
 

 

Szanowni Paostwo, 
 
Spółka Accace pragnie Paostwa zaprosić na szkolenie  pod tytułem: 
 
 

  
 

Szkolenie na poziomie średnio-zaawansowanym skierowane jest do osób, które miały wcześniej 

kontakt z programem Microsoft Excel i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie jego obsługi.  

 

Szkolenie ma na celu naukę obsługi programu Microsoft Excel i daje możliwość zdobycia konkretnych 
umiejętności komputerowych, pomagając wytworzyć odpowiednią kulturę pracy z programem, a także 
zmniejsza opory przed wykorzystaniem jego narzędzi jako pomocy w życiu codziennym. Program oparty 
jest na praktycznym wykorzystaniu omawianego materiału bazując na licznych przykładach spotykanych 
podczas codziennej pracy biurowej. 

 
 

Ogólne: 

 powtórzenie podstaw programu Microsoft Excel; 

 zastosowanie skrótów klawiszowych; 

 ochrona arkusza i skoroszytu; 
 

Dane: 

 adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; 

 wklej specjalnie; 

 tekst jako kolumny; 

 sprawdzanie poprawności; 

 menedżer scenariuszy; 

  

Microsoft Excel - 
zastosowanie 
w praktyce 
 

Intensywne szkolenie bazujące na 
efektywnym  zastosowaniu narzędzi 
programu Microsoft Excel 
w codziennej pracy biurowej. 
Program przygotowany dla osób 
średnio-zaawansowanych. 

 
 
 



 

  

                                                                                                                

 

 

Formuły i funkcje: 

 funkcje tekstowe: PRAWY, LEWY, ZŁĄCZ.TEKSTY, ZNAK, FRAGMENT.TEKSTU, POWT, 

PODSTAW, PORÓWNAJ, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY,  

 funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO; 

 funkcje logiczne: LUB, ORAZ, JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD; 

 funkcje statystyczne: LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, 

ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW; 

 funkcje daty i czasu: DZIŚ, TERAZ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK; 

 budowa zagnieżdżonych formuł; 

 umiejętność czytania utworzonych formuł; 

 kopiowanie utworzonych formuł do innych komórek; 

 

Arkusz jako baza danych: 

 tabela; 

 formatowanie danych; 

 sortowanie danych; 

 filtrowanie danych; 

 tabele przestawne; 

Drukowanie: 

 ustawianie obszaru wydruku; 

 skalowanie; 

 orientacja strony; 

 inne ustawienia drukowania; 

 formatowanie dokumentu do drukowania; 

 

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien w swobodny sposób pisać zaawansowane formuły, 

budować i zarządzać bazami danych, a także formatować i drukować stworzone arkusze 

kalkulacyjne.  

 

Cały materiał prezentowany jest na przykładzie budowania konkretnych formularzy, raportów i analiz 

takich jak m.in.: faktura VAT, wiekowanie należności i zobowiązań, budowa kalendarza, itp. jak 

również przygotowanych wcześniej licznych ćwiczeń, celem łatwiejszego przyswojenia wiedzy. 

 

Szkolenie prowadzone jest przy zastosowaniu profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu: notebooków 

o wysokiej wydajności, gwarantującej komfortową naukę oraz efektywne wykorzystanie całego czasu, 

a także projektora multimedialnego ułatwiającego obserwację i umożliwiającego łatwiejszą interakcję 

pomiędzy uczestnikami. 

 

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, jak 

również certyfikat ukończenia szkolenia, dokumentujący posiadaną przez uczestnika wiedzę. 

 



 

  

                                                                                                                

 

Miejsce:        siedziba Accace Polska, ul. Cybernetyki 9 - wejście B, Warszawa 

Termin:         31.10.2013; godzina 10:00 – 17:00 

                     (rejestracja od godziny 9:45) 

 

Cena szkolenia to 450 zł netto od osoby.  

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenia na adres e-mailowy: 
barbara.supikova@accace.com  

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu, prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 29.10.2013. Po 
wstępnej rezerwacji, zostanie przesłany na Państwa adres nr konta, na który należy uiścić opłatę.  

Ostateczna rezerwacja będzie możliwa jedynie za przesłaniem potwierdzenia przelewu.  

 

Accace to spółka, istniejąca na rynku Europy Środkowo-Wschodniej od 2006 roku, świadcząca usługi 
outsourcingowe z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej,  doradztwa podatkowego, 
outsourcingu płac, rozwiązań IT. Zapewnia wsparcie w zakładaniu firmy i wdrażaniu procedur 
finansowych, świadczy także usługi związane z wprowadzaniem rozwiązań ERP (SAP, MS Dynamics 
Navision, e-Workflow). Spółka Accace gwarantuje sprawne połączenie doradztwa finansowego 
i rozwiązań informatycznych.                      
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