


Записати в зошит термін «формула», 
арифметичні операції з формулами.

Що відбувається при копіюванні 
формул

Які помилки можуть виникати при 
використанні формул



У клітинки ЕТ можна вводити не лише конкретні значення

(числові та текстові дані), а й формули. За допомогою
формул виконують обчислення з використанням значень, що
розміщуються в інших клітинках таблиці.

Формула — це вираз, що може містити числові дані,
адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій.



Формула може містити адреси клітинок чи їх діапазонів,
знаки арифметичних дій тощо.

= (А1 + А2)/5

де А1, А2, В1, В2, С5 - адреси клітинок,

+ / * - знаки арифметичних операцій.

Запис формули в середовищі табличного процесора

завжди починається зі знака дорівнює (=) для того, щоб

можна було відрізняти формули від даних.

= (В1 *В2)/С5



Формула відображається у рядку формул, а її результат у

відповідній клітинці, наприклад, В5. Для перевірки правильності
написання формули при її уведенні або редагуванні посилання на
різні клітинки позначаються різними кольорами, і навколо таких
клітинок на екрані відображаються рамки відповідного кольору.

Рядок 
формул

Результат



Знак 
операції

Арифметична операція

^ Піднесення до степеня

* Множення

/ Ділення

+ Додавання

- Віднімання

5∙15+135:5

25
+ 1024:16 =(5*15+135/5)/(2^5)+1024/16



При зміні даних автоматично змінюється і результат  

Для редагування формули слід
помістити курсор у рядок формул
або редагувати формули
безпосередньо в клітинці.



Табличний процесор містить набір вбудованих функцій, які
можуть використовуватись у формулах.

До основних функцій належать: знаходження суми,
кількості, середнього значення, мінімального та
максимального значення в діапазоні.



Часто в суміжних клітинках таблиць виконуються однотипні
розрахунки. Для автоматизації дії використовують копіювання
формули до клітинок відповідного діапазону. При цьому достатньо
скористатися засобом автозаповнювання.

Маркер 
автозаповнення

=B2*C2

=B3*C3



При використанні формул виникають різні помилки, які
допускають користувачі.

Повідомлення про помилку, автоматично з'являються у

клітинці з формулою та починаються зі знака #.

#ССЬІЛКА!— означає неправильне використання посилань, які є у формулі.
Перевіряй парність дужок у формулі та не пропускай знаки
арифметичних операцій.

#ДЕЛ/0! — ділення на нуль. Виникає при використанні як дільника посилання
на порожню клітинку або клітинку, яка містить нульове значення.

#VALUE! — у формулі для математичних обчислень міститься посилання на
клітинку, вмістом якої є текст.



B8 
відносна адреса

$B$8 
абсолютна адреса

B$8   $B8
мішана адреса

=D3*B8

=D4*B8



Правила безпеки при роботі за комп'ютером



Вправа 1. Товарний чек



Вправа 2. Квитанція



Площа кола
S= 𝝅𝒓𝟐

Довжина кола
𝑳 = 𝟐𝝅𝒓

= 𝒓 * 𝒓 *ПИ()

= 2 * 𝒓 *ПИ()




