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Предговор
Данашње

друштво

обележено

је

наглим

растом

и

развојем

информационе технологије (ИТ), што је резултирало великом
зависношћу друштва, у ширем смислу, од знања и компетентности
особе у ИТ подручју. И премда та зависност расте из дана у дан, људско
право на образовање и информације није проширено и на ИТ
подручје. Појавили су се проблеми који утичу на друштво у целини,
који стварају препреке и удаљавају људе од главног разлога и
мотивације за напредак, од прилике. Данас, бити рачунарско
неписмена особа, значи бити особа која није у могућности да учествује
у модерном друштву, особа без прилике, и упркос признатој
неопходности и корисности инклузивне информатичке писмености, од
стране Европске комисије, УНЕСКО-a, Организације за економски
развој и сарадњу (OECD) и осталих релевантних институција, још увек
постоје групе људи са отежаним приступом основном рачунарском
образовању (нпр. особе с инвалидитетом, особе с потешкоћама у
учењу, радници мигранти, незапослене особе, особе које живе на
удаљеним местима где немају приступ рачунарском образовању).

Ове скрипте, заједно с осталим материјалом објављеним на страници
ITdesk.info, представљају наш допринос реализацији и промоцији
људског права на едукацију и информације у ИТ подручју. Надамо се да
ће Вам ова едукација помоћи у савладавању основних рачунарских
вештина и с том надом желимо Вам да научите што више и тако
постанете активни члан модерног ИТ друштва.

Искрено Ваши,
ITdesk.info тим

Школа рачунара НИМИКО,
Зрењанин
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MICROSOFT EXCEL 2010 BETA – ЕЛЕМЕНТИ ИНТЕРФЕЈСА (сл.1.)

Сл.1. Елементи интерфејса

1. Дугмад за манипулацију прозором – минимизирање, максимизирање, затварање прозора
2. Насловна трака – име документа, екстензија или наставак (.xlsx) и име програма
3. Картице (tabs)
o Датотека (File)
o Формуле (Formulas)
o Почетак (Home)
o Подаци (Data)
o Уметни (Insert)
o Редиговање (Review)
o Распоред на страници (Page Layout)
o Приказ (View)
4. Трака с алаткама (Toolbar)
o неке скривене наредбе, имају стрелицу поред за отварање додатних опција
o засивљене наредбе не могу тренутно да се изврше
o наредбе с три тачке имају след даљих наредби
 картице и траке с алаткама заједно се називају Главна трака (Ribbon)
5. Означене ћелије – овде уносимо текст, број, „Sparkline“ (графикон унутар једне ћелије)
6. Ознаке колона (слова)
7. Ознаке редова (бројеви)
8. Радни листови
9. Траке за хоризонталну и вертикалну навигацију (клизачи)
o двострука стрелица горе/доле пребацује приказ за једну страницу више/мање
10. Статусна трака – приказује стање неких посебних функција Microsoft Excel-а
11. Трака за унос формула
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Радна књига: - датотека Microsoft Excel-а, састоји се од радних листова
Радни лист: - састоји се од великог броја колона и редова који укрштавањем стварају ћелије
Ћелија: - основни елемент у Excel-у, у њих уносимо садржај (текст, број, формула)
- адреса ћелије: слово колоне и број реда, нпр. A1, C7
Означавање ћелије – притиснемо леви тастер миша на ћелију.
Унос садржаја – означимо ћелију и упишемо текст.
Додавање садржаја у ћелију – два пута притиснемо леви тастер миша на ћелију и унесемо
додатни текст.
Измена постојећег садржаја – означимо ћелију коју желимо да изменимо и унесемо нови текст.
Децимални бројеви се одвајају тачком, а не зарезомс тим да зависи како је подешен формат броја
или је активно Use system separators (сл. 2.).

Сл. 2. Дијалошки оквир Excel Options
– картица Advanced - опције Use
system separators
Бројеви се поравнавају по десној страни, а текст се поравнава по левој страни.
Уколико унешсени садржај надмашује ширину ћелије биће исписан преко суседних ћелија
уколико у њима нема уноса.
Промена положаја тачке уметања: тастер TAB, стрелице на тастатури, притиском левог тастера
миша у жељену ћелију.
Означавање распона ћелија:
 означимо прву ћелију у распону, притиснемо и задржимо леви тастер миша, пређемо
мишем до последње ћелије жељеног распона и отпустимо леви тастер
 означимо прву ћелију у распону, притиснемо и задржимо тастер Shift, означимо
последњуу ћелију у распону и отпустимо тастер Shift
Означавање реда или колоне: притиснемо леви тастер миша на број реда или слово колоне.
Означавање низа суседних редова: притиснемо леви тастер миша на број реда, притиснемо и
задржимо леви тастер миша, пређемо мишем до последњег реда и отпустимо леви тастер (или
тастером Shift).
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Означавање низа несуседних ћелија, редова и колона: притиснемо леви тастер миша на број реда,
притиснемо и задржимо тастер Ctrl док не притиснемо левим тастером миша на остале ћелије,
редове.
Преименовање радног листа (Rename sheet):
 позиционирамо се на радни лист > Format > Rename Sheet > унесемо име > Enter; или
 притиснемо десни тастер миша на картицу листа > Rename
Копирање и премештање листа унутар и између радних књига (књиге морају да буду отворене)
1. притиснемо десни тастер миша на картицу листа > Помери или копирај лист (Move or Copy
Sheet)
2. у дијалошком оквиру одаберемо у коју радну књигу желимо да преместимо, а у делу
Before sheet одаберемо пре којег листа > OK
Уколико желимо да копирамо треба укључити Креирај копију (Create a Copy), иначе ће се лист
преместити.
Брисање садржаја ћелије – означимо једну или више ћелија (помоћу тастера Shift ако су у низу, a
Ctrl ако нису) и притиснемо тастер Delete.
Поништавање измена (Undo) и поништавање поништавања измена (Redo)
Поништи (Undo)
Понови (Redo)
Притиском на стрелицу поред алатке отвара се падајући мени са листом свих акција које смо
урадили.
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МЕНИ: ДАТОТЕКА (FILE)
На мениjy Датотека / File (сл. 3.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 3. Мени: Датотека / File
Алатка Сачувај (Save)
(пречица на тастатури Ctrl + S)
 Сачувај у (Save in) – у ком фолдеру ће се датотека сачувати
 Име датотеке (File name) – упишемо назив датотеке
 Сачувај као тип (Save as type) – формат у којем чувамо документ
Стварање нове радне књиге: Ново > Празна радна књига > Креирај
(New > Blank workbook > Create) (пречица Ctrl + N).
Олакшано је креирање нове датотеке коришћењем предлошка – екстензија или наставак .xltx.
Стварање радне књиге према предлошку: File > New > Sample Templates.
Отварање постојећег документа
Shift).

- алатка Open (отварање више докумената: тастер Ctrl или

Штампање (Print):
 Printer – одаберемо штампач
 Copies – број примерака документа
 Range:
o Штампање активних листова (Print active sheets)
o Штампање целе радне књиге (Print entire workbook)
o Штампање одабраног (Print selection)
 Оријентација ( Orientation): портрет, вертикалнo (Portrait) или пејзаж, хоризонталнo
(Landscape)
 Маргине (Margins): - Нормалне (Normal)
- Уске (Narrow)
- Широке (Wide)
 Скалирање (Scaling):
o Без скалирања (No scaling)
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o
o
o







Подеси лист на једну страну (Fit sheet to one page)
Подеси све колоне на једну страницу (Fit all columns to one page)
Подеси све редове на једну страницу (Fit all rows to one page)
Collated – штампа се цео радни лист од почетка до краја, а затим према заданом броју
примерака; Uncollated – штампа се прва страница према заданом броју примерака, затим
друга итд.
Page setup – Страница (Page) – на падајућем менију бирамо величину папира и др.
Маргине (Margins) – ручно подешавање маргина
Заглавље / Подножје (Header / Footer) – у поља уносимо текст, датум, време, име
Листови (Sheets) – означимо распон ћелија да би ималиаутоматски испис наслова редова /
колона на свакој страници радног листа

Дељење (Share) – нове могућности које олакшавају дељење документа:
 Промени тип датотеке (Change File Type) – чувамо датотеку у другом програму
 Креирај PDF/XPS документ (Create PDF/XPS Document) – снимање датотеке у фиксираном
формату, који не може бити лагано промењен
Опције (Options)
> картица “General” > садржи поље за унос корисничког имена
> картица Сачувај (Save) > поља за “AutoRecover file location” и “Default file location”

КАРТИЦА: ПОЧЕТАК (HOME)
На картици Почетак (Home) (сл. 4.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 4. Картицa: Почетак (Home)
Врста слова (font): Times New Roman, Verdana, Ariel, Calibri итд.
Величина слова (Font Size) – падајући мени

Обликовање текста
Подебљање (Bold)
- Ctrl + B

Закошење (Italic)
- Ctrl + I

Подвлачење (Underline)
- Ctrl + U

Бојење текста различитм бојама: алатка Font Color

Поравнање текста

- хоризонтално:

- вертикално:
(Centеr), десно (Align Right), обострано (Justify)

Поравнај: лево (Align Left), по средини
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Споји и центрирај (Merge and center) – алатка која спаја означени распон ћелија и центрира
садржај
Оријентација (Orientation) – алатка за одређивање смера садржаја у ћелији
Прелом текста (Wrap Text) – алатка која прилагођава садржај у неколико редова унутар
ћелије да би сав био видљив

Обликовање броја (Number Format) – одређујемо врсту унесених бројева
- Повећање / смањење децималног места – (Increase / decrease decimal)
Условно обликовање (Conditional Formatting) – алатка за одређивање
услова који је потребан да ћелија задовољи како би се садржај обликовао на задати начин.
- Уметни (Insert) – алатка за уметање ћелија, колона, редова, радних листова
- Обриши (Delete) – алатка за брисање садржаја и / или обликовања ћелија, брисање
колона, редова, радних листова






Обликуј (Format) – алатка за обликовање означених ћелија, колона, редова
Заштита листа (Protect sheet) – унесемо шифру и означимо радње које дозвољавамо
осталим корисницима
Преименовање листа (Rename Sheet) > унесемо име > Enter
Закључавање ћелија (Lock cell) је омогућено уколико претходно заштитимо радни лист

УНОС ФУКЦИЈЕ:
1. означимо распон ћелија (нпр. А1:А33)
2. унесемо функцију помоћу менија приказаног испод
o одабрана функција је унесена након означеног распона ћелија
или: 1. означимо ћелију у којој желимо вредност функције
2. унесемо знак „=“
3. директно унесемо жељену функцију (нпр. „sum“ за суму)
4. у заградама упишемо распон ћелија на који желимо да се функција односи
Најчешће функције:
= SUM (распон ћелија)  сабирање одабраних ћелија
= AVERAGE (распон ћелија)  средња вредност распона ћелија
= MIN (распон ћелија)  проналази најмању вредност
= MAX (распон ћелија)  проналази највећу вредност
Сл. 5. Уметање функција путем
картице Почетак (Home)
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Означимо ћелије, колоне, редове које желимо да обришемо и одаберемо опцију:
 Брисање свега (Clear All)
 Брисање садржаја ћелије (Clear Contents)
 Брисање обликовања ћелије (Clear Formats)
Сл. 6. Мени наредбе Обриши (Clear)

Сортирање табеле од најмање до највеће вредности (Sort A to Z), или од највеће до
најмање вредности (Sort Z to A), унесене у одређену колону или ред
Тражење одређене речи или фразе - Нађи (Find), Упишемо фразу, Пронађи следеће (Find
Next)
Замена одређене речи: Find What – коју реч тражимо
 Replace With – чиме желимо да заменимо
Копирање обликовања с једног дела текста на други, алатка Format Painter
Помоћ у MS Excel-у - Алатка Help

, F1 на тастатури

КАРТИЦА: УМЕТАЊЕ (INSERT)
На картици Уметање (Insert) (сл. 7.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 7. Картицa: Уметање (Insert)

Облици (Shapes)
– након одабира једног облика на радни лист уносимо га методом
„ухвати, превуци, пусти“ (drag-and-drop) чиме му аутоматски дефинишемо величину и положај.
Уреди (Arrange) – размешта елементе испред (Bring forward) или иза (Send to back) других облика.

Испуни облика >
Контура облика >
Ефекти облика >

- отвара палету боја
- отвара палету боја, избор врсте и дебљине линије.
- понуђени ефекти: 3Д, сенка, одраз, ротација, итд.
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Слике
 означавање слике радимо притиском левог тастера миша на жељени објекат, након чега
објекат на ивицама добије квадратиће
 подешавање величине објекта:
o Ручно: означимо објекат, померамо неке од ивичних тачака на оквиру објекта
o Уписом вредности: десни клик на објекат > Обликуј слику (Format Picture) > картица
Величина (Size)
> унети вредност за висину (Height) и ширину (Width)
Док имамо означену слику можемо отворити мени Обликуј (Format) који садржи неке нове опције
обликовања:
- алатка за исправљање контраста, осветљености, изоштрења
- промена боја слике како би боље одговарала осталом садржају
- алатка како би слика деловала као цртеж или насликана
- алатка за унос поља за текст, након одабира алатке методом „ухвати, превуци, пусти“
(drag and drop) одређујемо му положај и величину на радном листу

Заглавље и подножје (Header and Footer)
 уређивање: притиснемо леви тастер миша у простор заглавља или подножја, или десни
клик> уреди текст (Edit text)
уметање датума и времена (date and time)
уметање броја странице (page number)
Уметање симбола

€ £ © ∞  ≠        и др.

Графикони
 Графички приказ табличних података, графикон и таблични подаци су повезани – промене
у табели одражавају се на графикону
 Одабиром алатке за уметање графикона отвара нам се табела у MS Excel-у за унос
података
 Промена величине графикона – означимо графикон и померамо контролне тачке у
жељеном смеру
 Промене на графикону можемо направити преко траке с алаткама Chart Tools која се
појављује када је графикон означен, преко брзог менија или двоструким притиском левог
тастера миша на графикон
 Обликовање подручја графикона (Format Chart Area) – за додавање ефеката испуне бојом,
3Д, ротација, сенка, итд.
 Промена врсте графикона (Change Chart Type) > одаберемо врсту
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Померање графикона: на менију Chart Tools > Design > алатка Помери графикон (Move
chart):
> Нови лист (New sheet) (и поље за упис имена радног листа) или
> Објекат на (Object in) > на падајућем менију одаберемо на који радни лист ћемо сместити
графикон

Организациони дијаграми, „SmartArt“
 можемо премештати поља како би уредили структуру: леви тастер миша на оквир >
методом „ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop) на жељено место
 можемо додавати оквире за унос садржаја: означимо оквир којем желимо да додамо
нови оквир, десним тастером миша позовемо брзи мени > Add Shape и одаберемо испод
(below) или изнад (above)
 брисање: означимо објекат и притиснемо тастер Delete
Sparklines(сл. 8.) – графикон унутар једне ћелије
 треба да му дефинишемо смештај (адресу ћелије у којој се налази) и
распон ћелија који ће приказивати
Сл. 8. Група Sparklines
на картици Уметање / Insert

КАРТИЦА: РАСПОРЕД НА СТРАНИЦИ (PAGE LAYOUT)
На картици Распоред на страници (Page Layout) (сл. 9.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 9. Картицa: Распоред на страници (Page Layout)




Маргине:
- Нормалне / Normal
- Уске / Narrow - Широке / Wide
Оријентација / Orientation: Portrait (вертикално) и Landscape (хоризонтално)
Скалирање / Scale: алатка за смањивање или повећање исписаних података на одређени
проценат стварне величине унесених података
 Преломи / Breaks – ради прегледности пожељно је да сами поставимо преломе
o Уметни прелом странице / Insert Page Break
o Уклони прелом странице / Remove Page Break
 Алатке за организовање садржаја: - Приближи / Bring Forward
- Удаљи / Send Backward
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КАРТИЦА: РЕДИГОВАЊЕ (REVIEW)
На картици Редиговање (Review) (сл. 10.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 10. Картицa: Редиговање (Review)
Правопис (Spelling)
- отвара се дијалошки оквир са опцијама: игнориши једном, игнориши
све, промени, промени све (Ignore once, Ignore all, Change, Change all)
o реч која се не налази у речнику можемо унети: притиснемо десни тастер миша >
Add to dictionary

КАРТИЦА: ПРИКАЗ (VIEW)
На картици Приказ (View) (сл. 11.) се налазе следеће алатке и команде:

Сл. 9. Картицa: Приказ (View)
Коришћење различитих приказа
 Обичан приказ (Normal) – намењен за израду радног листа
 Распоред на страници (Page Layout) – за преглед исписа: унешеног садржаја, заглавља,
подножја

Зумирање (Zoom) – одабир понуђене или унос друге вредности
Замрзавање и одмрзавање редова и колона да би стално били видљиви:
 замрзавање и редова и колона: означимо ћелију која се налази десно од колоне коју
желимо да замрзнемо и испод реда који желимо да замрзнемо и одаберемо дугме
Замрзни окно (Freeze Panes)
 замрзавање редова или колона: означимо колону која се налази десно од колоне коју
желимо да замрзнемо или означимо ред испод реда који желимо да замрзнемо и
одаберемо дугме Замрзни окно (Freeze Panes)
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ФОРМУЛЕ
Формула може да користи нумеричке податке и адресе ћелија (унесену вредност у ћелији)
Унос формуле:
 означимо ћелију у коју желимо да унесемо формулу
 унесемо знак =
 унесемо нумеричке вредности или адресе ћелија и аритметички оператор
 тастер Enter за завршетак
Основни аритметички оператори:
 Сабирање:
=A1+A2
 Одузимање:
=D5-D6
 Множење:
=A3*C5
 Дељење:
=C5/C3
 Степеновање:
=F15^A2
Excel прати математички редослед прерачуна операција, тј. прво израчунава оно што је у загради.
Формула се види у траци за формуле када означимо ћелију, а у ћелији видимо резултат формуле.
Релативне адресе (нпр. C5)
o када се формула копира самоиспуном копира се само формула, а адресе се
прилагођавају зависно од положаја ћелије у којој је формула
Апсолутне адресе (нпр. $C$5)
o када се формула копира самоиспуном копира се формула и једна адреса ћелије, а
друга адреса се прилагођава зависно од реда у којем је формула (прорачун пореза,
курса итд.)
o апсолутна адреса садржи у себи знак $ и то испред назива колоне и/или испред
назива реда
Промена адресе из релативне у апсолутну: означимо ћелију где се налази формула, у траци за
формуле левим тастером означимо жељену адресу и притиснемо тастер F4.
Коришћење логичке функције IF
 Логичка функција која упоређује вредности у ћелијама с неким изразом или неком
вредношћу. У зависности од резултата дефинишемо акцију коју ће функција извршити
 Синтакса:
o IF(логички_услов;вредност_ако_је_истина;вредност_ако_је_лаж)
o Логички услов – проверава да ли је задовољен постављен услов, и враћа излазну
вредност ИСТИНА или ЛАЖ (true or false).
Логички оператори које користимо:
 Веће >
 Веће или једнако >=

 Мање <
 Мање или једнако <=

 Једнако =

Распон ћелија се означава уписом знака двотачке између почетне и завршне адресе ћелија
распона, а аргументи у IF функцији одвајају уписом тачке зареза.
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ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА:

Веб страницу www.ITdesk.info је покренуло удружење „Отворено друштво за
размену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на
слободан приступ информацијама и људског права на едукацију.
Слободно копирајте и дистрибуирајте овај документ, уз услов да не мењате
ништа у њему!
Над свим програмима и услугама наведеним на веб страницама ITdesk Home на веб адреси
ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори. Microsoft, Windows и Office су регистровани
заштитни знакови компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци коришћени на ITdesk
Home Web страницама су искључиво власништво њихових власника. Уколико имате питања
везана за употребу или редистрибуцију било којег програма, молимо контактирајте ауторе
дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на info@itdesk.info.
Ове веб странице садрже линкове на остале веб странице или изворе. ITdesk.info тим НИЈЕ
одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који су на тим веб
страницама/изворима понуђени, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих
доступан; могућност коришћења или тачност садржаја. Линкове користите на сопствену
одговорност. Такође, ITdesk.info тим не гарантује:





да је садржај на овим веб страницама ослобођен од грешака или погодан за сваку сврху,
да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без грешака или прекида,
да ће бити одговарајући за ваше потребе,
да имплементација таквог садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни
знак или остала права неке треће стране.

Уколико се не слажете с овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни веб
страницама које пружамо, прекините с коришћењем ових веб страница и веб услуга. ITdesk.info
тим није одговоран вама, нити трећим особама за било коју насталу штету, била она директна,
индиректна, случајна или последична, повезана с вашом употребом или произлазила из ваше
употребе, погрешне употребе ових веб страница или веб услуга. Иако ваше потраживање може
бити базирано на гаранцији, уговору, прекршају или неком другом правном упоришту, независно
од наше обавештености о могућности настанка такве штете, ослобађамо се сваке одговорности.
Прихватање ограничења наше одговорности неопходан је предуслов коришћења ових веб
страница и веб услуга.
Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info су
наведени само за едукативне сврхе или као пример стога ми, на било који начин, не преферирамо
наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било коју изјаву да неки наведени софтвер
преферирамо више у односу на други, који се спомиње или не спомиње у материјалима, сматраће
се као лажни исказ. Нашу директну и безрезервну подршку имају једино софтвери отвореног кода
(open source) који омогућују корисницима да без препрека постану дигитално писмени, користе
рачунар и учествују у модерном информатичком друштву.
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