
Stóriðjuskólinn – Vorönn 2022   
Próf í Excel þriðjudaginn 10. maí kl. 12:00– 14:00 
Skipanir sem koma á prófinu í Excel og tenglar í myndskeið  

 

Setja lárétt snið (Landscape) á síður – Miðja verkefni á síðu – Setja haus/fót á síður 

Útskýringar á bls. E-15 og E-16 í kennslubókinni og í verkefni 8. 

Ath. í prófinu eigið þið bara að setja lárétt snið, miðja á síðu og haus og fót á eina síðu  

– ekki margar í einu eins og sýnt er í myndskeiðinu. 

 

Setja texta í tvær línur: Wrap Text  

Útskýringar á bls. E-8 í kennslubókinni og í verkefni 2 og 3  
Wrap Text 

 

Fjölmiðja texta og miðja á línu. Stilla legu millifyrirsagna og texta; hæð á línum, breidd dálka o.s.frv. 

Útlitsmóta texta og fyrirsagnir – Inndráttur frá hægri/vinstri  –  Skygging í hólf  –  Litur á texta  –  Grunnlínur (Borders) 

Útskýringar á bls. E-8 í kennslubókinni  

og í verkefni 2, 3, 8 o.fl. 
Verkefni 2, liður 3–5 – Skygging í hólf  –  Litur á texta   

Verkefni 3, liður 5 og 6 – Inndráttur frá vinstri/hægri 

 

Raða í stafrófsröð eftir ákveðnum dálkum 

Útskýringar á bls. E-12 í kennslubókinni og í verkefni 3 o.fl. 
Verkefni 3, liður 8 – Röðun 

 

Setja talnaútlit á hólf  
 

Blanda saman tölum og texta – Verkefni 3, 8 o.fl. Verkefni 3, síða 3, liður 2  Verkefni 8, síða 1, liður 3 

 

Setja uppfyllimerki í hólf (punktalínu) Verkefni 8,.síða 1, liður 5 (Punktalína) á mín. 2:28 

 

Þúsundapunktar á mín. 0:50 Prósentustillingar og aukastafir  Tímaútlit 

Krónuútlit (Currency) Símanúmeraútlit Kennitölu- og dagsetningarútlit 
Verkefni 2, 4, 9, 11 o.fl. 

Formúlur – Föll Nota innbyggð föll við útreikninga 
 

Max – Min – Average Verkefni 3 o.fl. 
Samlagning (SUM), frádráttur, margföldun, deiling  

Verkefni 2 o.fl. Verkefni 2 – Formúlur 
 

 

Nota fasta tilvísun (F4)/gefa svæðum (hólfum) heiti og nota við útreikninga  

Verkefni 4 o.fl. Verkefni 4 – síða 1, liður 6 – Föst tilvísun – Hlutfall af heild  
PasteSpecial Verkefni 7 

 

Sumproduct Verkefni 17 Síða 1, formúlan í C4 Síða 2, formúlan í E4 (Föst tilvísun) 

 

Setja skilyrt útlit á hólf (Conditional Formatting) Verkefni 3, 14 o.fl. 

Verkefni 3, síða 2, liður 2 Verkefni 14, síða 5, liður 2  

Sumif  Verkefni 15 

Síða 1 – Formúlur í B14 og B15 

 

If-fallið, Count-fallið og Countif-fallið   Verkefni 14 o.fl.    

Síða 1 – Formúlur í:  C2, B13, B14 og B15 

 B18   og   C26, B32 og B33 

Frequency Verkefni 20  Síða 2, liður 3 

Mode (Tíðasta gildi) og Median (Miðgildi) 

Verkefni 20 – Farið sjálf yfir föllin – sjá kennslubók. 
 

Myndrit Verkefni 10 o.fl.  Þið eigið að kunna að setja upp myndrit, breyta útliti á þeim og móta þau 

2D-Column Clustered Column – Verkefni 10, síða 1 

Scatter  Verkefni 11, 19 o.fl. – Sjá leiðbeiningar í kennslubók 

Breyta gildum á ásum Verkefni 11, 19 o.fl.  

Verkefni 11, liður 2 og 3:Myndrit – Gildum breytt á ásum 

Minnka bil milli súlna (Gap)  Verkefni 20 og 23 

Verkefni 20, síða 2, liður 5 – Stöplarit – Bil milli súlna 

Pie o.s.frv. Verkefni 10, síða 3 

Line og ártöl á neðri ás   Verkefni 23, síða 1   liður 1–11 

Verkefni 23, síða 3, liður 1–6  

Bil milli súlna og gildum breytt á ásum 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNNTnk_PPkA
https://www.youtube.com/watch?v=rRXRqclKMgg
https://www.youtube.com/watch?v=kr5NbggP7cg
https://www.youtube.com/watch?v=QGedwQgvB_c
https://www.youtube.com/watch?v=o5_YTws4xoQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iRwvO94LGTk
https://www.youtube.com/watch?v=FSUqT1UvsPI
https://www.youtube.com/watch?v=FSUqT1UvsPI
https://www.youtube.com/watch?v=FSUqT1UvsPI
https://www.youtube.com/watch?v=S8zxW3L9S-U
https://www.youtube.com/watch?v=e-qUwmURx9w
https://www.youtube.com/watch?v=apClgC797JM
https://www.youtube.com/watch?v=zvtZI2Zg8sc
https://www.youtube.com/watch?v=3th0BvjLfbY
https://www.youtube.com/watch?v=dzYynWozXUc
https://www.youtube.com/watch?v=2Oa4Cwqoj24
https://www.youtube.com/watch?v=S8zxW3L9S-U
https://youtu.be/oBL6pIfDNYs
https://www.youtube.com/watch?v=R4UGWsJ2IME
https://www.youtube.com/watch?v=8-jbaeN6gz0
https://www.youtube.com/watch?v=mI9gK8r2Xh4
https://www.youtube.com/watch?v=ZPIag5FsSts
https://www.youtube.com/watch?v=N5ByEwb7ubo
https://www.youtube.com/watch?v=aR6Rt_3zwd8
https://www.youtube.com/watch?v=rXFxCYitEyk
https://www.youtube.com/watch?v=9ZDNcvVhRtM
https://www.youtube.com/watch?v=jo4bYus1pkU
https://www.youtube.com/watch?v=3rixAeNpH5Y
https://www.youtube.com/watch?v=3rixAeNpH5Y
https://www.youtube.com/watch?v=iDEZBUPWCVI
https://www.youtube.com/watch?v=iDEZBUPWCVI
https://youtu.be/HOJLnvBnNAQ
https://youtu.be/bj_gcNVMQes
https://youtu.be/KQrfPORZ87k
https://youtu.be/KQrfPORZ87k
https://youtu.be/tTq1x7rPaC4
https://youtu.be/tTq1x7rPaC4
https://www.youtube.com/watch?v=XkGaVxO0FT0
https://www.youtube.com/watch?v=XkGaVxO0FT0

