Táblázatkezelés – 18. reprodukciós gyakorlat

1.
2.

Nyissa meg a tk18_ny nevű munkafüzetet.
Mentse tk18_kesz néven a megnyitott munkafüzetet az Excel alapértelmezett
fájlformátumában. A munkafüzet egy terméklistát tartalmaz: a termék azonosítóját (ID), a
beszerzés dátumát, a termék megnevezését, a beszerzett mennyiséget és a beszerzési
költséget.
3. A D oszlop adataira állítson be „liter” számformátumot egy tizedesjegy formájában.
4. Az F oszlopban számolja ki a fajlagos költséget a mennyiség és a költség függvényében.
5. Két kategória alapján kell a termékeket minősíteni:
a) a G oszlopban az „A” karakter jelenjen meg, ha az adott termék mennyisége 80
feletti,
b) a H oszlopban a „C” karakter, ha 60 alatti, „A” karakter, ha 80 feletti, egyéb esetben a
„B” karakter jelenjen meg az adott termék mennyisége alapján,
6. A H oszlopban a „A” karakter piros, a „B” karakter zöld és a „C” karakter pedig kék színben
jelenjen meg.
7. Készítsünk egy Minősítés1 fejlécet az I oszlopban. Vizsgáljuk meg a termékeket az I
oszlopban: amennyiben a fajlagos ára egy terméknek nagyobb, mint 5€ és A kategóriás,
akkor legyen a függvény értéke IGAZ, egyébként, ha valamelyik feltétel nem teljesül, akkor
HAMIS.
8. Készítsünk egy Minősítés2 fejlécet az J oszlopban. Bővítsük az 5. feladatot annyival, hogy
ha az ÉS függvény eredménye IGAZ, akkor írjuk ki a cellába az „igen” szót, egyébként ne
írjunk ki semmit.
9. Készítsünk egy Szélsőérték fejlécet a K oszlopban, amely alá akkor írjunk „igen”-t, ha a
megrendelt mennyiség nagysága vagy nagyobb, mint 90 liter, vagy kisebb, mint 10 liter,
egyéb esetben hagyjuk üresen a cellát.
10. A D18:E19 tartomány celláiban számolja ki az összes és az átlagos mennyiséget a
mennyiség és a költség adatokra vonatkozóan.
11. Minden oszlop szélessége 96 képpont, minden sor magassága 25 képpont, minden
cellában lévő adat vízszintesen és függőlegesen is középre igazított. Az első sor félkövér és
12 pt méretű.
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