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Nowy Office. 

Dostęp do efektów pracy zespołowej.  
  

Office 2016 to najnowsze uzupełnienie Office 365 – usługi 

subskrypcyjnej, która umożliwia wydajną pracę zespołową.  

Być może korzystasz już z pakietu Office każdego dnia,  

ale ta nowa wersja jest uaktualnieniem, którego nie można 

przegapić!  Jest on stworzony do pracy zespołowej, idealny 

dla systemu Windows 10, a liczne nowe funkcje ułatwiają 

pracę.   
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Stworzony do pracy zespołowej  
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Współtworzenie  

 

Możesz mieć wszystkich po tej samej i na tej samej stronie – w przenośni i dosłownie, dzięki funkcji 

współtworzenia dokumentów w programach Word, PowerPoint i OneNote.  Funkcja współtworzenia jest 

dostępna dla dokumentów udostępnionych za pomocą usług OneDrive, OneDrive dla firm lub SharePoint 

Online i umożliwia jednoczesne edytowanie tego samego dokumentu przez wielu użytkowników.  Funkcja 

pisania w programie Word w czasie rzeczywistym sprawia, że można widzieć, co inni piszą w dokumencie 

programu Worda, obserwując na bieżąco wprowadzane przez nich zmiany.   

  
Obecnie dostępne w programach  
 Word   PowerPoint  OneNote  

  

Pisanie w czasie rzeczywistym jest dostępne podczas pracy nad dokumentami programu Word, które są udostępniane  

w usługach OneDrive i OneDrive dla firm oraz w witrynach SharePoint usługi Office 365.  Gdy inna osoba otwiera edytowany przez 

ciebie dokument, oboje otrzymujecie prośbę o wyrażenie na to zgody, jeśli nie wyraziliście takiej zgody wcześniej.    

 

Uwaga: Wyrażenie zgody jest jednym z ustawień aplikacji, a nie dokumentu. Jeśli wyrazisz taką zgodę, zobaczysz wprowadzane 

zmiany na bieżąco, po każdym wejściu do obszaru służącego do współpracy z innymi osobami, które również wyraziły tę zgodę lub 

które uczestniczą we wspólnej edycji dokumentów w aplikacji Word Online. Opcję tę można włączać  

i wyłączać, ale jeśli jest włączona, nie ogranicza się tylko do tego dokumentu, który był edytowany w chwili wyrażenia zgody.    

      Wyrażenie zgody na współtworzenie w czasie rzeczywistym   

1. Otwórz – w Office 2016 albo w usłudze Office Online – dokument przechowywany w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm lub 

w witrynach SharePoint Online.   

2. Kiedy wyświetli się monit o udostępnienie zmian, wybierz opcję Tak. Współtworzenie w czasie rzeczywistym jest teraz 

włączone dla każdego dokumentu, nad którym pracujesz w ramach obszaru współpracy.   
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Uwaga: Monit wyświetli się tylko wtedy, jeśli ktoś inny pracuje nad tym dokumentem lub jeśli otwiera dokument, nad którym ty 

pracujesz.   

 

Proste udostępnianie   

  

Proste udostępnianie pozwala szybko i łatwo zaprosić innych użytkowników do przeglądania lub edytowania 

twoich dokumentów za pomocą nowego przycisku Udostępnij, znajdującego się na pasku narzędzi  

w dokumentach Word, PowerPoint czy Excel. W okienku udostępniania możesz zobaczyć, kto otworzył dany 

dokument, zaprosić innych użytkowników lub zmienić uprawnienia dostępu do dokumentu, a także sprawdzić, 

kto w danej chwili pracuje nad tym dokumentem.  Możesz nawet wysłać do kogoś wiadomość błyskawiczną 

lub zadzwonić z szybkim pytaniem, ponieważ aplikacje Office są zintegrowane z programem Skype dla firm.   

  

  

Obecnie dostępne w programach  

 Word   PowerPoint   Excel   
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Udostępnianie pliku   

1. Wybierz polecenie Udostępnij, znajdujące się nad wstążką z prawej strony.   

   

2. Jeśli dokument nie jest jeszcze zapisany w chmurze:   

• W okienku Udostępnij wybierz polecenie Zapisz w chmurze.    
• Po lewej stronie, pod poleceniem Zapisz jako, wybierz lokalizację w chmurze, w której chcesz zapisać 

dokument, a następnie wybierz folder  docelowy z prawej strony   

3. W okienku Udostępnij zaproś inne osoby i wybierz, czy będą one mogły edytować plik, czy tylko go 

wyświetlać.   

    

  

Ulepszona historia wersji  

  

Udoskonalona historia wersji pozwala przeglądać wcześniejsze wersje robocze dokumentów i przywracać je, 

dzięki czemu możesz edytować i udostępniać dokumenty z poczuciem bezpieczeństwa.  Można zachowywać 

historię wersji dokumentów przechowywanych w usługach OneDrive dla firm lub SharePoint Online.  
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Otwórz wcześniejszą wersję   

1. Na karcie Plik wybierz pozycję Historia. Z prawej strony dokumentu otwiera się karta Historia.   

Jeśli na karcie Plik nie widać pozycji Historia, dokument nie jest zapisany w chmurze ani w lokalizacji,  

dla której jest włączone śledzenie historii wersji.   

2. Na karcie Historia wybierz wersję dokumentu, którą chcesz przejrzeć.  
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Udostępnione notesy  

  

Udostępnione notesy programu OneNote stanowią centralne miejsce, w którym można udostępniać wszystkie 

informacje dotyczące projektu, w tym zdjęcia, filmy, rysunki, notatki wpisane na klawiaturze lub odręczne, 

wycinki ekranu oraz strony internetowe.   Gdy kilku użytkowników pracuje wspólnie nad tą samą notatką, 

program OneNote synchronizuje zmiany.  Dzięki narzędziom do wyszukiwania każdy może szybko znaleźć 

dokładnie to, czego szuka.  

  
 

   

     Stwórz zespołowy notes programu OneNote  

1. Na karcie Plik wybierz OneDrive lub OneDrive dla firm, a następnie wybierz pozycję Nowy i wpisz nazwę 

swojego notesu (np. Zespół Alfa).  Kliknij przycisk Utwórz notes.   

2. W celu dodania członka zespołu przejdź do karty Plik, kliknij polecenie Udostępnij i wprowadź adresy e-mail 

tych osób, którym będziesz udostępniać notes.  Możesz dodać opcjonalny komunikat.  

3. Kliknij przycisk Udostępnij i usługa OneDrive wyśle podanym przez ciebie członkom zespołu powiadomienia 

o udostępnieniu.  

     Użyj znajdującej się na wstążce karty Wstaw, aby dodać pliki, obrazy, linki, a nawet nagrania.  
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Nowoczesne spotkania  

 

Nie można zgromadzić wszystkich razem w tym samym pomieszczeniu?  Żaden problem.  Nowoczesne 

spotkanie można zorganizować w usłudze Skype dla firm, korzystając z funkcji konferencji wideo o jakości HD, 

współtworzenia i udostępniania pulpitu.  

 

 Szybkie porady  

• Pamiętaj, żeby zalogować się podając dane uwierzytelniające twojej organizacji (np. dla Office 365), a nie 

swoją nazwę użytkownika w programie Skype czy nazwę konta Microsoft.  

• Użyj pola wyszukiwania, żeby znaleźć w swojej organizacji użytkowników usługi Skype dla firm.  Aby mieć 

te kontakty pod ręką, kliknij na nie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dodaj do listy 

kontaktów.  

• Chcąc szybko napisać wiadomość błyskawiczną wystarczy kliknąć dwukrotnie na daną osobę na liście 

kontaktów i rozpocząć pisanie.  

• Żeby do kogoś zadzwonić, najedź myszą na jego nazwę na liście kontaktów i kliknij Połącz > Rozmowa 

przez Skype'a.   

• Jeśli chcesz rozmawiać twarzą w twarz, podczas wymiany wiadomości błyskawicznych lub rozmowy 

głosowej kliknij przycisk Rozmowa wideo.  .   

• Zaplanuj spotkania Skype'a za pomocą kalendarza programu Outlook, klikając na Wstążce przycisk Nowe 

spotkanie Skype'a i tworząc w zwykły sposób zaproszenie na spotkanie.  Wszyscy odbiorcy otrzymają 

  

Chcesz kogoś zaczepić i zadać szybkie pytanie? Za pomocą usługi Skype dla 

firm sprawdź, czy ta osoba jest dostępna i połącz się z nią, wysyłając 

wiadomość błyskawiczną. W ten sposób od razu dostaniesz odpowiedź.. 

Kiedy rozmowa się rozwinie, 

możesz w prosty sposób  

rozpocząć połączenie głosowe  

lub wideo oraz włączyć  

udostępnianie ekranu. 
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łącze Dołącz do spotkania Skype'a. W oknie dowolnej rozmowy kliknij przycisk Prezentuj, jeśli chcesz 

pokazać swój pulpit lub prezentację programu PowerPoint.  

    

Office dla wszystkich twoich urządzeń 

  

Wierny wygląd dokumentów Office przy przeglądaniu i edytowaniu na różnych urządzeniach z systemami 

Windows, Android i Apple.  Przeglądaj edytuj, analizuj i prezentuj korzystając ze spójnego, znanego interfejsu 

użytkownika, który jest zoptymalizowany dla różnych typów urządzeń.    
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Uzyskaj Office na swoje urządzenie 

Korzystaj na swoim urządzeniu przenośnym z aplikacji biznesowych Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Skype i OneDrive.  

iPhone  |  iPad  |  Telefon z systemem Android  |  Tablet z systemem Android   |  Tablet z systemem 

Windows 10   

  

    

 

https://products.office.com/mobile/office-iphone
https://products.office.com/mobile/office-iphone
https://products.office.com/mobile/Office-iPad
https://products.office.com/mobile/Office-iPad
https://products.office.com/mobile/office-android-phone
https://products.office.com/mobile/office-android-phone
https://products.office.com/mobile/office-android-tablet
https://products.office.com/mobile/office-android-tablet
https://products.office.com/mobile/office-windows-phone
https://products.office.com/mobile/office-windows-phone
https://products.office.com/mobile/office-windows-phone
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Idealny z systemem Windows 10  
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Windows Hello 

  

Kto nie lubi usłyszeć przyjaznego „hello”? Twoje urządzenie z systemem Windows 10 wita cię po 

imieniu i wyświetla Ci ekran. To gwarancja, że na pewno za każdym razem się uśmiechniesz. Dzięki 

aplikacji Windows Hello* możesz zalogować się do komputera i usługi Office 365** jednym 

spojrzeniem lub dotykiem – hasło nie jest już konieczne. Jest to bezpieczne i daje pewność, że tylko ty 

możesz odblokować urządzenie.  

  

 

 *Windows Hello wymaga specjalistycznego sprzętu, m.in. czytnika linii papilarnych, podświetlanego czujnika podczerwieni lub innych czujników 

biometrycznych.  

*Przed skonfigurowaniem Windows Hello użytkownik może zostać poproszony o dodanie kodu PIN.   

**Przy niektórych konfiguracjach do uwierzytelnienia mogą być wymagane dodatkowe czynności.   
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Używanie Hello  

• Konfigurowanie Windows Hello  

 o W celu skonfigurowania Windows Hello przejdź do menu Start, a następnie wybierz Ustawienia > Konta 

> Opcje logowania. Pod nazwą   

Windows Hello znajdują się opcje dla rozpoznawania twarzy, odcisku palca lub tęczówki – w wypadku, 

gdy twój komputer ma czytnik linii papilarnych lub kamerę, która obsługuje tę funkcję. 

Po skonfigurowaniu tej funkcji będziesz mieć możliwość zalogowania się za pomocą przesunięcia 

palcem lub krótkiego spojrzenia w kamerę.   

• Możesz się zalogować w Windows Hello za pomocą swojego konta Microsoft („MSA”) lub domowego albo 

służbowego konta usługi Office 365.   

• Po uruchomieniu Office zalogowanie do twojego konta nastąpi automatycznie.  
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Aplikacje Office Mobile dla systemu Windows 10  

 

Aplikacje Office Mobile na telefonach i tabletach z systemem Windows 10 idealnie zwiększają 

produktywność w czasie podróży. Obsługiwane dotykowo aplikacje Word, Excel, PowerPoint 

i OneNote umożliwią ci sprawną pracę, w dowolnym miejscu i czasie, a dokumenty zachowają wierny 

wygląd na wszystkich twoich urządzeniach z systemem Windows 10. Każdy nowy telefon i mały tablet 

z systemem Windows 10 ma wstępnie zainstalowane aplikacje Office Mobile, dzięki czemu można od 

razu wydajnie pracować.    
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Aplikacje mobilne Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) na telefonach i tabletach z  systememWindows 10: 

Dla aplikacji Word, Excel i PowerPoint:   

1. Kliknij na aplikację Word, Excel lub  PowerPoint  

2. Zaloguj się w aplikacjach 

 Użytkownicy komercyjni muszą mieć taką subskrypcję usługi Office 365, która daje prawo do wykorzystywania 

komercyjnego i odblokowuje tworzenie i edytowanie dokumentów w aplikacjach Office. Wykaz kwalifikujących się 

subskrypcji usługi  Office 365 znajduje się pod adresem https://products.office.com/office-resources  

3. Gotowe! Możesz od razu zacząć przeglądać, recenzować, edytować i tworzyć dokumenty.   

Dla aplikacji OneNote:  

1. Kliknij aplikację OneNote, która jest wstępnie zainstalowana w Menu Start w systemie Windows 

2. Zaloguj się do konta Microsoft, aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności OneNote na urządzeniach różnego typu.  

 Użytkownicy komercyjni muszą dodać konto Office 365, żeby uzyskać prawo do wykorzystywania komercyjnego oraz 

do korzystania z programu OneNote z usługą OneDrive dla firm i programem SharePoint. Aby dodać konto służbowe 

lub szkolne usługi Office 365, przejdź do:  

Ustawienia > Konta i kliknij przycisk „Dodaj konto”. Wykaz kwalifikujących się subskrypcji usługi  Office 365 

znajduje się pod adresem https://products.office.com/office-resources  

3. Gotowe! Możesz od razu zacząć przeglądać, recenzować, edytować i tworzyć notesy.  

  

Continuum   

 

Dzięki funkcji Continuum można na telefonie z systemem Windows 10 pracować równie 

produktywnie, jak na komputerze PC*. Na wybranych zaawansowanych telefonach z systemem 

Windows 10 można stosować zgodne z funkcją Continuum akcesoria, które wyświetlają treści z 

telefonu na dowolnym monitorze, nawet bezprzewodowo**. Możesz nawet podłączyć mysz 

i klawiaturę, żeby używać telefonu do sprawnej pracy, tak jak komputera PC*. Korzystając z aplikacji 

Office*** możesz wyświetlić z telefonu na monitor prezentacje lub budżety sprzedaży, tworzyć je 

i edytować, a jednocześnie używać tego samego telefonu podczas spotkania do robienia notatek 

w aplikacji OneNote.     

  

https://products.office.com/office-resources
https://products.office.com/office-resources
https://products.office.com/office-resources
https://products.office.com/office-resources
https://products.office.com/office-resources
https://products.office.com/office-resources
https://products.office.com/office-resources
https://products.office.com/office-resources
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  * Dostępność zaawansowanych telefonów z systemem Windows począwszy od jesieni 2015 r. Terminy różnią się w zależności od rynku i dostawcy.   
 **Dostępne tylko dla wybranych zaawansowanych telefonów z systemem Windows 10.  Monitor zewnętrzny musi obsługiwać wejście HDMI.   

Wymagane jest akcesorium zgodne z funkcją Continuum.  
***Wymagana jest subskrypcja usługi Office 365.     
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Idealny dla ciebie  
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Nowoczesne załączniki  

 

Na Wstążce w programie Outlook znajduje się teraz lista ostatnio używanych dokumentów Office, dzięki czemu 

można szybko odnaleźć dokument, który chce się dołączyć do wiadomości e-mail. Wystarczy w tym celu 

wybrać go z rozwijanej listy.   

  

Pliki zapisane w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm lub SharePoint można teraz udostępnić jako łącze 

(z uprawnieniami „z możliwością edycji” lub „tylko wyświetlanie”), a nie wyłącznie jako tradycyjny załącznik. 

W ten sposób wszyscy adresaci nogą pracować na jednej, wspólnej wersji dokumentu, a nie na kilku wersjach. 

Odbiorcy otrzymują link do dokumentu, a załączniki znajdujące się w chmurze zachowują się jak tradycyjne 

załączniki i można je filtrować jak załączniki.  

 

   

   

Dołączaj do wiadomości programu Outlook pliki znajdujące się w chmurze.    

1. W nowej wiadomości lub zaproszeniu na spotkanie zaznacz pole Dołącz plik.    

2. Chcąc dołączyć do wiadomości plik przechowywany w chmurze, wybierz go z listy Ostatnio używane elementy.  

Na liście liście Ostatnio używane elementy pliki przechowywane w chmurze są oznaczone symbolem chmury 

na ikonie dokumentu.   

3. Aby dodać więcej plików, ponownie wybierz opcję Dołącz plik.    

4. Po dołączeniu wszystkich potrzebnych plików wyślij wiadomość.    

5. Outlook automatycznie konfiguruje uprawnienia do edycji nadawane odbiorcom wiadomości z łączami do 

dokumentów zapisanych w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm i SharePoint Online.  Możesz zmienić te 
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uprawnienia i zezwolić tylko na wyświetlanie pliku. W tym celu wybierz na załączniku menu rozwijane, kliknij 

pozycję Zmień uprawnienia i wybierz opcję Adresaci mogą wyświetlać.  
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Wiadomości mało istotne i Priorytetowa skrzynka odbiorcza 

  

W programie Outlook nowa funkcja oznaczania wiadomości jako mało istotne pomaga szybko przejrzeć 

pocztę w usłudze Office 365. Funkcja ta uczy się sposobu, w jaki użytkownik ustala priorytety wiadomości 

e-mail, a następnie umieszcza wiadomości o niskim priorytecie w oddzielnego folderze – przedstawiając 

użytkownikowi dzienne podsumowanie, aby miał pewność, że nic ważnego mu nie umknęło.  Kiedy jesteś 

w podróży, funkcja aplikacji Outlook Mobile o nazwie Priorytetowa skrzynka odbiorcza pomaga szybko 

klasyfikować pocztę – przedstawiając wiadomości o niższym priorytecie w osobnym widoku.  Wiadomości te 

są nadal dostępne, można je zobaczyć po jednym przeciągnięciu palcem po ekranie, ale przy przeglądaniu 

poczty na małym ekranie skupienie się na ważniejszych wiadomościach ma duże znaczenie.  

  

 

  

Preferencje oznaczania wiadomości jako mało istotne konfiguruje się w internetowej aplikacji Outlook – 

w klasycznej aplikacji Outlook zainstalowanej na komputerze po wybraniu opcji Zarządzanie funkcją oznaczania 

jako mało istotne następuje przekierowanie do strony zarządzania ustawieniami poczty w aplikacji internetowej 

Outlook.    

Włączanie funkcji oznaczania jako mało istotne     

Funkcję oznaczania jako mało istotne należy włączyć w aplikacji internetowej Outlook, zanim będzie można z niej 

korzystać w zainstalowanym lokalnie klasycznym programie Outlook.   

1. W przeglądarce przejdź na stronę https://portal.office.com i zaloguj się, podając swoje dane uwierzytelniające 

dla usługi Office 365.    

2. Wybierz ikonę uruchamiania aplikacji  , a następnie wybierz pozycję Poczta.    

3. Na górze strony wybierz Ustawienia > Opcje.    

4. Na pasku bocznym Opcje wybierz pozycję Poczta.    
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5. Wskaż pozycję Funkcja oznaczania jako mało istotne, zaznacz opcję Oddziel elementy mało istotne, 

a następnie wybierz polecenie Zapisz.    

Po powrocie do klasycznej wersji aplikacji Outlook zobaczysz nowy folder o nazwie Mało istotne.    

  

Motywy pakietu Office  

  

Wybierz jeden z nowych motywów Office, który najbardziej Ci odpowiada. Motyw Ciemnoszary ma wysoki 

kontrast, który nie męczy oczu, motyw Kolorowy wygląda nowocześnie i świeżo, a motyw Biały zapewnia 

tradycyjny wygląd Office.   
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 Word   PowerPoint   Excel  OneNote  Outlook  Access  Publisher   

  

    

Zmienianie motywu  

1. W menu Plik dowolnej aplikacji Office 2016 wybierz opcję Konto.   

2. Z listy Motywy Office wybierz motyw, który chcesz zastosować.   

Wybrany motyw zostanie zastosowany we wszystkich klasycznych aplikacjach Office 2016.  
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Funkcja Powiedz mi  

  

Możesz szybko znaleźć odpowiednie polecenie. Wystarczy wpisać słowo, a funkcja Powiedz mi przeniesie cię 

bezpośrednio do polecenia, którego potrzebujesz. Jeśli na przykład wpiszesz „nowy obraz”, „dodaj fotografię” 

lub choćby tylko „foto”, funkcja Powiedz mi wyświetli polecenie Wstaw obraz.  

  

 

  

Obecnie dostępne w programach:  

 Word   PowerPoint   Excel   Outlook   Access  

  

  

Korzystanie z funkcji „Powiedz mi”   

1. Wpisz w oknie Powiedz mi, znajdującym się na górze wstążki, jakiej informacji szukasz. W miarę pisania 

pojawiają się możliwe wyniki.   

2. Wybierz wynik dotyczący zadania, o które ci chodzi.   

Przeglądanie poprzednich poleceń   

  Kliknij lub wybierz pole Powiedz mi. Pojawi się rozwijana lista Ostatnio używane, zawierająca pięć ostatnich 

poleceń uruchomionych z pola Powiedz Me.   
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Inteligentne wyszukiwanie  

  

Funkcja Inteligentne wyszukiwanie umożliwia sprawdzenie faktów i zbadanie fraz zawartych 

w wiadomościach e-mail i dokumentach, bez konieczności wychodzenia z aplikacji Office.  Funkcja 

inteligentnego wyszukiwania jest oparta na wyszukiwarce Bing. Sprawdza wyróżniony termin wraz z sąsiednią 

treścią, aby wyniki były zgodne z kontekstem.    

  
  

Obecnie dostępne w programach:  

 Word   PowerPoint   Excel  Outlook   
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Stosowanie Inteligentnego wyszukiwania   

1. Zaznacz słowo lub zwrot, o którym chcesz znaleźć informacje.    

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:    

• Prawym przyciskiem myszy kliknij żądane słowo lub zwrot, a następnie kliknij opcję Inteligentne wyszukiwanie 

w menu, które się pojawi.    

• Na ekranie urządzenia dotykowego naciśnij i przytrzymaj żądane słowo lub zwrot, a następnie wybierz strzałkę 

znajdującą się z prawej strony przestawnego paska narzędzi formatowania. W menu, które się pojawi, wybierz 

pozycję Inteligentne wyszukiwanie.    

• Na karcie Recenzja, znajdującej się na Wstążce, wybierz pozycję Inteligentne wyszukiwanie.    

Otworzy się okienko Więcej informacji, zawierające wyniki odnoszące się do zaznaczonego przez ciebie słowa lub zwrotu.  

Mobilny dostęp do dokumentów  

  

Możesz się łatwo przełączać z jednego urządzenia na inne, nie tracąc ani jednej litery.  Dzięki integracji 

z chmurą  aplikacje Office wiedzą, nad jakimi dokumentami użytkownik ostatnio pracował, a nawet to, 

w którym miejscu dokumentu się znajdował przerywając pracę.  Dodatkową zaletą jest to, że dokumenty 

programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote można czytać i edytować w przeglądarce sieci Web – jeśli są 

przechowywane w takich lokalizacjach internetowych, jak usługi OneDrive, OneDrive dla firm lub SharePoint 

Online.  

   

  

Obecnie dostępne w programach  

 Word   PowerPoint   Excel  Outlook  
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Korzystanie z mobilnego dostępu do dokumentów  

W dowolnym programie Office wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > Dodaj lokalizację, a następnie wybierz 

lokalizację swojej witryny zespołu, usługi OneDrive dla firm lub OneDrive i zaloguj się. Kiedy podasz lokalizację, 

będzie ona zawsze wymieniana na liście miejsc, w których możesz zapisać dokument.  

Wraz z subskrypcją Office 365 klienci otrzymują 1TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive lub OneDrive dla 

firm.  Również po założeniu konta Microsoft na stronie OneDrive.com otrzymuje się 15GB wolnej pamięci 

w usłudze OneDrive.   
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Nowe typy wykresów w programie Excel  

  

W programie Excel 2016 dodano 6 nowych typów wykresów, które są doskonałym sposobem wizualizowania 

informacji finansowych lub hierarchicznych, jak również pokazywania prawidłowości statystycznych w twoich 

danych.  Nowe typy wykresów to: wykres kaskadowy (dane finansowe), histogram, wykres typu „skrzynka 

i wąsy”, Pareto (dane statystyczne), mapa drzewa i wykres pierścieniowy (dane hierarchiczne).  

 

Korzystanie z nowych typów wykresów 

Nowe typy wykresów są dostępne na karcie Wstawianie, znajdującej się na Wstążce w programie Excel.  

Poszczególne typy wykresów stosuje się w zależności od charakteru zestawu danych.  Nowe typy wykresów:  

Wykres kaskadowy – wyraźnie prezentuje wartości danych na liniach wykresu. Wykres kaskadowy bardzo dobrze 

ukazuje sumę bieżąca w miarę dodawania lub odejmowania wartości.    

Wykres Pareto – porządkuje częstotliwość występowania najbardziej typowych kwestii i dodaje linię Pareto, która 

w miarę przesuwania się wzdłuż osi poziomej pokazuje łączną wartość każdego czynnika.    

Wykres mapa drzewa – jest idealną wizualizacją źródeł dochodu, gdyż przedstawia hierarchiczny widok danych 

i ułatwia porównywanie kategorii.    

Histogram – powszechnie używany w statystyce, automatycznie wyświetla częstość występowania cechy w ramach 

rozkładu danych.    

Wykres „skrzynka i wąsy” – przedstawia rozkład danych z wyróżnieniem średniej, kwartyli i wartości odstających.    
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Wykres pierścieniowy -pokazuje pełną hierarchię grup, dzięki czemu łatwo jest dostrzec segmenty o największym 

udziale. 
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Prognozowanie za jednym kliknięciem  

  

Za pomocą jednego kliknięcia twórz wykresy z prognozami, które opierają się na danych 

historycznych.  Przycisk Arkusz prognozowania na karcie Dane wykorzystuje historyczne dane do 

stworzenia prognozy, dotyczącej na przykład przyszłej wielkości sprzedaży, wymaganych zapasów 

magazynowych czy trendów konsumenckich. Ta nowa funkcja wykorzystuje powszechnie stosowany 

algorytm ETS (ang. Exponential Smoothing), umożliwiając szybkie i niezawodne prognozowanie 

danych.   
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Korzystanie z funkcji prognozowania  

1. Kliknij Dane > Arkusz prognozowania.  

2. W oknie Utwórz arkusz prognozowania zaznacz wykres liniowy lub kolumnowy do zwizualizowania 

prognozy.  

3. W oknie Koniec prognozy wybierz datę końcową, a następnie kliknij Utwórz.  
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Uzyskaj Office 2016 poprzez subskrypcję usługi Office 365  
  

Odwiedź stronę internetową Office i znajdź subskrypcję usługi Office 365, która jest najlepiej dopasowane do 

twoich potrzeb:  

 Subskrypcje usługi Office 365 dla gospodarstw domowych i do użytku osobistego  

  

  Subskrypcje Office 365 dla firm  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://products.office.com/pl-pl/office-365-home
https://products.office.com/pl-pl/office-365-home
https://products.office.com/pl-pl/business/compare-more-office-365-for-business-plans
https://products.office.com/pl-pl/business/compare-more-office-365-for-business-plans


 

 

34  

  

© 2015 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są dostarczane „takie, jakie są”. Opinie zawarte w 

niniejszym dokumencie, w tym adresy URL oraz inne odwołania do internetowych witryn sieci Web, mogą ulec zmianie. Niektóre informacje mogą 

dotyczyć produktu w wersji wstępnej i mogą ulec znaczącym zmianom przed jego komercyjnym wprowadzeniem na rynek, a także mogą się zmieniać z 

czasem, wraz z udostępnianiem aktualizacji produktu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z ich wykorzystaniem.  


