
1 skyrius. Našumo padidinimas

#1 Patikra naudojant patikros sąrašą
#2 Patikra taikant duomenų įvesties taisykles
#3 Eilės pratęsimas taikant automatinį užpildymą
#4 Simbolių arba specialiųjų ženklų įterpimas
#5 Eilučių slėpimas grupuojant ir apibrėžiant sritis
#6 Formatų paieška ir keitimas
#7 Komentarų įtraukimas į skaičiuoklės lakštą
#8 Excel programos balsu skaitomų duomenų išklausymas
#9 Rikiavimo arba automatinio užpildymo komandų kūrimas

2 skyrius. Formulės ir funkcijos

#10 Formulių įvedimas įvairiais būdais
#11 Langelių ir sričių pavadinimas
#12 Konstantos apibrėžimas
#13 Formulių su pavadinimais kūrimas
#14 Skaičiavimai pasitelkus funkcijų vedlį
#15 Paskolos terminų apmokėjimo apskaičiavimas
#16 Vidinės grąžos normos nustatymas
#17 N-tosios didžiausios reikšmės nustatymas
#18 Sąlyginės formulės kūrimas
#19 Sąlyginės sumos apskaičiavimas
#20 Skaičiuoklio įtraukimas
#21 Sandaugų apskaičiavimas ir kvadratinės šaknies traukimas
#22 Laiko skaičiavimas
#23 Datos skaičiavimai

3 skyrius. Kopijavimas, formatavimas ir kitkas

#24 Klaidų formulėse tikrinimas
#25 Precedentų ir priklausomybių aptikimas
#26 Teksto pakeitimas skaičiais
#27 Eilutės pakeitimas stulpeliu
#28 Kopijavimas naudojant Office iškarpinę
#29 Stulpelio pločio reguliavimas naudojant specialiojo įdėjimo komandą
#30 Įterpimo parametrų parinkimas naudojant specialiojo įdėjimo komandą
#31 Savų stilių kūrimas
#32 Stilių kopijavimas į kitą darbo knygą
#33 Sąlyginis darbo lakšto formatavimas
#34 Taisinių žymėjimas redaguojant
#35 Darbo lakštų duomenų sutraukimas

4 skyrius. Įrašų tvarkymas

#36 Duomenų įvedimas panaudojant formas
#37 Pasikartojančių įrašų filtravimas
#38 Paprastas rikiavimas ir filtravimas
#39 Kompleksinis rikiavimas
#40 Rikiavimas pagal langelių ar šriftų spalvas, piktogramas
#41 Kompleksinis filtravimas
#42 Filtravimas pagal keletą kriterijų



#43 Išrikiuotų duomenų tarpinių sumų apskaičiavimas
#44 Filtruotų duomenų diagrama
#45 Filtruotų įrašų apskaičiavimas
#46 Informacijos paieška darbo lakštuose
#47 Lentelės sudarymas iš duomenų
#48 Lentelės stiliaus keitimas

5 skyrius. Duomenų analizė

#49 Suvestinės lentelės kūrimas
#50 Suvestinės lentelės duomenų ir maketo keitimas
#51 Suvestinių lentelių tarpinių ir bendrųjų sumų apskaičiavimas
#52 Suvestinės lentelės skaičiuojamųjų laukų kūrimas
#53 Suvestinės lentelės eilučių arba stulpelių slėpimas
#54 Suvestinės lentelės rikiavimas
#55 Suvestinės diagramos kūrimas
#56 Duomenų aprašymas pagal statistiką
#57 Koreliacijos tarp kintamųjų radimas
#58 Pasekmių tyrimas naudojant „kas, jei” analizę
#59 Rezultatų optimizavimas naudojant tikslo siekimo funkciją

6 skyrius. Diagramų kūrimas

#60 Apipavidalintos diagramos kūrimas
#61 Detalių įtraukimas į diagramą
#62 Diagramos tipo keitimas
#63 Krypties linijų įtraukimas
#64 Diagramos duomenų įtraukimas ir pašalinimas
#65 Klaidų juostų įtraukimas
#66 Histogramos kūrimas
#67 Kombinuotosios diagramos kūrimas

7 skyrius. Darbo lakštų pateikimas

#68 Skaičių, datų ir laiko formatavimas
#69 Formatų taikymas langeliams
#70 Užpildymas gradientu
#71 Greitas formatavimas naudojant formatų kopijuoklį
#72 Figūrų įterpimas į darbo lakštą
#73 Teksto langelių įterpimas į darbo lakštą
#74 Nuotraukų įterpimas į darbo knygą
#75 Grafinių elementų išdėstymas darbo lakšte
#76 Fono atvaizdo įterpimas
#77 Darbo lakšto momentinis vaizdas

8 skyrius. Apsauga, išsaugojimas ir spausdinimas

#78 Darbo lakšto apsauga
#79 Darbo lakšto šablono išsaugojimas
#80 Formato parinkimas išsaugant darbo knygą
#81 Darbo knygos kelių sričių spausdinimas
#82 Kelių darbo lakštų spausdinimas iš darbo knygos



9 skyrius. Papildomos Excel programos galimybės

#83 Nuorodų įterpimas į Word arba PowerPoint programą
#84 Darbo lakšto įdėjimas
#85 Nuorodos sukūrimas iš Excel darbo knygos
#86 Užklausų pateikimas internete
#87 Word programos lentelės kopijavimas į Excel programą
#88 Tekstinio failo importavimas į Excel programą
#89 Access programos duomenų bazės importavimas į Excel programą
#90 Užklausų pateikimas Access programos duomenų bazėse
#91 Išsaugotos užklausos pakartotinis panaudojimas
#92 Excel programos darbo lakšto importavimas į programą Access
#93 Laiškų komponavimo funkcijos naudojimas Excel programoje

10 skyrius. Excel programos individualizavimas

#94 Funkcijų įtraukimas diegiant papildinius
#95 Sparčiosios prieigos įrankių juostos individualizavimas
#96 Darbas su keliais langais
#97 Laiko taupymas kuriant individualius rodinius
#98 Individualaus skaičiaus formato kūrimas
#99 Darbo lakšto užduočių automatizavimas naudojant makrokomandas
#100 Makrokomandą vykdančio mygtuko įtraukimas


