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1. verkefni

01-utreikningur

Opnið nýtt skjal og setjið sjálf upp verkefnið hér á eftir.
Að hækka línur

1. Gefið síðunni heitið Útreikningur (sjá bls. E-3).
2. Vistið skjalið undir heitinu 01-utreikningur

(eða Ctrl+S).

Að breikka dálka

3. Farið í PAGE LAYOUT – Page Setup (sjá bls. E-15 og E-16).
(ÚTLIT SÍÐU – Uppsetning síðu).
 Margins (Spássíur): Miðjið verkefnið lárétt og lóðrétt á síðuna.
 Header and Footer (Haus/fótur): Setjið haus og fót í verkefnið.

4. Skrifið sjálf texta og tölur í hólfin.

Lárétt (Horizontally) og
lóðrétt (Vertically)
miðjun á síðu:
Center on page (Miðja á síðu).

5. Hækkið fyrirsagnalínur og breikkið dálka eins og þarf (sjá bls. E-4).
6. Aðalfyrirsagnir eru fjölmiðjaðar (Merge & Center) (Sameina og miðja)
og miðjaðar lárétt í hólf (Middle Align) (Stilla við miðju) (sjá bls. E-9).
Stækkið letrið á aðalfyrirsögnunum í 14 pt og feitletrið.
7. Millifyrirsagnirnar eru feitletraðar og hægristilltar.

Fjölmiðjun – Merge & Center

8. Setjið formúlur í skyggð hólf.
9. Setjið þúsundapunkta (HOME – Number) (HEIM – Tala)
á allar tölur, enga aukastafi (sjá bls. E-9).

(Sameina og miðja).

10. Setjið rammalínur og grunnlínur eins og sýnt er
(HOME – Border) (HEIM – Rammi) (sjá bls. E-7).

Middle Align
Center

11. Vistið skjalið í lokin og skoðið í prentskoðun.
FILE – Print (SKRÁ – Prenta).

(Lárétt og lóðrétt
miðjun í hólf).

Formúlur
Samlagning
Formúlur

B6 =SUM(B3:B5)
Afritið til hægri.
E3 =SUM(B3:D3)
Afritið niður.

Frádráttur
Formúla

D10 =B10-C10
Afritið niður.

Margföldun
Formúla
D16 =B16*C16
Afritið niður.

Deiling
Formúla
D22 =C22/B22
Afritið niður.
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2. verkefni

02-kostnadur

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmynd.

1. Verkefnið er á tveimur síðum. Gefið síðu 1 heitið Skrifstofuvörur
Gefið síðu 2 heitið Kostnaður við ökunám (sjá bls. E-3).
2. Miðjið verkefnin á síðurnar. Setjið haus og fót á báðar síður. (sjá bls. E-15 og E-16).
Munið eftir að taka blokkina af síðunum þegar þið farið að vinna í skjalinu aftur.
3. Aðalfyrirsagnirnar eru í 14 pt feitletri, fjölmiðjaðar (Merge & Center) (Sameina og miðja)
og miðjaðar lóðrétt í hólf (Middle Align) (Stilla við miðju) (sjá bls. E-9).
Skygging á bak við og breiður rammi í kring.
4. Setjið millifyrirsagnir í tvær línur (Wrap Text) (Textaskrið).
Feitletrið og hægristillið (sjá bls. E-9).
5. Hækkið línur og breikkið dálka eins og þarf (sjá bls. E-4).

Margföldun, samlagning og frádráttur
1. Setjið formúlur í hólf.
2. Setjið þúsundapunkta á tölur (sjá bls. E-9) og

Fyrir röðun

grunnlínur eins og sýnt er (sjá bls. E-6).
Formúlur
D3 =C3*B3 Afritið niður í hólfið D10.

D11 =SUM(D3:D10)
D12 =D11*B12
D13 =D11-D12
3. Setjið A2 til D10 í blokk.
Raðið eftir Vörutegund (sjá bls. E-12).

Eftir röðun

Röðun: HOME – Editing
Sort & Filter – Custom Sort:
Sort A to Z
(HEIM – Breytingar
Raða og sía – Sérstillt röð:
Raða frá A til Ö)

Hafið hakað við:
My data has headers

(Gögnin hafa fyrirsagnir).

Farið á síðu 2: Kostnaður við ökunám

Margföldun og samlagning

Fyrir röðun

1. Setjið formúlur í hólf.
2. Setjið þúsundapunkta á tölur
og grunnlínur eins og sýnt er.
Formúlur
D3 =C3*B3

Afritið niður í hólfið D7.

D8 =SUM(D3:D7)

Eftir röðun

3. Setjið A2 til D7 í blokk og raðið frá Ö til A
eftir kostnaðarliðum
HOME – Editing – Sort & Filter
Custom Sort: Sort Z to A
(HEIM – Breytingar – Raða og sía
Sérstillt röð: Raða frá Ö til A)

Hafið hakað við:My data has headers (Gögnin
hafa fyrirsagnir) þegar þið raðið í stafrófsröð
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3. verkefni

03-max-min-average

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmynd.

 Fallið MAX (Hámark)
finnur hæsta gildi þeirra hólfa sem tilgreind eru innan svigans á eftir heiti fallsins.
 Fallið AVERAGE (Meðal) finnur meðaltal þeirra hólfa sem tilgreind eru innan svigans á eftir heiti fallsins.
 Fallið MIN (Lágmark)
finnur lægsta gildi þeirra hólfa sem tilgreind eru innan svigans á eftir heiti fallsins.
1. Gefið síðunni heitið Söngfuglarnir
2. Farið í PAGE LAYOUT – Page Setup (ÚTLIT SÍÐU – Uppsetning síðu) (sjá bls. E-15 og E-16)
Miðjið lárétt og lóðrétt á síður Margins (Spássíur).
Setjið haus og fót. Header/Footer (Haus/fótur).
3. Fjölmiðjið aðalfyrirsögnina, setjið í tvær línur (Wrap Text) og miðjið lóðrétt á línuna.
4. Feitletrið fyrirsagnir í línu 2 og setjið grunnlínur á línu 1 og 2 eins og sýnt er.
5. Setjið formúlur í hólfin B24, B25 og B26: Max – Min – Average.
Verið með bendilinn í hólfinu og finnið viðeigandi fall í listanum.
Formúlur
Farið síðan út á skjáinn og setjið tölurnar í hólfunum, sem vísað er í,
í blokk. Enter. Hafið einn aukastaf á hólfinu B26.
B24 =MAX(B3:B22)
6. Setjið talnaútlit á B-dálk þannig að fyrir aftan aldurinn standi: ár
B25 =MIN(B3:B22)
Talnaútlit: Smellið í HOME – Number – Custom
B26 =AVERAGE(B3:B22)
(HEIM – Tala – Sérstillt).

Eyðið út General á Type-línunni og skrifið 0 "ár" – OK
Þá kemur textinn "ár" fyrir aftan tölurnar.
7. Röðun:

Setjið A2 til B22 í blokk og raðið eftir nafni, síðan eftir aldri.
Hafið hakað við: My data has headers
Smellið í Add Level (Then by) til að bæta Aldri við

8. Setjið inndrátt frá vinstri á A-dálk og frá hægri um 1 á B-dálk.

Fyrir röðun

Eftir röðun

Inndráttur frá vinstri
A-dálkur:
Texti dreginn inn frá vinstri.
HOME (HEIM)
Increase Indent (Auka inndrátt)

Inndráttur frá hægri
B-dálkur:
Texti dreginn inn frá hægri um 1:
HOME – Alignment
Horizontal: Right (Indent)
(HEIM – Stilling – Lárétt:
Hægri (Inndráttur): 1)
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4. verkefni

Föst
tilvísun

Að gefa
hólfi heiti

04-fost_tilvisun

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmynd.

Ef vísa á oftar en einu sinni
í formúlu í hólfi sem á að
afrita þarf að festa tilvísun
í hólfið, t.d. þegar verið
er að margfalda eða deila
með sömu tölunni.
Til að festa tilvísun í hólf
er ýtt á hnappinn F4 á
lyklaborðinu.

Dollaramerkið ($) kemur
fyrir framan bókstaf dálks
og númer línu.
Það kemur í veg fyrir að
liðurinn breytist þegar
formúlan er afrituð, þ.e.
formúlan heldur áfram
að vísa í sama hólfið.

Hægt er að gefa hólfi heiti í staðinn fyrir að nota fasta tilvísun.
Heitið er síðan notað þegar vísa á í hólfið.
Define Name (Skilgreina heiti)
Gefa einu hólfi heiti
Create from Selection (Búa til úr vali) Gefa svæði heiti

Afstæð tilvísun er hins vegar
þegar vísað er í ákveðið hólf
(t.d. A1). Þegar formúla sem
inniheldur afstæða tilvísun er
afrituð með því að smella í
neðra hægra hornið og dregið
niður um nokkur hólf breytist
tilvísunin. Excel breytir tilvísuninni í samræmi við hólfið sem
tilvísunin er í.
FORMULAS (FORMÚLUR)

Ýtið á hnappinn F3 á lyklaborðinu til að fá
upp heiti hólfa þegar nota á heitið í formúlu.
Smellið á heitið og síðan á OK
% Prósentustilling


Increase Decimal
(Fjölga aukastöfum)



Einnig hægt að velja prósentustillingu og
aukastafi í HOME – Number – Percentage
Decimal places (HEIM – Tala – Prósenta – Aukastafir).

Decrease Decimal
(Fækka aukastöfum)

Föst tilvísun – Að gefa hólfi heiti
Reiknið út með báðum aðferðunum.
Verkefnið er á fjórum síðum í einu skjali.
Tölvuvörur – Tilboðsverð – Diskar – Sendingarkostnaður
1. Setjið sama útlit á allar síður (haus, fót, miðjun á síður o.s.frv.) (sjá bls. E-15 og E-16).
Munið eftir að taka blokkina af síðunum þegar þið farið að vinna í skjalinu aftur.
2. Setjið formúlur, grunnlínur, þúsundapunkta og prósentustillingu eins og sýnt er.
Reiknið út með báðum aðferðunum.

1. Föst tilvísun

2. Að gefa hólfum heiti

Síða 1: Tölvuvörur
Reiknið út hvað hver
vara er hátt hlutfall
af verði samtals.
Niðurstöðutalan
birtist í tugabroti.
Setjið prósentustillingu
og tvo aukastafi á hólfin
C2 og G2 áður en þið
afritið formúlurnar niður.
1. Föst tilvísun
Formúlur
B8 =SUM(B2:B7)

C2 =B2/$B$8
Afritið niður.

2. Hólfi gefið heiti
Verið með bendilinn hólfinu F8. Farið í FORMULAS – Define Name – OK
(FORMÚLUR – Skilgreina heiti). Hólfið fær heitið Samtals.
Formúlur
F8 =SUM(F2:F7)

G2 =F2/Samtals

Afritið niður.
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Síða 2: Tilboðsverð
Reiknið út hvað afslátturinn
í hverju tilviki er hár með því
að margfalda saman
Verð og Afslátt.
Reiknið út tilboðsverðið,
þ.e. verðið þegar búið er
að draga afsláttinn frá.
Finnið einnig mismuninn
á heildarverði verslananna.
1. Föst tilvísun
Formúlur
D3 =C3*$A$4 Afritið niður.

E3 =C3-D3
Afritið niður.
E8 =SUM(E3:E7)

2. Hólfi gefið heiti eftir efstu línu
Setjið A12 og A13 í blokk og farið í FORMULAS – Create from Selection
Top Row – OK (FORMÚLUR – Skilgreina heiti – Búa til úr vali – Efstu línu).
Formúlur
D12 =D11*Afsláttur Afritið til hægri.

D13 =D11-D12

Afritið til hægri.

I13 =SUM(D13:H13)
D15 =E8-I13
Síða 3: Diskar
Reiknið út verð fyrir fjölda diska með því
að margfalda saman Verð og Fjölda
1. Föst tilvísun
Formúla
B3 =A3*$C$1 Afritið niður.
2. Hólfi gefið heiti
eftir dálkum vinstra megin
Setjið hólfin A8 og B8 í blokk.
Farið í FORMULAS – Create from Selection –
Left Column – OK (FORMÚLUR – Búa til úr vali).
Formúla
B10 =B9*Verð_á_kökudiski
Afritið til hægri.
Síða 4: Sendingarkostnaður
Reiknið út Verð samtals með því að
margfalda saman Verð kr. og Magn.
Bætið síðan Sendingarkostnaði við.
1. Föst tilvísun
Formúla
C4 =B4*A4+$A$2 Afritið niður.
Hólfi gefið heiti
eftir dálkum vinstra megin
Setjið hólfin A10 og B10 í blokk.
Farið í FORMULAS – Create from Selection
Left Column – OK (FORMÚLUR – Búa til úr vali).
Margfaldið saman Verð kr. og Magn. Bætið síðan Flutningskostnaði við.
Formúla B13 =B12*B11+Flutningskostnaður
Afritið til hægri.
2.
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5. verkefni

05-afslattur

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmynd. Það er á þremur síðum:
Forsendur – Verðsamanburður á pítsum – Verðtilboð

Síða 1 Forsendur
Setjið A1 til B2 í blokk og gefið heiti eftir
dálkum vinstra megin (Left column).
FORMULAS – Create from Selection
Left Column – OK (FORMÚLUR – Búa til úr vali).
Síða 2

Verðsamanburður á pítsum

Ýtið á hnappinn F3

Formúlur
á lyklaborðinu til að
E4 =B4-B4*Afsláttur_á_pítsum
fá upp heiti hólfa
(Afsláttur á pítsum).
Afritið til hægri og niður í G9.
B10 =Max(B4:B9)
Afritið til hægri

B11 =Min(B4:B9)
B12 =Average(B4:B9)

Afritið til hægri
Afritið til hægri

1. Ef pítsan er sótt er veittur
25% afsláttur á pítsunni.
Reiknið út verðið með
afslættinum.
2. Finnið hæsta verð, lægsta
verð og meðalverð (MAX –
MIN – AVERAGE)
Finnið viðeigandi fall í listanum.
Farið út á skjáinn og setjið
tölurnar í hólfunum, sem
vísað er í, í blokk – Enter
Síða 3 Verðtilboð
1. Miðjið lárétt og lóðrétt á síður. Setjið haus og fót.
(Sjá bls. E-15 og E-16).
2. Skrifið fyrirsögnina í hólfinu A1
Ýtið á Alt og Enter samtímis
á eftir orðinu Verðtilboð
þá koma skilyrðislaus línuskipti á eftir orðinu.
Skrifið síðan: á ávöxtum og grænmeti
Ekki skiptir máli þótt dálkurinn sé breikkaður.
Fyrirsögnin fer í tvær línur og línuskiptin verða þar
sem skipunin var gefin. Fjölmiðjið og miðjið á línu.
Hafið 14 pt feitletur, hvíta stafi og svartan
bakgrunn á fyrirsögninni (sjá bls. E-8).
3. Setjið formúlur og mótið dálka:
A-dálkur:
Inndráttur frá vinstri.
B-, C- og D-dálkur: Inndráttur frá hægri um 1.
4. Setjið A2 til D8 í blokk og raðið töflunni eftir verði
Hér er verkefnið sýnt eftir röðun.
Sort (Raða): HOME – Editing
Sort & Filter – Custom Sort
(HEIM – Breytingar – Raða og sía
Sérstillt röð) Sort by: Verð (Raða eftir)

Order:

Smallest to Largest
(Röð: Minnsta til stærsta)

Athugið að hafa hakað við
 My data has headers (Gögnin hafa fyrirsagnir).

Formúlur
D3 =B3*C3

Afritið niður.

D9 =SUM(D3:D8)
D10 =D9*Staðgreiðsluafsláttur
D11 =D9-D10
Ýtið á hnappinn F3
B13 =Max(B3:B8)
á lyklaborðinu til að
fá upp heiti hólfa
B14 =Min(B3:B8)
(Staðgreiðsluafsláttur).
B15 =Average(B3:B8)
Texti í A-dálki dreginn inn frá vinstri.
Increase Indent (Auka inndrátt)
Texti í B, C og D-dálki er dreginn inn frá hægri
um 1: HOME – Alignment – Horizontal:
Right (Indent)
(HEIM – Stilling
Lárétt: Hægri
(Inndráttur): 1)

Eftir röðun
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6. verkefni

06-vofflur

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmynd.
Verkefnið er á tveimur síðum: Vöffluuppskrift og Breyting

Síða 1: Vöffluuppskrift
1. Hafið lárétt snið (Landscape) á síðu 1. Miðjið lárétt og lóðrétt
á síðuna og setjið haus og fót (sjá bls. E-15 og E-16).
2. Fyrirsögnin er fjölmiðjuð yfir hólfin A1 til G1
og miðjuð á línu (sjá bls. E-9). Hafið 20 pt feitletur.
Hvítir stafir og svartur bakgrunnur (sjá bls. E-8).
3. Skrifið töluna 8 í hólfið B2 og ýtið á Ctrl+Enter.
(Þá er bendillinn áfram í hólfinu).
Smellið í HOME – Number – Custom (HEIM – Tala – Sérstillt).
Eyðið út General á Type-línunni og skrifið
"Fyrir" 0
OK
(hér er bil á eftir "Fyrir"og 0 (núll) fyrir aftan)
4. Setjið svæðið B2 til G2
í blokk og farið í
HOME – Editing – Fill – Series…
Step value: 8 – OK

Útreikningar með textahólfum:
Ekki má blanda saman texta og
tölum í hólfum ef nota á tölurnar
til útreikninga nema það sé gert
eins og sýnt er hér.

(HEIM – Breytingar – Fylla – Röð – Þrepagildi: 8).

5. Setjið formúlu í hólfið C3.
6. Útlitsmótið hólf (inndráttur frá vinstri/hægri,
feitletur, hægristilling o.s.frv.).
Formúla
C3 =B3/B2*C2

Afritið niður og síðan til hægri.

7. Breytið uppröðun á gögnum: Setjið svæðið A2 til G8 í blokk.
Smellið á Copy (Afrita). Farið með bendilinn í hólfið A2 á síðu 2 (Breyting).
Smellið í örina niður á hnappnum Paste (Líma)
og veljið Transpose (Bylta) úr fellilistanum.
8. Útlitsmótið hólf (inndráttur frá vinstri/hægri, feitletur, hægristilling o.s.frv.).
Síða 2:

Breyting

Transpose (Bylta):
Að breyta uppröðun
á gögnum:
Dálkar verða línur.
Línur verða dálkar.
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7. verkefni

07-talnautlit

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmynd.

1. Gefið síðunni heitið Talnaútlit. Miðjið á síðu og setjið haus og fót.
2. Skrifið Janúar í hólfið A3 og ýtið á Ctrl+Enter
Afritið niður í A5.
3. Setjið formúlu í hólfið B4 og afritið niður í B5 og til hægri í D5.
4. Farið í NUMBER (TALA) og setjið talnasniðið Currency (Gjaldmiðill) á hólfin

Formúla
B4 =B3+B3*$C$1
Afritið til hægri og niður.

Talnasnið á B3 til D5: Number – Currency

5. Setjið A2 til D5 í blokk og smellið á Copy
(Afrita). (Einnig hægt að ýta á hægri
músarhnapp og velja Copy).
Farið með bendilinn í hólfið A7 og breytið
uppröðun á gögnum (Transpose) (Bylta).
Feitletur og hægristilling eins og sýnt er.
6. Skrifið Mánudagur í hólfið
A13 og ýtið á Ctrl+Enter
Afritið niður í hólfið A17.

Talnasnið á C13 til D17: Number – Time

7. Skrifið tölur í C13 til C17.
(Ath. þið þurfið sjálf að
skrifa tvípunktinn).
8. Setjið formúlu í hólfið D13
Formúla
D13 =C13-B13 Afritið niður.
10. Talnasnið á B22 til D24: 000 0000
Number – Custom – Type
Veljið Custom (Sérstillt).
11. Breytið uppröðun á gögnum: Copy – Paste – Transpose
Setjið A21 til D24 í blokk og smellið á Copy (Afrita).
Farið í hólfið A26 (Paste – Transpose) (Líma – Bylta).
Feitletur og hægristilling eins og sýnt er.

9. Setjið formúlu í hólfið D18 og
talnasnið á hólfið:
Formúla
D18 =SUM(D13:D17)
Talnasnið á D18: Number – Custom

Custom: [h]:mm:ss
Takið :ss af (sekúndur).

12. Talnasnið á B33 til B36: 000000-0000
Number – Custom – Type
Veljið Custom (Sérstillt).
13. Talnasnið á C33 til C36.
Number – Date
Veljið Date (Dagsetning).
Skrifið dagsetningarnar.

Þetta útlit þarf að vera á
hólfi ef fjöldi tíma fer yfir
24 klst. (einn sólarhring).
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8. verkefni

08-voruverd

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmynd. Verkefnið er á
fjórum síðum: Forsendur – Vöruverð – Magn – Óuppsett dæmi

Síða 1 Forsendur
1. Setjið A1 til B2 í blokk og gefið heiti eftir dálkum vinstra megin.
FORMULAS – Create from Selection Left Column – OK
(FORMÚLUR – Búa til úr vali).

2. Setjið haus og fót á allar síður og miðjið á síðurnar.
Síða 2 Vöruverð
1. Fjölmiðjið fyrirsögnina og stækkið letrið í 20 pt.
Feitletrið, miðjið á línu og setjið ramma í kring.
2. Setjið fyrirsagnirnar í D2 og E2 í tvær línur,
feitletrið og hægristillið.
3. Hægristillið og feitletrið fyrirsagnir í A2 til C2
4. Setjið formúlur í skyggð hólf.
5. Setjið talnaútlit á hólf samkvæmt
fyrirmynd.
A-dálkur og C-, D- og E-dálkur (kr.).
B-dálkur (stk.).
6. Fjölmiðjið orðið Samtals: yfir hólfin
A10 og B10 og hægristillið.
7. Hægristillið og setjið inndrátt um 1 frá hægri
á hólfin A2 til E10.
8. Setjið grunnlínur eins og sýnt er.
Síða 3 Magn
1. Setjið talnaútlit á línu 2 (kg) og á línu 3 (kr.).
Formúla
A3 =A2*Verð_á_kílói
Afritið til hægri.

Formúlur
C3 =B3*A3

Afritið niður í C9.

D3 =C3*Staðgreiðsluafsláttur
Afritið niður í D9.
E3 =C3-D3 Afritið niður í E9.

Ýtið á hnappinn F3
á lyklaborðinu til að
fá upp heiti hólfa.

C10 =SUM(C3:C9) Afritið til hægri.
2. Setjið formúlu í hólfið A3 og afritið yfir í E3.

Ýtið á hnappinn F3
á lyklaborðinu til að
fá upp heiti hólfa.

Síða 4 Óuppsett dæmi
Setjið formúlur fyrir útreikninga.

Í Excel eru reikningsaðgerðir teknar fyrir í ákveðinni forgangsröð.
Eins og í almennum reikningi hafa svigar áhrif á röð aðgerða.
Aðgerðir með sama forgang reiknast frá vinstri til hægri.

1.

Hvað eru 6 kg mörg % af 25 kg?

2.

Laun Garðars eru 250.000 kr. Um næstu mánaðamót hækka þau um 3,2%.
Hve mikið fær hann þá í laun?

3.

Hvað eru 46 kg mörg % af 750 kg?

4.

Ari selur vélhjól fyrir 1.500.000 kr. Sölulaun hans eru 15%. Hve há upphæð er það?

5.

Hvað eru 36 km mörg % af 450 km?

6.

Jónas fær 300.000 kr. í laun og leggur 15% af þeim inn á bankareikning.
Hve há upphæð er það?
Hve mikið fé hefur hann til ráðstöfunar eftir að hann hefur lagt upphæðina inn?

7.

Helga fær 240.000 kr. í laun. Frá þeirri upphæð dregst persónuafsláttur 48.485 kr.
Skatthlutfallið er 37,32%.
Hve mikið þarf hún að greiða í skatt?

24%
258.000
6,13%
225.000
8%
45.000
255.000
71.473

8.

Bíll sem kostar 1.800.000 kr. er hækkaður um 12%.
Hve há upphæð er það?
Hvað kostar hann eftir hækkun?

216.000
2.016.000

9.

Bíll sem kostar 1.500.000 kr. er lækkaður um 16%.
Hve há upphæð er það?
Hvað kostar hann eftir lækkun?

240.000
1.260.000

10.

Barnareiðhjól sem kostar 46.000 kr. er selt með 12% afslætti.
Hvað er afslátturinn há upphæð? Hvert er afsláttarverð hjólsins?

5.520
40.480
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9. verkefni

09-fiskur

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmynd.

1. Gefið síðunni heitið Sælkerafiskur. Miðjið lárétt og lóðrétt á síðuna og setjið haus og fót.
2. Fyrirsögnin er 16 pt, feitletruð, hvítir stafir, grár bakgrunnur. Fjölmiðjið yfir hólf og miðjið á línuna.
3. Setjið inndrátt frá vinstri á A-dálk og frá hægri á B-, C-, D- og E-dálk.
4. Skrifið töluna 6 í hólfið B2 og ýtið á Ctrl+Enter.
(Þá er bendillinn áfram í hólfinu).
5. Smellið í HOME – Number – Custom (HEIM – Tala – Sérstillt).
Eyðið út General á Type-línunni og skrifið: "Fyrir" 0 "manns"
6. Setjið svæðið frá B2 til E2 blokk og farið í HOME – Fill – Series…
Step value: 4 – OK (HEIM – Breytingar – Fylla – Röð – Þrepagildi: 4).
7. Setjið A3 til A7 í blokk og setjið uppfyllimerki fyrir aftan textann í Adálki: HOME – Number – Custom (HEIM – Tala – Sérstillt).
Eyðið út General og skrifið í staðinn
8. Setjið formúlu í hólfið C3.
Formúla
C3 =B3/B2*C2
Afritið niður og
síðan til hægri.
Aukastafir og
þúsundapunktar
eins og sýnt er.

10. verkefni

10-Paste_Special

Opnið skjalið og setjið upp samkvæmt fyrirmælum.
Sýnishorn af fullunnu verkefni er á síðunni http://johanna.is

Gefið síðunni heitið Paste-Special. Hafið lárétt snið á síðunni. Miðjið verkefnið á síðuna og setjið haus og fót.
Samlagning, frádráttur, margföldun og deiling án þess að nota formúlu: Talan skrifuð í hólf:
Copy – Paste – Paste Special (Afrita – Líma – Líma sérstaklega). Aðgerð (Operation) valin – OK
None
Ekkert

Add
Bæta við

Subtract
Draga frá

Multiply
Margfalda

Divide
Deila

Víxla línum og dálkum:
Copy – Paste – Transpose (Afrita – Líma – Bylta).
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11. verkefni

11-launatafla Verkefnið er á tveimur síðum. Viðmið og Launaútreikningur

Síða 1 Viðmið
Blokkið svæðið A1 til E2 og gefið heiti eftir efstu línu.
FORMULAS – Create from Selection – Top Row
(FORMÚLUR – Skilgreina heiti – Búa til úr vali – Efstu línu).

Síða 2

Launaútreikningur

1. Setjið formúlur í hólfin C3 til F3.
Ýtið á hnappinn F3 á lyklaborðinu til að fá upp heiti hólfa.
Afritið formúlurnar niður.
2. Blokkið svæðið A1 til F7 og smellið á Copy.
Farið í hólfið A9 og smellið á Paste.
3. Eyðið út tölum í hólfunum B11 til F15.
Setjið nýja formúlu í hólfið B11:

Formúlur
C3 =B3/Fjöldi_tíma

D3 =B3*Yfirvinnu_stuðull
E3 =C3+C3*Vaktaálag
F3 =C3+C3*Næturvinna

Afritið niður.
Afritið niður.
Afritið niður.
Afritið niður.

Formúlan í B11
B11 =B3+B3*Hækkun_eftir_samninga

4. Blokkið síðan hólfin B11 til F15.
(Ath. að vera með bendilinn í hólfinu B11.)
Ýtið á hnappinn F2 á lyklaborðinu.
Þá opnast formúlan.
Haldið niðri Ctrl+Enter
Þá afritið þið formúluna yfir á svæðið sem var sett í blokk.
5. Farið í hólfið A9 og skrifið fyrirsögnina í tveimur línum.
Ýtið á Alt+Enter á eftir orðinu Hækkun (í fyrirsögninni) og skrifið eftir samninga
6. Talnaútlit (kr.), grunnlínur o.s.frv. samkvæmt fyrirmynd.
7. Síða 2 (Launaútreikningur)
Setjið inndrátt á texta frá vinstri á svæðið A3 til A7 og A11 til A15
Setjið lárétt snið á síðuna (Landscape). Miðjið verkefnið á síðuna og setjið haus og fót.
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12. verkefni

12-myndrit

Opnið skjalið og setjið upp myndrit samkvæmt fyrirmynd.
Setjið haus og fót á skjalið og miðjið á síðu.

1. Myndrit 1 Column (Stöplarit)
Setjið A2 til D4 í blokk. Farið í INSERT – Charts – Insert Column Chart – 2-D Column – Clustered Column
(SETJA inn – Línurit – Stöplarit – Tvívíðir stöplar – Klasað stöplarit).
Smellið á DESIGN (HÖNNUN) – Chart Styles (Stíll línurits) og veljið útlit á myndritið.

Smellið á myndritið og síðan í CHART ELEMENTS.
(LÍNURITSEININGAR). Sýnið gildi við súlur:
Hakið við Data Labels – Outside End (Gagnamerki – Utan við enda).
Smellið á: Chart Title (Titill línurits).
Skrifið:
Skipting atkvæða – Ýtið á Enter
2. Myndrit 2 Bar (Súlurit)
Setjið A2 til D3 í blokk. Farið í INSERT – Charts – Bar
Clustered Bar (SETJA INN – Línurit – Súlurit – Tvívíð súlurit).
Skrifið fyrirsögn fyrir ofan súluritið.
Smellið á DESIGN (HÖNNUN) og veljið útlit að eigin vali.
Sýnið gildi við súlur (Data Labels) samkvæmt fyrirmynd.
3. Myndrit 3 Column (Stöplarit)
Setjið A2 til D2 í blokk. Haldið Ctrl-hnappi niðri og blokkið A4 til D4. Farið í INSERT – Charts – Column
2-D Column – Clustered Column (SETJA INN – Línurit – Stöplarit – Tvívíðir stöplar – Klasað stöplarit).
Smellið á DESIGN (HÖNNUN) og veljið útlit að eigin vali. Sýnið gildi við súlur (Data Labels).
4. Myndrit 4 Line (Línurit)
Setjið A2 til D4 í blokk.
Farið í INSERT – Charts – Line

Myndrit 3 og 6

Þegar aðskilin svæði eru valin þarf
að halda Ctrl-hnappi niðri á milli.

(SETJA INN – Línurit –Lína).
Smellið á DESIGN (HÖNNUN)

og veljið útlit að eigin vali.
Sýnið gildi (Data Labels)
samkvæmt fyrirmynd.
5. Myndrit 5 2-D Pie (Skífurit)
Setjið A2 til D3 í blokk.
Farið í INSERT – Charts – Pie
2-D Pie (SETJA INN – Skífurit – Tvívíð
skífa). Smellið á Design (HÖNNUN)
og veljið útlit að eigin vali.
Sýnið gildi (Data Labels)
samkvæmt fyrirmynd.
6. Myndrit 6 3-D Pie
(Þrívíddar skífurit)

Setjið A2 til D2 í blokk. Haldið
Ctrl-hnappi niðri og blokkið
A4 til D4. Farið í INSERT – Charts
Pie – 3-D Pie (SETJA INN – Skífurit –
Þrívíddar skífurit).

Smellið á DESIGN (HÖNNUN).
Veljið útlit að eigin vali.
Sýnið gildi (Data Labels)
samkvæmt fyrirmynd.
7. Setjið ramma utan um myndritin.

 Rammi utan um myndrit: Format – Shape Styles – Shape Outline
(Sníða – Formstílar – Útlit forms).
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13. verkefni

13-myndrit

Setjið haus og fót á allar síður
og miðjið á síðurnar.
Síða 1

Sveitarstjórn 2010

Opnið skjalið og útbúið myndrit samkvæmt fyrirmynd.
Verkefnið er á fjórum síðum í einu skjali: Sveitarstjórn 2010
– Sveitarfélög – Höfuðborgarsvæðið – Skipting atkvæða
Myndrit 1

Doughnut
Formúlur
B4 =SUM(B2:B3)

1. Setjið formúlur í skyggð hólf.
2. Setjið svæðið A2 til B3 í blokk. Farið í
INSERT – Charts – Pie – Doughnut

D2 =B2/B4
E2 =B3/B4

(SETJA INN – Skífurit – Kleinuhringur).
Smellið á Chart Title (Titill línurits).

Skrifið fyrirsögnina og ýtið á Enter
Verið með myndritið valið.
Smellið á DESIGN (HÖNNUN)
Chart Styles (Stíll línurits)
og veljið útlit á myndritið.

Síða 2

Sveitarfélög

Myndrit 2

100% Stacked Bar

1. Setjið svæðið A2 til C10 í blokk og farið í
INSERT – Charts – Insert Bar Chart 2-D Bar – (SETJA INN – Súlurit)
Veljið 100% Stacked Bar (100% staflaðar súlur)
Smellið á Chart Title (Titill línurits). Skrifið fyrirsögnina og ýtið á Enter
Sýnið gildi (Data Labels) eins og sýnt er.
Smellið á DESIGN (HÖNNUN) og veljið útlit undir Chart Styles (Stíll línurits).
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Síða 3

Höfuðborgarsvæðið

Myndrit 3

Pie – 3-D Pie

1. Setjið formúlur í skyggð hólf.

Formúlur

2. Setjið svæðið A2 til B3 í blokk.

B4 =SUM(B2:B3)
A7 =B3/B4
B7 =B2/B4

3. Farið í INSERT og veljið Pie – 3-D Pie
(SETJA INN – Skífurit – Þrívíddar skífurit).
Smellið á DESIGN (HÖNNUN) og veljið útlit að eigin vali.
Smellið á Chart Title (Titill línurits). Skrifið fyrirsögnina og ýtið á Enter

Sýnið gildi (Data Labels) eins og sýnt er.

Síða 4

Skipting atkvæða

Myndrit 4

1. Reiknið út hlutfall af heildaratkvæðum.

Niðurstaðan kemur í
tugabroti.
Setjið %-stillingu á hólfið
og takið aukastafi af.

Pie – 2-D Pie Bar of Pie
Formúlur
E3 =SUM(A3:D3)

A4 =A3/$E$3
Setjið %-stillingu og tvo aukastafi á hólfið.
Afritið til hægri.
2. Breytið uppröðun á gögnum:
Setjið svæðið A2 til E4 í blokk.
Smellið á Copy (Afrita) og farið með
bendilinn í hólfið A6 á sömu síðu.
Smellið í örina niður á hnappnum
Paste (Líma) og veljið Transpose (Bylta)
úr fellilistanum.
Takið feitletrun og grunnlínur af.
Vinstristillið textann í A-dálki.
3. Setjið svæðið A2 til D3 í blokk og farið í
INSERT – Pie – Bar of Pie (SETJA INN –
Kökurit – Tvívíð skífa – Stöplar úr skífu).

Smellið á Chart Title (Titill línurits).
Skrifið fyrirsögnina og ýtið á Enter
Smellið á DESIGN (HÖNNUN)
og veljið útlit undir Chart Styles
(Stíll línurits).

Útlitsmótið eins og sýnt er.
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Útreikningur á virðisaukaskatti
Útskattur

Innskattur

Útskattur er sá skattur sem seljandi vöru og
þjónustu innheimtir af skattskyldri veltu sinni, en
skattskylda veltan er metin til verðs á skattverði.
Skatturinn leggst á skattverðið og er 25,5%,
nema undantekningar um 7% skatt eigi við.
Innskattur er sá skattur sem skráður aðili greiðir
öðrum skattskyldum aðilum eða tollstjóra við
kaup eða innflutning á vörum og öðrum
aðföngum til nota í skattskyldum rekstri sínum.
Hér er einnig um að ræða skatt sem greiddur
hefur verið vegna aðkeyptrar þjónustu við
reksturinn.

Virðisaukaskattur, VASK,
VSK eða VAT fyrir enska
heitið VALUE ADDED TAX,
er skattur lagður á sölu
þjónustu og varnings.
VASK-urinn er óbeinn
skattur sökum þess að
hann er innheimtur af
seljanda.

Almennt þrep í virðisaukaskatti er 25,5%.
Þó skal innheimta 7% virðisaukaskatt af eftirtalinni vöru og þjónustu:


Útleigu hótel- og gistiherbergja og annarri gistiþjónustu.



Afnotagjöldum hljóðvarps- og sjónvarpsstöðva.



Sölu tímarita, dagblaða og landsmála- og héraðsfréttablaða.



Sölu bóka, jafnt frumsaminna sem þýddra, sem og hljóðupptökur af lestri slíkra bóka.



Sölu á heitu vatni, rafmagni og olíu til hitunar húsa og laugarvatns.



Sölu á matvælum og öðrum vörum til manneldis sem skilgreindar eru í viðauka við lög um
virðisaukaskatt, þó ekki sala á áfengi.



Aðgangi að vegamannvirkjum, s.s. gjaldtöku vegna aðgangs að Hvalfjarðargöngum.



Sölu á geisladiskum, hljómplötum, segulböndum og öðrum sambærilegum miðlum með
tónlist en ekki mynd.
Skatturinn reiknast af heildarverði án virðisaukaskatts.
Hann er því viðbót við það verð sem fyrirtækið setur upp fyrir viðkomandi vöru eða þjónustu.
Ef verð vöru eða þjónustu, sem fellur undir 25,5% skattþrepið, er gefið upp með virðisaukaskatti
þá er skatturinn 20,32% af því verði sem kaupandi greiðir. Hins vegar ef um er að ræða vöru eða
þjónustu sem fellur undir 7% skattþrepið þá er skatturinn 6,54% af því verði sem kaupandi greiðir.

Verkefnið er á fjórum síðum. – Setjið haus/fót og miðjið á síður.
Vsk – Álagn. og vsk – Fatnaður – Óuppsett dæmi

14. verkefni
Síða 1

Vsk

14-vsk

Setjið haus og fót á allar síður og miðjið á síðurnar.

Virðisaukaskatturinn er ýmist 25,5% eða 7%. Hann bætist ofan á vöru og þjónustu.
Formúlur
C3 =C2*B3

C4 =SUM(C2:C3)
B5 =–1/(1+B3)+1
C5 =C4*B5
G3 =G2*F3
G4 =SUM(G2:G3)
F5 =–1/(1+F3)+1
G5 =G4*F5
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Síða 2

Álagn. og vsk
1. Gefið hólfum heiti á síðu 2 (Álagn. og vsk.) eftir dálkum vinstra megin.
Setjið hólfin A1 til B2 í blokk.
Veljið FORMULAS – Create from Selection – Left column – OK
(FORMÚLUR – Búa til úr vali).

Síða 3

Fatnaður

1. Fyllið hólfin A3 til A7 upp með punktalínu. Smellið í HOME – Number Custom
(HEIM – Tala – Sérstillt).

Eyðið út General og skrifið í staðinn
2. Setjið formúlur í skyggð hólf.
3. Setjið inndrátt frá vinstri í A-dálk og frá hægri í B-, C-, D- og E-dálk.
4. Útbúið myndrit yfir útsöluverð á fatnaði: Setjið A3 til A7 í blokk.
Haldið Ctrl-hnappi niðri og setjið E3 til E7 í blokk.
INSERT – Bar – Clustered Bar (SETJA INN – Súlurit – Tvívíð súlurit).
Veljið útlit á myndritið að eigin vali.

Þegar aðskilin svæði eru
valin þarf að halda Ctrlhnappi niðri á milli.

Ýtið á hnappinn F3
á lyklaborðinu til að
fá upp heiti hólfa.

Formúlur
C3 =B3*Álagning

D3 =(C3+B3)*Virðisaukaskattur
E3 =SUM(B3:D3)
Afritið allar formúlurnar niður.

Síða 4

Óuppsett dæmi

Setjið formúlur fyrir útreikninga.

1.

Buxur kosta 14.000 kr. áður en 25,5% vsk. er lagður á þær. – Hvert er útsöluverðið?

2.

Bók kostar 2.500 kr. áður en 7% vsk. er lagður á hana. – Hvert er útsöluverðið?

2.675

3.

Vara kostar 3.200 kr. með 25,5% vsk. – Hvað kostar hún án vsk.?

2.550

4.

Peysa sem kostar 8.000 kr. er lækkuð um 1.600 krónur. – Hvað eru það mörg prósent?

5.

Verð á sjónvarpi var lækkað um 8% og kostaði þá 199.000 kr.
Finnið verð fyrir lækkun. – Hvað er lækkunin mikil í krónum talið?

6.

Verð á vöru með 35% álagningu er 30.000 kr. – Hver er álagningin í krónum?

7.778

7.

Verð á borði sem kostar 20.000 kr. er hækkað um 12% og síðan aftur um 4%.
Finnið verðið eftir 12% hækkunina. – Hvert er endanlegt verð vörunnar?

22.400
23.296

8.

Stóll sem kostaði 15.000 kr. var hækkaður um 30%. Á haustútsölu var verðið lækkað um 25%.
Finnið verðið eftir 30% hækkunina. – Hvert er útsöluverðið?

19.500
14.625

17.570

20%
216.304
17.304
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Stillingar í Excel
Formulas (Formúlur)

FILE – Options

Smellið í FILE – Options (SKRÁ – Valkostir)

Smellið á Formulas (Formúlur)
Error Checking (Villuleit)

Takið hakið af:
 Enable background error checking (Gera villuleit í bakgrunni virka)

Proofing (Leiðréttingar)

AutoCorrect options…
(Valkostir sjálfvirkrar leiðréttingar)

Hakið við eins og sýnt er hér:

Advanced (Ítarlegt)

Editing options (Ritvinnslukostir)
Hakið við eins og sýnt er hér:

Customize Quick Access Toolbar (Sérstilla flýtistiku)
Sjá leiðbeiningar á bls. A-16.

Ef smellt er í örina efst á skjánum við flýtistikuna
(Quick Access Toolbar) kemur fellivalmynd yfir
skipanir sem hægt er að bæta á flýtistikuna.
Einnig er hægt að hægrismella á borða til að fá
valmyndina upp.

Bætið nokkrum hnöppum á flýtistikuna (Quick Access Toolbar).

