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Dokumentu honek Excel 2000 kalkulu orria 
erabiltzeko hainbat ariketa biltzen ditu. 

 
Ariketa bakoitza egiteko aldez aurretiko 

azalpentxoa behar da, hau da, irakasleak eman 
behar duena. Ikasleak egin behar duena zera da: 

azalpentxo bakoitza arretaz entzun eta, entzun 
ondoren, Ariketak ordenagailuan egin. Ariketa 
bakoitza bukatzen denean irakasleari erakutsi 

beronek ondo dagoen ala ez ikusteko eta hurrengo 
ariketako azalpentxoa egiteko. 

 
Dokumentu honetan agertzen diren azalpenak 
Excel 2000 programarako dira, euskarazko eta 
gaztelaniazko bertsioetarako. Kontuan hartu 

daukagun sistema eragilea Windows XP dela, hau 
ere euskarazko eta gaztelaniazko bertsioetan. 
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Kalkulu-orria pantailan sartutako zenbakiekin kalkulu automatikoak egiten 
dituen programa da. Kalkulu-orriak taula-itxura du, hau da, zutabe eta errenkadaz 
osatuta dago. 

Microsoft Excel Microsoft enpresako kalkulu-orria da. Bere pantailako lan-       
-orriak taula-itxura du eta honen inguruko menu, botoi, eta abarren bidez lan egin 
daiteke orri honetan, helburua kalkuluak egitea delarik. Kalkuluak egiteaz gain, lan-      
-orrian sarturiko datuekin grafiko ederrak egiteko erraztasunak eskaintzen ditu Excel-    
-ek. 

Baina, kalkulu horiek testu-prozesadore baten bidez (adibidez, Microsoft Word) 
ere egin daitezke, informazio hori tauletan jasoz. Zergatik erabili kalkulu-orria eta ez 
testu-prozesadorea? 

Kalkulu-orriak kalkulu horiek egiteko aukera bereziak ematen ditu. Eta aukera 
hauek oso baliagarriak direnez, kalkulu-orriko formatu hori da egokiena kalkuluak 
egiteko. Bestela esanda, egin nahi diren kalkuluak oso sinpleak baldin badira testu-                   
-prozesadorea erabil dezakegu, baina kalkuluak konplexu samarrak baldin badira hobe 
dugu kalkulu-orria erabiltzea. 

Taula batean sartutako informazioa errenkada eta zutabeetan antolaturik dago. 

Taula baten osagaiak, beraz, honakoak dira: ERRENKADAK, ZUTABEAK eta 
GELAXKETAKO EDUKIAK. 

Errenkadak adierazteko zenbakiak erabiltzen dira (1, 2, 3,...). Zutabeak 
adierazteko, aldiz, letrak erabiltzen dira (A, B, C,...). Gelaxkak adierazteko letrak eta 
zenbakiak erabiltzen dira (A1, A2, B5,...). Gelaxka multzo bat adierazteko bi puntu 
erabiltzen dira eta hasierako eta bukaerako gelaxkak (adibidez, B3:F8 eremuak B3 
gelaxkatik F8ra gelaxka multzoa adierazten du). 

Gelaxkaren edukia, lan daitekeen informazio-atal txikiena da. Berezirik landuko 
den informazioak gelaxka ezberdinetan joan behar du. 
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Ariketa01 

 Ariketa hau egin aurretik, eta laguntza gisa, ikusi bideo bat Internet helbide honetan: 

www.inforbh.com/04-kalkulu-orria/bideoak/ariketa01.htm 

 Aurreko bideoa ikusi ostean sortu kalkulu-orri berri bat 

 Horren barruan taula bat sortu, gela bateko ikasleen notak jasotzeko. Sartu behar 
dituzuen notak honakoak dira: 

 

 Ingelesa Informatika Matematika Historia 

Igor 3 5 2 4 

Ane 8 9 7 4 

Jorge 10 9 8 9 

Garazi 1 0 2 1 

Olatz 7 6 7 5 

Maria 8 9 6 7 

Iñigo 5 4 5 6 
 
 Gehitu zutabe bat ikasle bakoitzaren batezbesteko notak kalkulatzeko. 

 Gehitu errenkada bat irakasgai bakoitzaren batezbesteko notak kalkulatzeko. 

 Gehitu Kimika-nota Informatika- eta Matematika-noten artean. Horretarako, jarri 
sagua Matematika-nota dagoen zutabearen izenaren gainean zutabe osoa hautatzeko 
eta Txertatu / Zutabeak [Insertar / Columnas] erabili. 

 Asmatu Kimika-notak. 

 Berkalkulatu batezbesteko notak, nota berriak gehitu ditugu eta. 

 Gorde kalkulu-orria Ariketa01 izena erabiliz eta itxi Excel programa. 

Ariketa02 

 Ariketa hau egin aurretik, eta laguntza gisa, ikusi bideo bat Internet helbide honetan: 

www.inforbh.com/04-kalkulu-orria/bideoak/ariketa02.htm 

 Aurreko bideoa ikusi ostean ireki Ariketa01 izeneko kalkulu-orria. 

 Ezabatu batezbesteko nota guztiak, lehenengo ikaslearena eta lehenengo 
irakasgaiarena izan ezik. 

 Kalkulatu batezbesteko nota guztiak baina betetze-kontrolatzailea erabiliz. 

 Gorde Ariketa02 izena erabiliz eta itxi. 
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Ariketa03 

 Sortu kalkulu-orri berri bat eta sartu ondorengo datuak: 
 

Langilea Ekaina 
(Ord.) 

Uztaila 
(Ord.) 

Abuztua 
(Ord.) 

Iraila 
(Ord.) 

Euro/Ord Guztira 

Olatz Agirre 100 45 20 45 6  
Rafa González 76 34 21 23 9  
Kepa Uribe 98 100 23 12 2  
Koldo Uria 35 120 96 54 6  
Mikel Oskoz 130 30 23 23 6  
     Guztira  

 
 Kalkulatu langile bakoitzari ordaindu behar zaion dirua eta ordaindutako diru guztia. 

 Gorde Ariketa03 izena erabiliz: 

Ariketa04 

 Autobus-enpresa batek lau linea ditu. Honako hauek dira linea bakoitzeko eta egun 
bakoitzeko datuak: 
(OHARRA.- Ez tekleatu “Asteartea”, Asteazkena”...; erabili betetze-kontrolatzailea). 

 
 Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea 
BI-SS 40 30 34 12 44 23 21 
SS-BI 33 28 21 5 23 44 45 
BI-VI 24 30 13 34 27 51 6 
VI-BI 42 44 34 41 35 23 12 

 
 Egin hurrengo kalkuluak: 

 Linea bakoitzeko bidaiari-kopurua. 
 Linea bakoitzeko batezbesteko bidaiari-kopurua. 
 Bilbotik Donostiarako txartela 6,50 eurokoa da eta Bilbotik Gasteizerakoa 

2,80ekoa jakinda kalkulatu irabazitako dirua linea bakoitzeko. 
 Egin gauza bera baina egun bakoitzeko, hau da, kalkulatu bidaiari-kopurua, 

batezbesteko bidaiari-kopurua eta irabazitako dirua. 

 Kalkulatu irabazitako diru guztia. 

 Gorde Ariketa04 izena erabiliz. 
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Ariketa05 

 Ariketa hau egin aurretik, eta laguntza gisa, ikusi bideo bat Internet helbide honetan: 

www.inforbh.com/04-kalkulu-orria/bideoak/ariketa05.htm 

 Ireki Ariketa02 izeneko kalkulu-orria. 

 Gehitu bi errenkada: bata nota handiena kalkulatzeko eta bestea txikiena. 

 Gorde Ariketa05 izena erabiliz. 

Ariketa06 

 Ikastola batean ikerketa bat egin da garaiera eta pisua aztertzeko. Honako hauek dira 
jasotako datuak: 

 
IZENA ADINA SEXUA GARAIERA PISUA 

Aitor 7 G 1,28 40 
Belén 12 E 1,30 28 
Iñaki 13 G 1,64 50 
Peio 10 G 1,48 45 
Amaia 7 E 1,16 23 
Ainhoa 8 E 1,22 20 
Ernesto 7 G 1,30 43 

 
 Kalkulatu batezbesteko adina, garaiera eta pisua. Batezbestekoa kalkulatzeko 

batuketa egin eta gero zatiketa, edo, aurreko ariketan egin dugun moduan (MAX eta 
MIN formulak edo funtzioak erabiliz), batezbestekoa kalkulatzeko AVERAGE 
[PROMEDIO] funtzioa erabil daiteke. 

 Kalkulatu adin, garaiera eta pisu minimoa eta maximoa.  

 Kalkulatu adin, garaiera eta pisuko desbideratze estandarra. 

 Gorde Ariketa06 izena erabiliz. 

Ariketa07 

 Ireki Ariketa05 izeneko kalkulu-orria. 

 Erabili Formatua / Baldintzapeko formatua [Formato / Formato condicional] 
gainditutako notak urdin koloreaz agertzeko eta ez gainditutakoak gorri koloreaz. 

 Gorde Ariketa07 izena erabiliz. 
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Ariketa08 

 1999ko hauteskundeetan ondoko datuak gertatu ziren: 
 

EMAITZAK AUZOZ AUZO (1999) 
 Erdialdea Santama. Musakola S. Andres Uribarri Auzoak 

Abst. 1.685 970 640 1.046 1.650 727
EH 1.735 350 646 658 1.334 161
EAJ-EA 1.359 210 466 604 886 150
PSE-EE 352 563 211 529 713 15
PP 322 229 120 295 357 45
IU-EB 187 203 110 126 208 7

 
 Kalkulatu alderdi politiko bakoitzak lortutako botoen guztizkoa. 

 Egin grafiko bat ikusteko alderdi politikoak eta lortutako botoen guztizkoa. 

 Egin grafiko bat ikusteko alderdi politikoak eta lortutako botoak auzoz auzo (dena 
grafiko bakarrean). 

 Gorde Ariketa08 izena erabiliz. 

Ariketa09 

 Sortu kalkulu-orri berri bat eta sartu ondorengo datuak: 
 

1 -2 3 4 5 
20600 48 48260 28080 21500 

1 2 -3 4 -5 
-0,1 7,3242 2,843 -4 5 

0 654,23 -56432,75 42343 4656 
1 3 5 7 9 
2 -4 4 8 10 

0,235 -0,5 1 0,1 0,0215 
 
 Sartutako datuei jarri hurrengo formatua Formatua / Gelaxkak [Formato / Celda] 

erabiliz: 

 1. errenkadan: 2 hamarren. 
 2. errenkadan: Posta-kodea [Código postal] 
 3. errenkadan: Zenbaki negatiboak gorriz eta minus ikurra barik. 
 4. errenkadan: Zientifikoa [Formato científico] eta 2 hamarrenekin. 
 5. errenkadan: Data [Fecha] (97/3/4 1:30 PM). 
 6. errenkadan: Moneta [Moneta] eta negatiboak gorriz. 
 7. errenkadan: Kontabilitatea [Contabilidad] eta hamarren bat. 
 8. errenkadan: Ehunekoa [Porcentaje] eta hamarren bat. 

 Gorde Ariketa09 izena erabiliz. 
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Ariketa10 

 Ariketa hau egin aurretik, eta laguntza gisa, ikusi bideo bat Internet helbide honetan: 

www.inforbh.com/04-kalkulu-orria/bideoak/ariketa10.htm 

 Egin ondorengo kalkulu-orria: 
 
BEZEROA SALNEURRIA KOPURUA DESKONTUA GUZTIRA ORDAINTZEKO ERA 
Pérez 1.807 € 15 %10   
Arrieta 602 € 20 %20   
Uria 1.205 € 25 %20   
Arregi 301 € 12 %5   
González 482 € 10 %5   
Ramirez 120 € 12 %5   
Alzua 361 € 17 %10   

 
 Kalkulatu GUZTIRA zutabea. 

 Kalkulatu ORDAINTZEKO ERA kontuan hartuta hurrengoa: 

 GUZTIRA >= 6.000 orduan  ORDAINTZEKO ERA = EPEKA 
 GUZTIRA  <  6.000 orduan  ORDAINTZEKO ERA = ESKURA 

 Gorde Ariketa10 izena erabiliz. 

Ariketa11 

 Ariketa hau egin aurretik, eta laguntza gisa, ikusi bideo bat Internet helbide honetan: 

www.inforbh.com/04-kalkulu-orria/bideoak/ariketa11.htm 

 Hemen dituzue ikasle batzuen notak.  
 

 1. Abizena 2. Abizena Izena 1. Eb. 2. Eb. 3. Eb. 
1 Badiola Gartzia Maria 7,6 6,8 2 
2 Domingo Baró Rakel 3,4 6,8 0 
3 Arrieta Uriarte Leire 4 4,4 2,6 
4 Pérez Iarza Javier 5,6 7 5,8 
5 Olaizola García Luis 4,3 5 8,9 
6 Retegi Ruiz Kepa 6,8 8,9 6,7 
7 Iturri Milán Román 9 5,7 6 
8 Roldán Murua Fernando 10 4,7 7 
9 Ugalde Madina Ariane 6 5 4 
10 Urbieta Rekena Alfredo 5 8 3 
11 Gartzia Gartzia Gotzon 10 9 10 

 
 Kalkulatu batezbesteko notak. 

 Gehitu zutabe bat, Errekuperazioa izenekoa, jartzeko errekuperatu behar den ala ez. 
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 Batezbesteko notak kontuan hartuta kalkulatu dagokion kalifikazioa, hau da: 

 <=2  Oso Gutxi 
 >2 eta <5 Gutxi 
 >=5 eta <6 Nahiko 
 >=6 eta <7 Ondo 
 >=7 eta <9 Oso Ondo 
 >=9  Bikain 

 Formatua / Baldintzapeko formatua [Formato / Formato condicional] erabiliz 
gaindituta ez dauden notak jarri gorriz eta besteak urdinez. 

 Gorde Ariketa11 izena erabiliz. 

Ariketa12 

 Enpresa batean azken 5 urteotan egindako salmenten datuak dauzkagu (2001etik 
2005era). Salmentak leku desberdinetan egiten dira, 3 lekutan, hain zuzen 
(Lapurdin, Araban eta Nafarroan). 

 Sartu taula bakoitza orri desberdinetan (ez fitxategi desberdinetan). Orri bakoitzari 
dagokion urtea jarri izen gisa. 

 
2001 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi 40 48 47 40 
Araba 41 35 35 38 
Nafarroa 47 49 52 53 

 
2002 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi 35 37 58 62 
Araba 22 27 38 45 
Nafarroa 45 52 34 63 

 
2003 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi 25 63 75 35 
Araba 28 47 45 23 
Nafarroa 35 78 22 53 

 
2004 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi 58 65 35 22 
Araba 33 41 46 36 
Nafarroa 55 54 32 39 

 
2005 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi 41 47 44 32 
Araba 43 39 33 32 
Nafarroa 43 40 50 55 
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 Beste orri batean, 01-05 Laburpena izenekoa, egin beste 4 taula batuketak, 
batezbestekoak, maximoak eta minimoak erakusteko: 

 
Guztira 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi  
Araba  
Nafarroa  

 
Batezbes. 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi  
Araba  
Nafarroa  

 
Maximoa 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi  
Araba  
Nafarroa  

 
Minimoa 1. hiruhilekoa 2. hiruhilekoa 3. hiruhilekoa 4. hiruhilekoa 

Lapurdi  
Araba  
Nafarroa  

 
 Taula bakoitzeko egin grafiko bat, baina saiatu grafiko mota ezberdinak erabiltzen. 

 Egindako taulei ezarri formatu bat Formatua / Autoformatua [Formato / 
Autoformato] erabiliz. 

 Gorde Ariketa12 izena erabiliz. 

Ariketa13 

 ONCE enpresako kupoi-salmenta kudeatu nahi da Bergaran eta inguruko herrietan.  

 Horretarako arduradun bat dago ONCEko Bergarako egoitza nagusian. Egun 
bakoitzaren bukaeran Elgeta, Antzuola, Osintxu, Bergara eta Angiozarko saltzaileek 
deitu behar diote arduradunari zenbat kupoi saldu duten esanez. 

 Asteleheneko kupoiak 1 € balio du, asteartekoak 1 €, asteazkenekoak 1,50 € eta 
ostegunekoak 2 €. 

 Arduradunak, aste bakoitzaren bukaeran, zenbait kalkulu egin behar ditu, honako 
hauek, hain zuzen ere: 

 Saldutako kupoi-kopurua herri bakoitzeko. 
 Irabazitako dirua herri bakoitzeko. 
 Saldutako kupoi-kopurua egun bakoitzeko. 
 Irabazitako dirua egun bakoitzeko. 
 Aste osoan saldutako kupoi-kopurua. 
 Aste osoan irabazitako dirua. 
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 Orain arte kalkulu guztiak kalkulagailu baten bidez egiten zituen. Baina hemendik 
aurrera, ordenagailu baten bidez, eta zehatzago esanda, kalkulu-orri baten bidez egin 
beharko ditu kalkulu hauek. 

 Arduradunak ez daki ezertxo ere informatikaz, eta are gutxiago kalkulu-orriei buruz. 
Zuek informatika-enpresa daukazue eta zuengana jo du arduradunak kalkulu-orria 
egiteko. Eta hau da, hain zuen, zuen betebeharra, hau da, kalkulu-orria egitea 
aurrekoa kudeatzeko. Kontuan hartu, oraingoz ez dugula daturik sartuko, hau da, 
egindako kalkuluetan 0 agertuko da. 

 Kalkuku-orria egin ondoren gorde Ariketa13 izena erabiliz. 

Ariketa14 

 Ireki Ariketa13 izeneko kalkulu-orria. 

 Sartu datu batzuk ea ondo kalkulatzen diren kalkulatu beharreko gauzak. Adibidez, 
Bergaran astelehenean sartu 2 kupoi eta egiaztatu emaitzak; ezabatu aurreko datua 
eta jarraitu probak egiten beste herrietan eta beste egunetan. 

 Behin ikusita kalkuluak ondo egiten direla asmatu datuak eta sartu. 

 Gehitu grafiko bat ikusteko herriz herri zenbat kupoi saldu diren (erabili Zutabeak 
grafiko mota). 

 Gehitu beste grafiko bat ikusteko egunez egun zenbat diru irabazi den (erabili 
Marrak grafiko mota). 

 Egindako taulari eman formatu pertsonalizatua. Horretarako erabili Formatua / 
Gelaxkak [Formato / Celdas] eta horren barruan dagoena: Zenbakia [Número], 
Lerrokatzea [Alineación], Letra-tipoa [Fuente], Ertza [Bordes], eta Bilbeak 
[Tramas]. 

 Taularen gainean marrazki bat txertatu eta ONCE Bergara izenburua jarri Txertatu 
/ Irudia / WordArt irudia [Insertar / Imagen / WordArt] erabiliz. 

 Gorde Ariketa14 izena erabiliz. 

Ariketa15 

 Kiosko baten arduradunak ordenagailua eta Microsoft Excel programa erabili nahi 
ditu aldizkari batzuen salmenta kontrolatzeko. 

 Arduradunak aste barruan egindako salmenten datuak, oraingoz ez dakizkigu datu 
horiek, sartu behar ditu ordenagailuan emaitza batzuk lortzeko (irabazitako dirua, 
saldutako aldizkariak, eta abar). 
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 Kontuan hartu behar diren aldizkariak hauexek dira: Aizu!, HABE, Argia eta Tmeo. 
Aizu! aldizkariak 1 € balio du, HABEk 0,90 €, Argiak 2 € eta Tmeok 0,80 €. 

 Egin beharko diren kalkuluak honako hauek dira: 

 Saldutako aldizkari-kopurua egun bakoitzeko. 
 Irabazitako dirua egun bakoitzeko. 
 Saldutako aldizkari-kopurua aldizkari bakoitzeko. 
 Irabazitako dirua aldizkari bakoitzeko. 
 Aste osoan saldutako aldizkari-kopurua. 
 Aste osoan irabazitako dirua. 

 Gorde kalkulu-orria Ariketa15 erabiliz. 

Ariketa16 

 Ireki Ariketa15 izeneko kalkulu-orria. 

 Sartu datu batzuk ea ondo kalkulatzen diren kalkulatu beharreko gauzak.  

 Behin ikusita kalkuluak ondo egiten direla asmatu datuak eta sartu. 

 Gehitu grafiko bat ikusteko egunez egun zenbat aldizkari saldu diren (erabili 
Zutabeak grafiko mota). 

 Gehitu beste grafiko bat ikusteko egunez egun zenbat diru irabazi den (erabili 
Marrak grafiko mota). 

 Egindako taulari eman formatu pertsonalizatua. Horretarako erabili Formatua / 
Gelaxkak [Formato / Celdas] eta horren barruan dagoena: Zenbakia [Número], 
Lerrokatzea [Alineación], Letra-tipoa [Fuente], Ertza [Bordes], eta Bilbeak 
[Tramas]. 

 Taularen gainean marrazki bat txertatu eta KIOSKOA Bergara izenburua jarri 
Txertatu / Irudia / WordArt irudia [Insertar / Imagen / WordArt] erabiliz. 

 Gorde Ariketa16 izena erabiliz. 

Ariketa17 

 Ariketa hau egin aurretik, eta laguntza gisa, ikusi bideo bat Internet helbide honetan: 

www.inforbh.com/04-kalkulu-orria/bideoak/ariketa17.htm 

 Ireki Ariketa07 izeneko kalkulu-orria. 

 Kalkulatu zenbat nota dauden taula osoan (COUNT [CONTAR] funtzioa erabili). 
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 Egin beste taula bat jakiteko nota bakoitzaren maiztasuna (COUNTIF 
[CONTAR.SI] funtzioa erabili). 

 Gorde Ariketa17 izena erabiliz. 

Ariketa18 

 Ariketa hau egin aurretik, eta laguntza gisa, ikusi bideo bat Internet helbide honetan: 

www.inforbh.com/04-kalkulu-orria/bideoak/ariketa18.htm 

 Ireki Ariketa17 izeneko kalkulu-orria. 

 Eman dezagun ingelesa-irakasleak azterketa errepikatuko diola Igorri. Zein nota 
atera beharko luke Igorrek batezbesteko nota bostekoa izan dadin?. Horretarako 
erabili Tresnak / Bilatu helburua [Herramientas / Buscar objetivo]. 

 Gorde Ariketa18 izena erabiliz. 

Ariketa19 

 Ireki Ariketa14 izeneko kalkulu-orria.  

 Imajina ezazue kalkulu-orri hori astero erabili nahi duzuela. Aste bakoitzean datu 
berriak sartu beharko zenituzkete, hau da, joan zen asteko kalkulu-orria ireki, 
aldakorrak diren datuak ezabatu (egun bakoitzean eta herri bakoitzean saldutako 
kupoi kopurua), oraingo asteko datu berriak sartu (egun bakoitzean eta herri 
bakoitzean saldutako kupoi kopurua) eta aldaketak gorde. Hala ere, horrela galdu 
egingo zenituzkete aurreko asteko datuak. Hori ez gertatzeko, astero, kalkulu-orria 
ireki baino lehen, kopia bat egin beharko zenukete eta aldaketak kopian egin 
(horrela, aste bakoitzeko kalkulu-orri bat edukiko zenukete, bakoitza bere 
fitxategian gordeta). 

 Dena den, egon badago beste era bat hori egiteko: txantiloiak. Honen bidez, eta era 
errazean, kalkulu-orria prest laga dezakezue astero erabili ahal izateko. Izan ere,  
kalkulu-orria bukatuta dagoenean ezabatu aldakorrak diren datuak, hau da, hustu 
kalkulu-orria eta gorde txantiloi gisa. Gordetako txantiloia beti berdin egongo da, 
hau da, lehenengo aldian gorde zenuten moduan. Datu berriak sartu ondoren, 
gordetzeko agindua eman eta txantiloia denez beti eskatuko dizue izen bat 
gordetzeko; beraz, txantiloia beti egongo da berdin.  

 Sortu txantiloi bat Fitxategia / Gorde honela [Archivo / Guardar como] erabiliz, 
Fitxategi-mota [Guardar como tipo] laukian zehaztu Txantiloia [Plantilla] eta 
gorde ONCE izena erabiliz. 

 Txantiloia erabiliz sartu 3 asteko datuak. Aste bakoitzeko datuak gordetzeko erabili 
data izen gisa (ONCE-2008-01-02, ONCE-2008-01-09, ONCE-2008-01-16). 
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Ariketa20 

 Saskibaloi partiden estatistikak kudeatzeko, Tau Baskoniaren entrenatzailearen 
laguntzaileak eskuko ordenagailua erabili nahi du eta Microsoft Excel programa. 

 Microsoft Excel programaren bidez halako taula erabili nahi du laguntzaileak: 
 
Jokalariak Jaurtiketa Libreak Bi Puntukoak Hiru Puntukoak 

 Saiakerak Lortuak Saiakerak Lortuak Saiakerak Lortuak
% 

Libreak 
% 

Bikoak 
% 

Hirukoak
Puntuak 
(Guztira)

           
Tau Bask           

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Bartzelona           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 Partida hasi aurretik entrenatzailearen laguntzaileak Jokalariak zutabea beteko du 

talde bakoitzeko jokalarien izenak jarriz. 

 Partida jokatzen den bitartean bera, laguntzailea, joango da betetzen jokalari 
bakoitzak egindako saiakerak eta lortutako emaitzak. Excelek automatikoki 
kalkulatu behar ditu ehunekoak eta lortutako puntu guztiak jokalari bakoitzeko. 
Horrela entrenatzaileak eskura edukiko du partidaren estatistika osoa (bere taldekoa 
eta kontrako taldekoa), eta horren arabera erabakiak hartzeko erraztasun handiagoa. 

 Zuen lana laguntzaileari kalkulu-orria egitea da. Gainera, datuak hobeto ikusteko 
erabili grafiko bat talde bakoitzeko ikusteko jokalari  bakoitzak lortutako puntuak. 

 Behin kalkulu-orria eginda gorde txantiloi batean (Saskibaloia izenekoa). 

 Orain simulatu partida batean gaudela (Tau Baskonia – Bartzelona). Hau da, ireki 
Saskibaloia izeneko txantiloia, jarri talde bakoitzeko jokalarien izenak eta joan 
betetzen Saiakerak eta Lortuak izeneko zutabeak. Zutabe hauetan datu berri bat 
gehitzean ikusi ea eguneratzen diren gainerako zutabeak. 

 


