskite ENTER. 

Programa „Excel“ už jus įtraukia uždarantįjį skliaustą, ir langelyje rodomas funkcijos, kurią naudojote formulėje, 

rezultatas. Pažymėkite langelį ir peržiūrėkite formulės juostą, norėdami peržiūrėti formulę. 

 

Duomenų diagramos sudarymas darbalapyje 
Diagrama yra vaizdinis jūsų duomenų pateikimas. Naudojant stulpelius (histogramoje) arba eilutes (linijinėje 

diagramoje), diagrama grafiniu formatu parodo skaitinių duomenų seką. 

 

Pateikus diagramą grafiniu formatu lengviau suprasti didelius kiekius duomenų ir ryšį tarp skirtingų duomenų 

sekų. Diagrama taip pat gali parodyti didelį vaizdą, todėl galite analizuoti savo duomenis ir ieškoti svarbių 

tendencijų. 

 Pasirinkite duomenis, kuriuos norite vaizduoti diagramoje. 

 
  Duomenys turėtų būti surikiuoti eilutėmis arba stulpeliais: eilučių pavadinimai pateikiami kairėje, o stulpelių 

pavadinimai pateikiami virš duomenų – „Excel“ automatiškai nustato geriausią duomenų pateikimo diagramoje 

būdą. 

Skirtuko Įterpti grupėje Diagramos spustelėkite norimą naudoti diagramos tipą, tada spustelėkite diagramos 

potipį. 
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  Norėdami pamatyti visus galimus diagramų tipus, spustelėkite , kad paleistumėte dialogo langą Įterpti 

diagramą, tada spustelėkite rodykles ir peržiūrėkite diagramų tipus. 

 
Kai pelės žymiklį nustatote ties bet kuriuo diagramos tipu, Ekrano patarimas rodo tipo pavadinimą. 

Naudokite funkciją Diagramos įrankiai, norėdami įtraukti tokius diagramos elementus: pavadinimus ir 

duomenų žymes, pakeisti savo diagramos dizainą, maketą arba formatą. 

 

Diagramos elementai 

Diagramą sudaro daug elementų. Kai kurie iš jų rodomi pagal numatytuosius nustatymus, kitus galima pagal 

poreikį įtraukti. Galite keisti diagramos elementų rodymą, perkeldami jį į kitas diagramos vietas arba keisdami jų 

formatą. Taip pat galite pašalinti nenorimus rodyti diagramos elementus. 
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 Diagramos sritis diagramoje. 

 Diagramos sritis. 

 Diagramoje pateiktos duomenų sekos duomenų taškai. 

 Horizontalioji (kategorijos) ir vertikalioji (reikšmės) ašys, pagal kurias diagramoje pateikiami duomenys. 

 Diagramos legenda. 

 Diagramos ir ašių pavadinimas, kurį galite naudoti diagramoje. 

 Duomenų žyma, kurią galite naudoti duomenų sekai priklausančio duomenų taško išsamiai informacijai 

nurodyti. 

Bendrosios diagramos keitimas pagal savo poreikius 

Sukūrę diagramą, galite keisti bet kurį jos elementą. Pavyzdžiui, galbūt norėsite pakeisti ašių rodymo būdą, 

įtraukti diagramos pavadinimą, perkelti arba paslėpti legendą arba rodyti papildomus diagramos elementus. 

Norėdami modifikuoti diagramą, atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų: 

Keisti diagramos ašių rodymą    Galite nurodyti ašių skalę ir reguliuoti rodomų reikšmių arba kategorijų 

intervalą. Jei norite, kad diagrama būtų lengviau skaitoma, ašyje galite pridėti padalos žymes ir nurodyti jų 

rodymo intervalą. 

Pridėti diagramoje pavadinimą ir duomenų žymas    Jei norite, kad diagramoje rodoma informacija 

būtų aiškesnė, galite pridėti diagramos pavadinimą, ašių pavadinimus ir duomenų žymas. 

Pridėti legendą arba duomenų lentelę    Galite rodyti ar slėpti legendą, keisti jos vietą arba įrašus. Kai 

kuriose diagramose galite rodyti duomenų lentelę, kurioje rodomi legendų raktai ir diagramoje pateikiamos 

reikšmės. 

Visuose diagramų tipuose taikyti specialias parinktis    Įvairiuose diagramų tipuose galimos specialios 

linijos (pavyzdžiui, viršutinės ir apatinės linijos bei krypties linijos), juostos (pavyzdžiui, viršutinės ir apatinės 

juostos bei paklaidos juostos), duomenų žymekliai ir kitos parinktys. 
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Laboratoriniai ir praktiniai darbai: 

Laboratorinis darbas NR. l 
 
 

Atverkite Excel programos langą. Knygą pavadinkite savo vardu_pavarde. Dokumentų aplanke 

sukurkite Naują aplanką, kurį pavadinkite savo klasės vardu ir jame išsaugokite knygą. Pirmą lakštą 

(lapą) pavadinkite 1_darbas. Aselę nuspalvinkite pasirinkta spalva (3 taškai). 
 

Lakšte nuosekliai atlikite numatytas užduotis: 
 

1.   Pabandykite pakeisti stulpelių plotį ir eilučių aukštį visais jums žinomais būdais: 

a)  pirmų 5 stulpelių plotį nustatykite 12,5; 

b)  pirmų 5 eilučių aukštį — 25; 

c)  F stulpelį pelės pagalba paplatinkite dvigubai; 

d)  šeštą eilutę pasiaurinkite pelės pagalbą (4 taškai). 
 
 

2.   Suraskite, kaip reikia įterpti, ištrinti eilutes, stulpelius, langelius. Gebėjimus turėsite 
pademonstruoti mokytojui atsiskaitydami (3 taškai). 

 

3. Išmokite apjungti langelius (2 taškai). 

 
a)                                                              b)                                                 c) 

  
 

 
 

4.  Prisiminkite kaip reikia užrašyti pažymėtų langelių, masyvų ir sudėtinių masyvų santykines 
koordinates (6 taškai)? 

a)                                                                           b) 
 

 
 

c)                                                                             d) 
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e)                                                                              f) 

 
 

5.   Išmokite perkelti teksto eilutę langelyje (2taškai): 
a) naudodamiesi programos Excel įrankiu: 

 
 

b) naudodami sparčiuosius klavišus: 

 
 

6.   Baigę užduotis išsaugokite  
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Laboratorinis darbas Nr.2.  Lentelės kūrimas. 
 

 

Atverkite jau turimą Excel knygą pavadintą savo vardu_pavarde. Antrą lakštą (lapą) pavadinkite 

2_darbas. Aselę nuspalvinkite kita pasirinkta spalva (1 taškas). 
 

Lakšte nuosekliai atlikite numatytas užduotis: 
 

1.   Uždėkite rėmelius  (8taškai): 
 

 
 

2.   Sudarytas lenteles 3 kartus nukopijuokite žemyn (3 taškai). 
 

3.   Pakeiskite kraštinių stilių ir spalvą (8 taškai): 
 

 
 

4.   Pakeiskite fono spalvą (8 taškai): 
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5.   Pažymėkite ir pašalinkite pirmąją lentelę taip, kad kiti langeliai pasislinktų į kairę kaip parodyta 
pavyzdyje (2 taškai): 
 

 
 

6.   Baigę užduotis išsaugokite  
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Laboratorinis  darbas Nr.3. Teksto formatavimas. 

 
Atverkite jau turimą Excel knygą pavadintą savo vardu_pavarde. 

Trečią lakštą (lapą) pavadinkite 3_darbas. 
Aselę nuspalvinkite kita pasirinkta spalva (1 taškas). 

 
Lakšte nuosekliai atlikite numatytas užduotis. 

Kur reikia pakeiskite stulpelių plotį, eilučių aukštį, arba suliekite langelius: 
 
 

1.     Išmokite lygiuoti tekstą langelyje. Nustatykite simboliams Arial šriftą, dydį 12pt (9 taškai): 
 
 
 

 
 
 

2.     Išmokime pasukti tekstą. Nustatykite simboliams Calibri šriftą, dydį 11pt  (10 taškų): 
 
 

 
 
 

3.  Išmokite pritaikyti teksto efektus (viršutinis, apatinis teksto indeksai, pabrauktas, perbrauktas tekstas) 
(5 taškai): 
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4.  Kelkite teksto eilutę, kai ji netelpa stulpelio plotyje (yra 2 būdai). Pakeiskite pavadinimo raidžių 
spalvą, stilių (5 taškai): 

 
 
 
 

5.     Baigę užduotis išsaugokite 
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Laboratorinis darbas Nr.4. Duomenų formatai.  

Atverkite jau turimą Excel knygą pavadintą savo vardu_pavarde. 
Įterpkite naują lakštą (lapą) ir pavadinkite 4_darbas. 

Aselę nuspalvinkite kita pasirinkta spalva (1 taškas). 

 
Lakšte nuosekliai atlikite numatytas užduotis. 

Kur reikia pakeiskite stulpelių plotį, eilučių aukštį, arba suliekite langelius: 
 
 

1.  Sudarykite lentelę. Įrašykite lentelės, stulpelių pavadinimus ir juos atitinkamai sulygiuokite. Į 
pirmą stulpelį surašykite skaičius. Juos pažymėkite ir nukopijuokite į visus likusius stulpelius (5 
taškai): 

 
 

 
 
 

2.     Išmokime pakeisti skaičių formatus  (10 taškų): 
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3.     Išmokite  taikyti  automatinius  langelių  formatavimo  stilius ir  paprastą  langelių  formatavimą. 
Atitinkamai suformatuokite lentelę (4 taškai): 

 
 

 
 
 

4.     Baigę užduotis išsaugokite. 
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Laboratorinis darbas Nr.5. Formulės. Funkcijos. 

 
Atverkite jau turimą Excel knygą pavadintą savo vardu_pavarde. 

Įterpkite naują lakštą (lapą) ir pavadinkite 5_darbas. 

Aselę nuspalvinkite kita pasirinkta spalva. 

Lakšte nuosekliai atlikite numatytas užduotis. 
 

1.  Sudarykite lenteles. Išmokite įterpti tinkamas formules ir funkcijas. Prisiminkite kaip jos yra 
kopijuojamos : 

 

a. 
 

  
  b. 

 

 

c. 
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d. užduotis  gabiems 

 
 
 

e. atlikite tik nurodytą variantą:  
 

 

1.
   

  
 

 
 
 

Įterpkite formulę 
=(A2+B2)*(C2-D2) 

 
ir nukopijuokite ją 
žemyn 

 

2 

 
 
 
 

Įterpkite formulę 
=A2^2+B2^3+C2^4 

 
ir nukopijuokite ją 
žemyn 
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3.

 

4.

 

 

5.
   

  
ga

bi
em

s 

 
 
 
1-2 užduotis tiems kutriuos tenkina 4-5-6 
3-4 užduotis norintiems 7-8 
Jei nori 9-10 prie 3 ir 4 užduoties turi pridėti ir 5. 

2.  Baigę užduotis išsaugokite ir pateikite mokytojui patikrinti. Sėkmės! 
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Praktinis darbas „Mėnesio kišenpinigiai“ 

 

Praktinis darbas „ Atlyginimų skaičiavimas“ 
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Praktinis darbas „ Asmeninis biudžetas“ 

 

Praktinis darbas „Šokolado pardavimas“ 
Naudodami  formules ir funkcijas užpildykite lentelę ir nubraižykite skritulinę diagramą. 
 

 

Šokoladuko 
pavadinimas  

 

Vieneto 
kaina  

 
Kiekis  

 
Suma  

„Braškė“ 2.50 Lt 15.00 Lt  
„Vyšnia“ 8.50 Lt 13.00 Lt  
„Mėlynė“ 2.23 Lt 32.00 Lt  
„Aronija“ 0.99 Lt 176.00 Lt  

„Spanguolė“ 0.99 Lt 375.00 Lt  
„Trešnė“ 0.99 Lt 267.00 Lt  
„Vyšnia“ 0.79 Lt 364.00 Lt  

Iš viso prekių už:  
Didžiaus ia suma:  
Mažiaus ia suma:  

Vidut inė vieno šoko laduk o kaina:  
 
 

Šokolado pardavimai  
 
 
 

„Braškė“ 
 

„Vyšnia“ 
 

„Mėlynė“ 
 
„Aronija 
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Praktinis darbas „Duomenų apdorojimas skaičiuokle“ 
 

1. a) Skaičiuokle parengta lentelė „Gyventojų pokytis vidutiniškai per parą Lietuvoje“. Geltona spalva 
pažymėtuose langeliuose įrašykite formules, skaičiuojančias gyventojų natūralųjį prieaugį. Teisingai atlikę 
skaičiavimus, turite gauti: 

 

b) Nubraižykite stulpelinę diagramą, panašią į pateiktą pavyzdyje 

 

2. Skaičiuokle parengta lentelė „Funkcijos reikšmių skaičiavimas“. Pabaikite pildyti lentelę, pilkos spalvos 
langeliuose įrašydami formules. Teisingai atlikę skaičiavimus, turite gauti: 

 

Per par ą Lietuvoje vidutiniškai gimsta k ūdiki ų
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3. a) Skaičiuokle parengta lentelė „Greičiausi pasaulio žvėrys“. Pabaikite pildyti lentelę, pilkos spalvos 
langeliuose įrašydami formules. Reikia apskaičiuoti žvėrių greitį metrais per valandą (m/h), kilometrais per 
sekundę (km/s), metrais per sekundę (m/s). Teisingai atlikę skaičiavimus, turite gauti: 

 

 

 b) Nubraižykite juostinę diagramą, panašią į pateiktą pavyzdyje. 

 

4. Skaičiuokle parengta lentelė „Pradinukų skaičius Lietuvos mokyklose“. Pabaikite pildyti lentelę, pilkos 
spalvos langeliuose įrašydami funkcijas. Teisingai atlikę užduotį, turite gauti: 

 

Greičiausi pasaulio žv ėrys
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5. Skaičiuokle parengta lentelė „Mažiausia pasaulio žuvis“. Pabaikite pildyti lentelę, pilkos spalvos langeliuose 
įrašydami formules. Teisingai atlikę užduotį, turite gauti: 

 

 

 

6. Skaičiuokle parengta lentelė „Tarakono nubėgti atstumai“. Pabaikite pildyti lentelę, pilkos spalvos 
langeliuose įrašydami formules. Teisingai atlikę užduotį, turite gauti: 

 

 

Apibendrinamasis  praktinis darbas 
1. Suraskite anksčiau pildytą Excel darbo knygą. Jos pabaigoje įterpkite naują darbo lapą ir jį pavadinkite 

KREPŠINIS. 
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2. Užpildykite lentelę: 

  Nurodymai:  1. Nepildykite celių, kuriuose pažymėtos žvaigždutės. 

                         2.  Kitus eilės numerius skaičiuokite pagal formulę. 

                       3.  Stulpelio Ar taiklus  celių reikšmės gali būti tik žodžiai :Taip     arba  Ne. (Taip , jeigu 
taiklumas viršija 60%). Naudokite funkciją IF . 

3. Sukurkite paskutinį knygos lapą ir jį pavadinkite Krepšinio diagrama. Pažymėkite stulpelių Krepšininko 
pavardė ir Surinko taškų  duomenis ir nubraižykite stulpelinę diagramą. Diagramą braižykite 
paskutiniame knygos lape. Diagramos pavadinimas : Krepšininkų rezultatyvumo diagrama.  

4. Nepamirškite išsaugoti darbo rezultatų. 
 

Eil.
Nr.

Krepšininko 
pavardė M

et
ė

 
tr

ita
šk

ių

M
et
ė

 
dv

ita
šk

ių

M
et
ė

 b
au

da
s

G
al
ė

jo
 

su
rin

kt
i 

ta
šk
ų

P
at

ai
kė

 
tr

ita
šk

ių

P
at

ai
kė

 
dv

ita
šk

ių

P
at

ai
kė

 
ba

ud
ų

S
ur

in
ko

 
ta

šk
ų

P
at

ai
ky

m
o 

pr
oc

en
ta

s

A
r 

ta
ik

lu
s

1 Dirvelė 0 5 6 0 1 2 4
Jonaitis 3 8 4 1 6 3 18
Jovaišis 5 9 8 4 7 6 32
Pankauskas 2 3 6 1 0 3 6
Penkauskas 1 5 4 0 3 2 8
Petraitis 5 8 4 1 6 0 15
Sabaitis 9 10 7 8 8 5 45
Iš viso: * *
Vidurkis * *
* * * * *Komandos pataikymo procentas:


