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8
Wykresy
Wprowadzenie
Interpretowanie danych zapisanych w tabelach jest uciÈĝliwe i nudne.
CzÚĂciej niĝ dane szczegóïowe interesujÈ nas tendencje zmian i wyniki
ogólne. Zwykle chcemy siÚ dowiedzieÊ, czy jakaĂ wartoĂÊ wzrasta, czy
maleje, w którym miesiÈcu zarobki byïy najwiÚksze lub na sprzedaĝy
jakiego produktu sklep najwiÚcej traci. atwiej to zobaczyÊ na wykresach, niĝ odczytaÊ z tabel.
NarzÚdzia do tworzenia i obróbki wykresów z kaĝdÈ wersjÈ Excela
stajÈ siÚ wygodniejsze i dajÈ wiÚcej moĝliwoĂci. Poïoĝono nacisk na
szybkÈ i ïatwÈ zmianÚ typów, ukïadów i stylów. Teraz nie trzeba mozolnie budowaÊ wykresu krok po kroku; warto jednym ruchem utworzyÊ
wykres domyĂlny i szybko go przeksztaïciÊ, zmieniajÈc typ, ukïad i styl.
Taka metoda zapewne zaspokoi ponad 90% potrzeb zwykïych uĝytkowników, a w przypadkach wyjÈtkowych... no cóĝ, majÈc specjalne
wymagania, trzeba popracowaÊ nad szczegóïami.
Jeĝeli czÚsto uĝywa siÚ nietypowych wykresów, przystosowanych do
potrzeb bÈdě upodobañ, naleĝy przygotowaÊ wïasne szablony, a najczÚĂciej uĝywany typ wykresu warto wybraÊ jako domyĂlny.
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Stoliczku, nakryj siØ, czyli o tym,
co otrzymujemy z āaski Excela
Tworzenie wykresów domyĂlnych zostaïo maksymalnie zautomatyzowane.
m W I C Z E N I E

8.1
mwiczenie jest przypomnieniem podstawowych umiejÚtnoĂci tworzenia wykresów w Excelu 2007/2010.
T Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i przedstaw je

na wykresie domyĂlnym tworzonym w oddzielnym arkuszu.
T PowiÚksz czcionkÚ napisów na wykresie.
T PrzenieĂ wykres do arkusza zawierajÈcego dane.
T Sprawdě dynamiczne powiÈzanie wykresu z danymi w arkuszu.
Rysunek 8.1.
Dane
do wykresu

RozwiÈzanie
1. Przygotuj dane pokazane na rysunku 8.1 i zaznacz zakres A1:C4.
2. NaciĂnij klawisz F11, co spowoduje utworzenie wykresu

domyĂlnego w oddzielnym arkuszu Wykres1 (patrz rysunek 8.2)1.
3. NaprowadzajÈc kursor na róĝne elementy wykresu, odczytaj
objaĂnienia. Na rysunku 8.2 widaÊ objaĂnienia dwóch elementów:
OĂ pionowa i Seria danych "W skarbonce" Punkt "Asia" (pierwszy
punkt pierwszej serii danych).
4. W standardowym domyĂlnym szablonie podpisy punktów
na osiach i opisy w legendzie sÈ pisane drobnÈ czcionkÈ
9-punktowÈ i przez to trudne do odczytania.
1

Kolejne wykresy tworzone w tej samej sesji Excela bÚdÈ umieszczane
w arkuszach Wykres2, Wykres3 itd.
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Rysunek 8.2. Na standardowym domyĂlnym wykresie napisy sÈ za maïe

Opis w legendzie kliknij prawym przyciskiem myszy
i z podrÚcznego paska narzÚdzi nad menu kontekstowym wybierz
polecenie Czcionka…, by w wyĂwietlonym oknie dialogowym
zwiÚkszyÊ jej rozmiar, na np. 12, tak jak na rysunku 8.2.
5. Wydaj polecenie NarzÚdzia wykresów2/Projektowanie/Lokalizacja
— PrzenieĂ wykres i w oknie Przenoszenie wykresu w polu
Obiekt w: wybierz arkusz, w którym sÈ zapisane dane, np. Arkusz1,
tak jak na rysunku 8.3. Wynik przeniesienia zostaï pokazany
na rysunku 8.4.
W Êwiczeniach 8.2 i 8.3 zobaczysz, jak tworzyÊ wykres od razu
osadzony w arkuszu obok danych.
6. Wypróbuj dynamiczne poïÈczenie wykresu z danymi:
T wpisanie Kasia w A2 zmieni podpis pierwszego punktu
na osi kategorii (Asia Kasia),
T

2

zmiana dowolnej wartoĂci w zakresie B2:C4 spowoduje zmianÚ
wysokoĂci odpowiedniej kolumny i ewentualne przeskalowanie
osi — zobacz, jak zmieni siÚ wykres po wpisaniu 15 zï w B3.

Nazwa panelu NarzÚdzia wykresów pojawia siÚ jedynie na chwilÚ
po aktywujÈcym klikniÚciu wykresu.
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Rysunek 8.3. Przenoszenie wykresu do arkusza z danymi

Rysunek 8.4. Wykres po przeniesieniu do arkusza z danymi

Komentarz
Zauwaĝ, ĝe po przeniesieniu wykresu do arkusza z danymi (patrz polecenie 5.) arkusz Wykres1 zostaï automatycznie skasowany.
m W I C Z E N I E

8.2
Sprawdzimy teraz, w jaki sposób Excel ustala kategorie i serie na
wykresie.
Przygotuj arkusz danych pokazany na rysunku 8.5 i pokaĝ te dane na
wykresie domyĂlnym, osadzonym w arkuszu obok danych. Potem uzupeïnij dane zgodnie z rysunkiem 8.6 i sporzÈdě nowy wykres domyĂlny.

Kup książkę

Poleć książkę

183

Rozdziaý 8. • Wykresy

RozwiÈzanie
1. Zaznacz zakres A1:C4, naciĂnij kombinacjÚ klawiszy Alt+F1.

Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.5.

Rysunek 8.5. Wykres danych, gdy rodzajów posiïków byïo wiÚcej niĝ dni

Dni tygodnia zostaïy uznane za serie, a posiïki za kategorie.
2. Dopisz dane w kolumnach D, E i F, tak jak na rysunku 8.6,

i powtórz tworzenie wykresu w sposób opisany w poleceniu 1.
Rysunek 8.6.
Wykres danych,
gdy dni
byïo wiÚcej
niĝ rodzajów
posiïków

Tym razem dni tygodnia zostaïy uznane za kategorie, a posiïki
za serie.
3. Jeĝeli wykres z rysunku 8.6 nie jest aktywny, kliknij go i wydaj

polecenie NarzÚdzia wykresów/Projektowanie/PrzeïÈcz wiersz/
kolumnÚ. Wykres z rysunku 8.6 zmieni siÚ na pokazany
na rysunku 8.7.
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Rysunek 8.7.
Wykres 8.6
po zamianie
wierszy
i kolumn

Komentarze
T Excel zakïada, ĝe kategorii jest wiÚcej niĝ serii, dlatego:
T

T

w punkcie 1. trzy posiïki (Ăniadanie, obiad, kolacja) zostaïy
uznane za kategorie, a dwa dni tygodnia (poniedziaïek, wtorek)
za wartoĂci;
w punkcie 2. trzy posiïki (Ăniadanie, obiad, kolacja) zostaïy
uznane za wartoĂci, a dni piÚÊ tygodnia (poniedziaïek, wtorek,
Ăroda, czwartek, piÈtek) za kategorie.

T Wszystkie kategorie sÈ „równouprawnione”, co oznacza, ĝe kaĝdej

jest na osi przyznawane tyle samo miejsca (skok o takÈ samÈ
podziaïkÚ). Warto o tym pamiÚtaÊ, gdyĝ wkrótce z tego
skorzystamy, porównujÈc wykres liniowy z wykresem XY
(patrz Êwiczenie 8.3).
T W kaĝdej kategorii sÈ przedstawiane wartoĂci ze wszystkich serii.
T Jak widaÊ w punkcie 3., zamiana kategorii na wartoĂci i odwrotnie
jest prosta, wiÚc nie ma siÚ co przejmowaÊ wyborem domyĂlnym
— jeĝeli nam nie odpowiada, zawsze moĝemy wykonaÊ zamianÚ.

Wykres liniowy a wykres XY
Nie ma wykresów „dobrych na wszystko”. Wybór zaleĝy od tego, co
chcemy pokazaÊ, a — jak pokaĝÚ w nastÚpnych Êwiczeniach — wïaĂciwy wybór ma wielkie znaczenie.
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ZacznÚ od pokazania róĝnicy miÚdzy wykresem liniowym a wykresem XY. Zobaczysz, ĝe wykres liniowy w Excelu to coĂ zupeïnie innego
niĝ wykres liniowy znany ze szkoïy (gdzie tak nazywano wykres
funkcji liniowej).
m W I C Z E N I E

8.3
SporzÈdě wykres znanej ze szkoïy funkcji liniowej y=x, podajÈc wartoĂci funkcji w punktach x1=0, x2=1 i x3=7. Jaki typ wykresu naleĝy
wybraÊ? Liniowy czy XY?
 Wykres Liniowy ma poziomÈ oĂ kategorii i pionowÈ oĂ wartoĂci,
zaĂ wykres XY ma dwie osie wartoĂci.
 Aby mieÊ pewnoĂÊ, który z tych wykresów wybraÊ, warto sporzÈdziÊ
oba i porównaÊ.

RozwiÈzanie — czÚĂÊ 1. — tworzenie wykresu liniowego
1. Wpisz dane i zaznacz zakres B1:B4, tak jak na rysunku 8.8.
2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Liniowy ze znacznikami.

Otrzymasz wynik pokazany na rysunku 8.8.
3. Aby poprawiÊ opisy kategorii, kliknij prawym przyciskiem

myszy dowolnÈ etykietÚ na osi poziomej i z menu podrÚcznego
wybierz polecenie Zaznacz dane.
4. W oknie Wybieranie ěródïa danych (patrz rysunek 8.9) kliknij
przycisk Etykiety osi poziomej (kategorii)/Edytuj i po wyĂwietleniu
okna Etykiety osi zaznacz myszÈ zakres A2:A4. Zatwierdě zmiany
klikniÚciami OK.
Etykiety kategorii zostanÈ zmienione na 0, 1, 7, ale linia wykresu
bÚdzie zaïamana, co nie odpowiada wykresowi znanej ze szkoïy
funkcji liniowej.
Komentarze
T GdybyĂmy w punkcie 1. zamiast B1:B4 zaznaczyli zakres A1:A4,

otrzymalibyĂmy nakïadajÈce siÚ na siebie wykresy dwóch
identycznych serii. CiÈg liczb w kolumnie A zostaïby rozpoznany
jako nastÚpna seria danych, a nie jako ciÈg etykiet kategorii,
jak to siÚ zdarzyïo w Êwiczeniach 8.1 i 8.2. CiÈgi liczbowe
sÈ w zasadzie rozpoznawane jako dane, a nie etykiety.
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Rysunek 8.8. Wykres liniowy i sposób jego utworzenia. Nie zostaïy okreĂlone
kategorie, wiÚc Excel automatycznie je ponumerowaï: 1, 2, 3

Rysunek 8.9. Poprawianie etykiet osi poziomej
T Na wykresie nazywanym w Excelu liniowym kategorie sÈ równo

oddalone, majÈ jednakowe rozmiary z etykietami tekstowymi.
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Na rysunku 8.9 na osi kategorii mamy kolejne, równo oddalone
punkty z podpisami 0, 1 i 7. Nie ma znaczenia, ĝe róĝnica miÚdzy
1 i 7 jest 6 razy wiÚksza niĝ miÚdzy 1 i 0.
RozwiÈzanie — czÚĂÊ 2. — tworzenie wykresu XY
1. Zaznacz zakres A1:B4 z rysunku 8.8.
2. Wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy — Punktowy z prostymi

liniami i znacznikami. Otrzymasz wynik pokazany
na rysunku 8.10.

Rysunek 8.10. Wykres punktowy odpowiada szkolnemu wykresowi funkcji
liniowej

Komentarze
T Wykres punktowy XY ma dwie osie wartoĂci, co oznacza, ĝe liczby
sÈ na nich odkïadane proporcjonalnie do swej wielkoĂci; 7 leĝy
siedem razy dalej od poczÈtku osi niĝ 1. DziÚki temu wykres XY

przypomina szkolny wykres funkcji.
T Zrozumienie istoty róĝnicy miÚdzy wykresami liniowymi i XY
jest bardzo waĝne; trzeba pamiÚtaÊ, ĝe odcinki na osi kategorii
nigdy nie odpowiadajÈ wartoĂciom liczbowym, wiÚc wykresy
z osiÈ kategorii w zasadzie nie nadajÈ siÚ do przedstawiania
funkcji matematycznych.
T Uĝycie wykresów z osiÈ kategorii do przedstawiania funkcji
matematycznych jest dopuszczalne w szczególnym przypadku,
gdy nazwami kategorii bÚdÈ liczby stanowiÈce ciÈg arytmetyczny
(róĝnica miÚdzy kolejnymi liczbami jest staïa).
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Wykresy sumujÄce do 100%
Wykresy tego typu sÈ przydatne, gdy chcemy oceniÊ, w jaki sposób
caïoĂÊ rozkïada siÚ na czÚĂci, np. pokazaÊ, jakÈ czÚĂÊ dochodów wydajemy na pïacenie podatków, na ĝywnoĂÊ, ubrania itd. Zwïaszcza wykres
koïowy jest uwielbiany przez badajÈcych opiniÚ publicznÈ, gdyĝ ïatwo
na nim pokazaÊ, jaka czÚĂÊ badanych jest za, jaka przeciw, a jaka „za,
a nawet przeciw”, czyli nie ma pojÚcia, o co chodzi, lub siÚ danÈ
sprawÈ w ogóle nie przejmuje.
m W I C Z E N I E

8.4
Wspólnota mieszkañców postanowiïa zbudowaÊ nowy Ămietnik, ale ta
budowa, jak kaĝda inna, kosztuje, wiÚc znaleěli siÚ zwolennicy i przeciwnicy. Przeprowadzono gïosowanie, którego wyniki wpisano do arkusza, takiego jak na rysunku 8.11.
Przedstaw wyniki gïosowania na wykresie koïowym z etykietami procentowego rozkïadu gïosów.
RozwiÈzanie
1. Zaznacz zakres A2:B4 i wydaj polecenie Wstawianie/Wykresy

— Koïowy 2-W, tak jak na rysunku 8.11.
2. Jeĝeli trzeba, kliknij wykres, aby staï siÚ aktywny, i wydaj

polecenie Projektowanie/Style wykresu — Styl 9.
3. Kliknij dwukrotnie dowolnÈ etykietÚ danych i w oknie
Formatowanie etykiet danych wïÈcz opcjÚ Opcje etykiet/Poïoĝenie
etykiety/Koniec zewnÚtrzny i wyïÈcz opcjÚ Pokaĝ linie wiodÈce.
Wynik widaÊ na rysunku 8.12.
4. Moĝesz kliknÈÊ Tytuï wykresu i przeciÈgnÈÊ go myszÈ w inne
miejsce lub kliknÈÊ drugi raz i przejĂÊ do jego edycji. Do edycji
moĝesz przejĂÊ równieĝ, klikajÈc tytuï prawym przyciskiem
myszy i wybierajÈc z menu podrÚcznego polecenie Edytuj tekst.
Komentarz
Wykres koïowy jest bardzo wygodny i obrazowy, ale ma tylko jednÈ
warstwÚ, czyli moĝna na nim pokazaÊ tylko jednÈ seriÚ danych. Gdyby
gïosujÈcy odpowiadali nie na jedno, lecz dwa pytania, wyniki naleĝaïoby przedstawiÊ na dwóch oddzielnych wykresach koïowych.
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Rysunek 8.11. Tworzenie prostego wykresu koïowego

Rysunek 8.12. Formatowanie etykiet danych
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