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Táblázatkezelés Excel 2010-zel

Új név megadása. Milyen előnyei és hátráMilyen előnyei és hátrá--
nyai vannak a névvel való hivatkozásnak?nyai vannak a névvel való hivatkozásnak?

Példa „Ha…akkor” típusú feladatraPélda „Ha…akkor” típusú feladatra
A Kerekerdei Ebegyetemen év végén a négylábúak három tárgyból vizsgáznak: 

Postáskergetés, Papucsrágás és Holdugatás. Egy kutya akkor kapja meg a 
„Megfelelt” minősítést, ha átlaga nagyobb, mint 3,00, egyébként „Megbukott”.

Az adatokat táblázattal összesítjük az alábbi ábra szerint:

A Kerekerdei Ebegyetem tanulóinak vizsgaeredményei. Készítsük el, és formázzuk meg a Készítsük el, és formázzuk meg a 
táblázatot az ábrán látható módon! Az Átlag sort és oszlopot képlettel számítsuk ki!táblázatot az ábrán látható módon! Az Átlag sort és oszlopot képlettel számítsuk ki!

A kutyák minősítése a G5 cella esetében így is megfogalmazható:

 Ha F5>3,00 akkor „Megfelelt”, egyébként „Megbukott”.

Ez a formula Excelben a HA függvény segítségével adható meg, így:

 = HA ( F5>3,00;”Megfelelt”;”Megbukott” )

Ha a továbbiakban kijelöljük az elnevezett cellatartományt, akkor a szerkesztő-
léc melletti Név mezőben a tartomány neve jelenik meg. A nevek megtekintése, 
módosítása és törlése a Névkezelő 
ikonra való kattintással érhető el.

A nevet az adott paraméterlista he-
lyett akár kézzel is beírhatjuk a képle-
tekbe, de választhatjuk a Definiált ne-
vek csoportból a Képlet eleme listát is. 

Gyakorlásként nevezzük el a C3:C9 
tartományt Gittadag névre! Vigyük a 
megfelelő függvényt kézzel az F7, illet-
ve függvényvarázslóval az F8 és F9 cel-
lába! Minden esetben hivatkozzunk 
névvel!



157

Táblázatkezelés Excel 2010-zel

A HA függvénynek három paramétere van: HA(feltétel; Igaz eset; Hamis eset). 
Ha valamelyik eset kimarad, akkor helyette a cellába a megfelelő logikai érték 
(IGAZ vagy HAMIS) kerül. Ha azt szeretnénk, hogy pl. a Hamis eset ne írjon a 
cellába semmit, két idézőjelet ”” kell a paraméterbe írnunk. Az Igaz eset, ill. a 
Hamis eset lehet természetesen képlet is. 

A Megfelelt minősítés feltételét máshogy is megválaszthatjuk: az iskolarend-
szerben például az a tanuló felelt meg, aki minden tárgyból elérte a kettest. Ha a 
feltétel több részből áll, amelyek mindegyikének egyszerre kell teljesülni, akkor 
ezeket a feltételeket az ÉS függvény segítségével kapcsolhatjuk össze:

Példa keresőfüggvények használatáraPélda keresőfüggvények használatára
Valós problémáknál gyakori, hogy nem két, hanem több lehetőség közül kell vá-

lasztanunk. Ilyen például a fizetési sávoktól függő személyi jövedelemadó, a gyere-
kek számától nem arányosan függő családi pótlék vagy a valuta árfolyama. Ezekben 
az esetekben használhatnánk több egymásba ágyazott HA függvényt is, azonban a 
feladat megoldására a táblázatkezelők többféle keresőfüggvényt kínálnak.

Példaként vegyünk egy táblázatot, amelynek első oszlopa a magyarországi vá-
rosokat, második oszlopa pedig azok irányítószámát tartalmazza. Legyen felada-
tunk egy adott város irányítószámának visszakeresése.

Példa az Index és a Hol.van függvény használatára. 
Magyarázzuk el, hogyan működik az F5 cellában lévő képlet!Magyarázzuk el, hogyan működik az F5 cellában lévő képlet!

A keresőfüggvények használatakor lényegében egy összetartozó adatpár 
egyik elemének ismeretében keressük a másikat. Az INDEX és HOL.VAN 
függvények segítségével ezt a műveletet két lépésre bonthatjuk. Így sokkal rugal-
masabb lehet a keresés, hiszen a segédtábla helye és felépítése azt kevésbé befo-
lyásolja.

 ÉS ( C5>=2;D5>=2;E5>=2 )

A HA függvény tehát így néz ki:

 = HA ( ÉS ( C5>=2;D5>=2;E5>=2 );”Megfelelt”;”Megbukott” )


