EXCEL
Harjoituksia

KSAO

Harjoitus 1.
1. Kirjoita tekstit ja luvut.

2. Rakenna kaava, joka laskee hinnan yhteensä (kertoo määrän ja á
hinnan) soluun D3.
3. Kopioi kaavaa toisille tuotteille.
4. Laske hinnat yhteensä Summa-painikkeella soluun D9.
5. Muotoile a'hinta ja hinta yhteensä sarakkeiden luvut näkymään
kahdella desimaalilla.
6. Lihavoi otsikot ja yhteensä-rivi.
7. Tallenna taulukko nimellä Buffet
8. Jatka taulukkoa buffetin myynnin laskennalla. Lisää sinne myydyt
tuotteet, tee kaavat ja lopuksi muotoile luvut ja lihavoi otsakkeet ja
yhteensä rivi.
9. Laske lopuksi buffetin tuotto ja tallenna työ.
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Harjoitus 2.
Jatka edellistä buffet taulukkoa:
Ostoista puuttuu
kahvikerma, 5 kpl a' 6,80
teepussit 1pkt a' 16,50.
Myynneistä
teen myynti, 15 kupillista a' 3 mk.
1. Lisää taulukkoon rivit.
2. Kirjoita tiedot
3. Kopioi kaavat puuttuville paikoille.
4. Tallenna. Esikatsele.
5. Muokkaa vielä taulukon ulkoasua:
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Suurenna otsikon fontti 16pt, lihavoitu



Keskitä otsikko sarakkeiden A:D keskelle rivillä 1.



Korota rivien 2 ja 13 korkeutta niin, että tekstit ei ole kiinni
edellisessä rivissä.



Poista rivi 12



Lisää vielä viivat yhteensä rivien yläpuolelle ja kaksoisviiva
rivien alapuolelle ja laita ääriviiva taulukon ympärille.
Tallenna.

EXCEL
Harjoituksia
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Harjoitus 3.
1. Aloita uusi taulukko. Kirjoita taulukkoon valmiiksi tekstit ja luvut, joilla
lasketaan. Käytä valuutta muotoiluna Currency-valintaa (Home –
Number). Osastoittain budjetoidut lasketaan yhteen riville 7.

2. Tee Toteutunut osastoittain taulukko. Kopioi A-sarakkeen tekstit
budjetoitu-osasta, myös osastot voi kopioida. Kirjoita numerotiedot,
laadi summa-kaavat.

3. Jatka taulukkoa lisäämällä tuloksen tiedot.

Siirrä Osastoittain tiedot tuloksen laskemista varten. Älä kirjoita lukua
käsin vaan tee kaava. (esim. solussa B17 kaava =B7)
4. Tuloksen laskeminen. Tulosriville 19 lasketaan toteutunene ja
budjetoidun erotus. Valmista erotusfunktiota ei ole, joten joudut
kirjoittamaan sen. Huom. Kaava alkaa aina = tai + -merkillä
5. Tulos yhteensä soluun B20 laaditaan summakaavalla. Lisäksi
summa on keskitetty neljän solun aluelle:


Valitse solut B20:E20 alueeksi



Napauta muotoilutyökalurivin solujen yhdistämis painiketta.

6. Muotoile taulukko ja testaa kaavojen toimivuutta muuttamalla jotain
alkuarvoa ja katsomalla toimiiko muutos loppusummaan asti.
Tallenna taulukko nimellä Budjetti.
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Harjoitus 4.
Tee taulukko, joka laskee perusohjeesta tarvittavat ainemäärät
annatulle annosmäärälle (taulukossa 12) ja laskee annoksen ja koko
keitoksen hinnat, kun yksikköhinnat on syotetty taulukkoon. Harmaisiin
soluihin tulee kaavat.
Taulukossa tarvitaan suoraa viittausta laskettaessa tarvittavaa määrää,
(käytetään annosmäärää kertoimena). Tällöin kaavojen kopioiminen
onnistuu.
Lisää taulukkoon piirtotyökaluista tekstikehys ja kirjoita valmistusohje.
Lisää kuvia, käytä muotoiluja, katso esikatselusta. Pyri kauniiseen ja
tasapainoiseen keittokirjan sivuun.
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Harjoitus 5.
Min, Maks, Keskiarvo
Laadi kuvan mukainen taulukko:
Tee kaavat solualueelle B8:D10
Tallenna

Kaavio
Avaa taulukko, jossa on henkilöiden pituus, paino ja ikä.
Tee taulukosta kaavio, jossa toisella arvoakselilla on pituus ja toisella Paino ja pituus
arvot.

Pohjana voi käyttää esim. Mukautetut kaaviot, Viivat kahdella akselilla vaihtoehtoa.
Osan viivoista muuttaminen pylväiksi onnistuu helpoiten jälkeenpäin kaavion
muokkaustilassa, kun:
1. valitse haluttu viiva
2. hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä napautat viivan päällä
3. esiin tulevasta valikosta valitse: Muotoile kaavio laji (pylväs)
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