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Wykorzystanie programu Excel  
do zapisywania wyników rywalizacji sportowej  

w strzelectwie 
 
 

Jednym z podstawowych programów edycyjnych będących w zestawie Microsoft 
Office jest arkusz kalkulacyjny Excel. Jest to chyba najprostsze narzędzie 
o ogromnych możliwościach, które można wykorzystać w pracy trenerskiej. Zapis 
rywalizacji na ekranie komputera jest dziś na pewno bardziej atrakcyjny dla młodych 
zawodników, niż kartka papieru czy tablica, a także pomocniejszy i mogący wykonać 
większość pracy automatycznie. Poznanie kilku podstawowych zasad obsługi tego 
programu pozwoli tworzyć samodzielnie arkusze, które policzą za nas i sklasyfikują 
zawodników w toku rywalizacji jaką sobie tylko wymyślimy. Istnieje zupełna 
dowolność w układzie tabel, wszystko zależy tylko od wyobraźni i chęci trenera. 

W tym artykule chcę przybliżyć kilka podstawowych zasad gospodarowania 
arkuszami w excelu oraz pokazać na przykładach znanych ogólnie z aren 
sportowych, jak zbudowane są tabele i jak działają, by można było potem przystąpić 
do realizacji własnych projektów. 

 
I. Kilka pomocnych zasad: 

1. Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek ustawionych w wierszach 
i kolumnach. Wiersze są kolejno ponumerowane z góry do dołu, a kolumny 
oznaczone literami alfabetu z lewej do prawej. Chcąc zaznaczyć komórkę, by 
wpisać do niej dane, należy najechać na wybraną kursorem i kliknąć, co 
będzie widoczne powstałym roboczym obramowaniem.   

 

Chcąc zaznaczyć więcej komórek przyległych do siebie – zaznaczamy jedną 
i przytrzymując lewy klawisz, przeciągnięciem rozszerzamy obszar pracy. 

 

Żeby zaznaczyć całą kolumnę lub cały wiersz klikamy na oznaczenie wiersza lub 
kolumny. A jeżeli ma to być np. więcej kolumn to klikamy na jedną i przytrzymując 
lewy klawisz przeciągamy tak by zaznaczyć sąsiednie kolumny.  
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Zaznaczanie jest nam potrzebne do określenia naszego obszaru roboczego, 
na którym będziemy pracować wpisując dane, zmieniając kolory czy nadając 
obramowania. 

2. Szerokość kolumn i wierszy można ustawiać najeżdżając na granice np. 
kolumn przy oznaczeniach i uzyskując obraz kursora tak jak poniżej na rycinie; 
przytrzymujemy lewy klawisz i przeciągamy szerokość do pożądanej. Jeżeli 
kilka kolumn ma mieć tą samą szerokość (lub wierszy wysokość) to 
zaznaczamy w pierwszej kolejności te, które mają spełniać taki wymóg 
i regulujemy szerokość (wysokość) jednej z zaznaczonych, wówczas rozmiar 
„udzieli się” pozostałym zaznaczonym.  

 

3. Zaznaczając komórki możemy nadawać im kolory poprzez wybranie 
odpowiedniego z palety kolorów lub np. tworzyć obramowanie którego 
charakter również dobieramy sobie z możliwych jakie oferuje program. W ten 
sposób możemy wyznaczyć obszar tabeli, w której zapiszemy zawodników 
i gdzie będziemy wpisywać wyniki przez nich uzyskiwane.  
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4. Formatując jedną komórkę możemy chcieć przenieść dane ustawienia na inne 
komórki. Np. obramowanie, kolor czy zawartość. Można to zrobić przez 
powielenie, tzn. że te same ustawienia chcemy przenieść do komórek 
przyległych, wystarczy po zaznaczeniu komórki powielanej, najechać na 
kwadracik w prawym dolnym rogu komórki, przytrzymać lewym klawiszem 
i przeciągnąć na wymagany obszar. 

 

Jeżeli komórki nie są przyległe to możemy robić to przez kopiowanie – 
zaznaczamy komórkę, klikamy na „Kopiuj”, zaznaczamy komórkę lub komórki, 
do których chcemy przekopiować zawartość i klikamy „Wklej”. 

 

Możemy chcieć przenieść daną komórkę, bo nie jest w dobrym miejscu i żeby 
jej nie usuwać i tworzyć nowej,  można ją zwyczajnie przenieść w pożądane 
miejsce. Wykonujemy to zaznaczając komórkę i chwytając ją poprzez 
najechanie na jej robocze obramowanie i uzyskując kursor w kształcie krzyża 
z kierunkami. Przytrzymując lewy klawisz przenosimy w wymagane miejsce 
i puszczamy. 

 

5. Żeby ponumerować nasze wiersze w tworzonej tabeli, możemy kolejno 
wpisywać w komórki kolejne numery. Natomiast możemy to zrobić szybciej 
poprzez powielanie. Wpisujemy trzy kolejne oznaczenia, następnie 
zaznaczamy te trzy komórki - excel wtedy „widzi” jaki ciąg liczb bądź znaków 
jest w nim ujęty i np. przy kolejnych numerach będzie to ciąg arytmetyczny 
o kroku „1” i gdy przeciągniemy ten obszar dalej będzie on kontynuował 
zadany ciąg, czyli wpisywał kolejno liczby powiększone o jeden. Zaoszczędzi 
to nieco pracy. 
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6. Oprócz wpisywania tekstu w komórki czy liczb, możemy zamieszczać w nich 
funkcje np. sumowania. Możemy zrobić to ręcznie tzn. wpisać znak „równa 
się” i wpisać całe działanie z adresami komórek, które mają być zsumowane 
np.: =A1+A2+A3, po zakończeniu zapisu klikamy „Enter”, w celu zatwierdzenia 
funkcji. W komórce zostanie wyświetlony już wynik zadanego działania. 
Zmiana wartości w komórkach do którego działanie się odnosi, automatycznie 
będzie wpływała na zmianę wyniku.  
Dla ułatwienia zamiast wpisywania adresów komórek można je zwyczajnie 
zaznaczać i obserwować jak są wprowadzane do działania. 

  

Sumę jak i inne funkcje można zadeklarować korzystając z kreatora funkcji, 
który pomoże nam odpowiednio sformułować działanie. Możemy wybrać 
funkcję „MAX”, która pozwoli po zaznaczeniu interesującego nas obszaru, 
wybrać z niego wartość maksymalną.  
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7. Dla zwiększenia wartości wizualnych naszego arkusza możemy wstawiać do 
niego różne obiekty takie jak logo, zdjęcia. Wystarczy z zakładki „Wstawianie”  
wybrać odpowiedni obiekt przeszukując nasze zasoby na dysku i wstawić. 
Potem można regulować jego wielkość i miejsce usytuowania operując 
roboczym obramowaniem obiektu. 

 

8. Budując tabelę możemy popełnić jakiś błąd i wówczas wystarczy użyć 
narzędzia „cofnij”, żeby ten błąd naprawić. Natomiast podczas pracy co jakiś 
czas zapisujemy stan arkusza, aby nie okazało się, że przez dziwny traf cała 
nasza praca zniknęła, co się czasem zdarza z różnych przyczyn. 

9. Utworzoną tabelę z wprowadzonymi danymi możemy sortować w dowolny 
sposób i zmieniać kolejność danych. Używamy do tego funkcji „sortuj” po 
uprzednim zaznaczeniu obszaru, który ma być sortowany. Podajemy wg jakiej 
kolumny ma się odbyć sortowanie i w jaki sposób: od największego do 
najmniejszego czy odwrotnie, czy alfabetycznie itd. Można podać kilka kroków 
sortowania czyli np. w pierwszej kolejności wg wyniku, a w drugim wg ilości 
dziesiątek. 
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10. Formatowanie warunkowe może nam się przydać kiedy chcemy żeby program 
sam wyróżnił jakieś dane, np. równe wyniki, dziesiątki – 10,9, najwyższy wynik 
itd. Musimy tylko zadeklarować warunek i w jaki sposób ma wyróżnić dane 
spełniające ten warunek. 

 

11. Jeżeli jest jakaś czynność, która będzie powtarzana często, np. sortowanie po 
wpisaniu kolejnego strzału, wówczas żeby nie wykonywać po każdym strzale 
sortowania możemy „nagrać” kolejne czynności, które za nas posortują 
wszystko automatycznie – czyli tworzymy tzw. „makro”. Najprościej tworzy się 
makra poprzez wspomniane wcześniej „nagrywanie” – wówczas nie trzeba się 
znać na pracy informatyków, tylko samemu wykonać ręcznie wszystkie 
czynności, które następnie excel sam wykona. Zapisujemy, że po kliknięciu 
np. logo, albo skrótu „contol r” (sami go ustalamy) program wykonuje… 
i „pokazujemy” komputerowi kolejne czynności, on zapisuje je w pamięci 
i potem będzie powtarzał po wywołaniu umówionego sygnału.  
 

 

 

Jest to bardzo przydatne narzędzie, by w toku walki sportowej uwidocznić na 
monitorze bieżącą klasyfikację i nie studzić atmosfery poprzez długotrwałe 
ręczne sortowanie. 

 
Opanowanie tych kilku, przytoczonych czynności powinno  wystarczyć do 

tworzenia nawet skomplikowanych tabel, gdzie efektownie i sprawnie komputer 
będzie nam pomagał rejestrować walkę sportową zawodników.  
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II. Zastosowanie 
 
1. Tabela Finału Strzelania w Sieci Młodzików  

 
 
Tabela zawiera: 

 wykaz zawodników wraz z numerem stanowiska 
 kolejne strzały finałowe – strzały o wartości dziesiątki są wyróżnione 

automatycznie na czerwono po zdeklarowaniu dla obszaru strzałów, warunku 
„większe, równe 10” w funkcji formatowania warunkowego. 

 suma finału – w kolumnie „SUMA” zastosowano funkcję sumy – (=SUMA 
(D14:O14)) powieloną do kolejnych wierszy. 

 automatyczne wyświetlanie bieżącego miejsca – w kolumnie „miejsce” 
zastosowano funkcję „POZYCJA” – (=POZYCJA(P14;P14:P23)), która oddaje 
miejsce danego zawodnika w zależności od uzyskanej sumy, funkcja jest 
powielona do kolejnych wierszy po uzupełnieniu zapisu o symbole „$”, które 
powodują, że zaznaczony zakres danych nie będzie się przesuwał i będzie 
jednakowy dla wszystkich zawodników - (=POZYCJA(P14;P$14:P$23)) – jest 
to tzw. odwołanie bezwzględne. 

 automatyczne sortowanie i powrót do ustawień wg stanowisk – efekt taki 
uzyskany jest poprzez nagranie makr - sortowania wg wyników po kliknięciu 
na obrazek strzelców oraz sortowanie wg stanowisk po kliknięciu na logo 
PZSS. (zawodnik z najsłabszym wynikiem odpada, co zaznaczamy kasując 
numer jego stanowiska, sortujemy wg stanowisk, co automatycznie ustawia 
zawodnika bez numeru stanowiska, u dołu tabeli). 
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2. Przykład tabeli dla strzelań zespołowych 

 

W tabeli zastosowano scalanie komórek dla połączenia osób które strzelają 
w jednym zespole. W kolumnie „suma” następuje sumowanie poszczególnych 
serii zawodników indywidualnie, a w kolumnie „zespół” sumowane są komórki 
z wynikami zawodników danego zespołu. 

 

3. Przyznawanie punktów za wyższy wynik w strzelaniu zespołowym. Zabawa 
polegała na tym, że zawodniczki strzelały serie (narzucona była ilość strzałów w 
danej serii), suma serii w zespole była porównywana i za wyższy wynik 
przyznawano jeden punkt. Większa ilość punktów decydowała o zwycięstwie 
danego zespołu. 
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Zastosowano sumy, aby pokazać sumę wyniku zespołu i sumę strzelania 
indywidualnego (kolumna B, C, F, G); przy sumach zespołowych pokazane są 
przydzielone punkty, które Excel sam przyznaje po zadeklarowaniu funkcji 
„JEŻELI” (jeżeli wynik z komórki H4 jest większy niż z komórki D4 to 1 punkt, 
jeżeli nie to 0 punktów). 

 

W zależności od tego co chcemy osiągnąć, jak chcemy przeprowadzić 
rywalizacje, tak zaczynamy budować tabelę do zapisu wyników i stosując różne 
formuły usprawniamy sobie pracę na takiej tabeli. Często budowa takich tabel 
zajmuję kilka dni, nie sposób spamiętać wszystkich możliwości Excela 
i w zależności od tego co chcemy uzyskać, szukamy w programie rozwiązań, 
które nam w tym pomogą. Cierpliwość i samodzielne działania metodą „prób 
i błędów” doprowadzają do zadowalających efektów końcowych.  

 


