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O firmie SkuteczneRaporty.pl  

Serwis SkuteczneRaporty.pl powstał w 2010 r. w rezultacie badań nad najbardziej 

intuicyjnymi sposobami analizy danych. Naszej działalności przyświeca myśl, aby 

poprzez wizualizację i dashboardy dane stawały się zrozumiałe, ułatwiając 

podejmowanie dobrych decyzji. Na naszą ofertę składają się produkty, usługi 

doradcze oraz szkolenia. Dzięki prostym i intuicyjnym rozwiązaniom stale 

poszerzamy grono Klientów, do których należą zarówno największe firmy, jak 

i małe przedsiębiorstwa. 

 

Szkolenia w ofercie SkuteczneRaporty.pl 

 Skuteczna komunikacja liczb – sztuka wizualizacji danych w raportach i 

prezentacjach 

 Excel BI w pracy analityka z dodatkami Power Query, Pivot, View i Map 

 Wizualizacja i analiza danych w Tableau Desktop / Public 

 Wizualizacja i analiza danych w Power BI 

 

Szczegóły: http://skuteczneraporty.pl/szkolenia-zamkniete  

 

Produkty w ofercie SkuteczneRaporty.pl 

 Mapa Polski Excel Województwa 

 Mapa Polski Excel Powiaty 

 Mapa Polski Excel Gminy 

 Mapa Europy Excel 

 Mapa Świata Excel 

 Mapa Niemiec Excel 

 Mapa Austrii Excel 

 Mapa Szwajcarii Excel 

 

Szczegóły: http://skuteczneraporty.pl/produkty   

http://skuteczneraporty.pl/szkolenia-zamkniete
http://skuteczneraporty.pl/produkty
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Wstęp 
 

Z chwilą pojawienia się na rynku oprogramowania Excel 2013 wszelkiej maści 
analitycy uzyskali kolejne narzędzie do analizowania i prezentowania danych. 
Prawdziwą małą rewolucją było pojawienie się w wersji Excel 2013 Proffesional 

dwóch dodatków: PowerPivot oraz PowerView. Ten drugi służy tworzeniu raportów 
w postaci dashboardów analitycznych, natomiast PowerPivot służy analizie 

posiadanych danych. 

 

PowerPivot oferuje możliwości w wielu miejscach zbliżone do klasycznych baz 
danych, jednak nie wymaga on od użytkownika znajomości języka SQL. Jednak 

ten dodatek nie oferuje jedynie okrojonej wersji tworzenia i operowania na bazach 
danych, nie jest to też obliczanie w arkuszach Excela– jego możliwości są większe. 

 

Główną siłę PowerPivot, oprócz prostoty obsługi, stanowi język DAX – Data 
Analysis Expressions. Jest to język formuł podobnych do tych obecnych w Excelu, 

jednakże: 

- funkcji jest więcej niż w Excelu i są bardziej różnorodne 

- inny kontekst wykorzystania (tworzenie pól obliczeniowych, kolumn – o tym 
poniżej) otwiera nowe możliwości analizy posiadanych danych. 

 

Poniższe opracowanie nie stanowi kompleksowego kompendium wiedzy na temat 
tego dodatku. Jest to jedynie zbiór podstawowych informacji na temat tworzenia 
formuł DAX oraz opis poszczególnych formuł. Działanie funkcji, które są bardziej 

skomplikowane, zostało pokazane na przykładach. 
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Składnia formuły DAX 

Formuła języka DAX zawsze zaczyna się od znaku równości (=). Po znaku równości 

mogą występować: 

a) Stała skalarna (czyli po prostu liczby) 
b) Odwołania do kolumn lub tabel. W języku DAX jako dane wejściowe są 

zawsze kolumnami lub tabelami – nie ma możliwości odwołania się do 

pojedynczej komórki bądź wybranego przez nas zakresu 
c) operator skalarny (czyli symbole używane do działań) (+,-,*,/,>=,&,&&, ...) 

d) Funkcja i jej wymagane argumenty. Niektóre funkcje języka DAX zwracają 
tabelę zamiast wartości skalarnej i muszą być zagnieżdżone w funkcji 
wykonującej obliczenia na tabeli i zwracającej wartość skalarną.  

Poniżej przykłady niektórych formuł Data Analysis Expressions: 

Formuła Wynik Komentarz 

=3 3   

="Sprzedaż" Sprzedaż 
Poprzez użycie cudzysłowiu informujemy 
program że wpisany jest ciąg znaków 
(tekst) 

=[Cena Sprzedaży] 

W wyniku użycia takiej formuły 
otrzymamy wartość kolumny Cena 
sprzedaży znajdującej się w bieżącej 
tabeli. Inaczej rzecz biorąc - 
kolumna będzie miała te same 
wartości co kolumna Cena 
Sprzedaży.   

='Sprzedaż'[Cena 
sprzedaży] 

W przypadku użycia tej formuły w 
tabeli Sprzedaż otrzymuje się 
wartość kolumny Cena Sprzedaży w 
tabeli Sprzedaż dla bieżącego 
wiersza. 

Przywoływanie nazwy tabeli w której 
znajduje się kolumna jest koniecznie jeżeli 
odwołanie przy pomocy takiej formuły ma 
miejsce w innej tabeli niż Sprzedaż. 
Zazwyczaj wykorzystuje się taki sposób 
odwołania w funkcjach DAX. 

=(0.07 *[Cena 
Sprzedaży]) 

Siedem procent wartości w 
kolumnie Cena Sprzedaży w 
bieżącej tabeli. 

Chociaż tej formuły można użyć do 
obliczenia procentu, wynik nie jest 
pokazywany jako wartość procentowa, 
chyba że w kolumnie zostanie 
zastosowane formatowanie. 

=PI() Wartość stałej pi.   
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Ad. b) Odwołania do kolumn lub tabel 

 

Wymagania dotyczące nazewnictwa kolumn i tabel 

Okno dodatku Power Pivot może zawierać wiele tabel, z których każda znajduje się 
na własnej karcie. Tabele i ich kolumny tworzą razem bazę danych, którą można 

zobaczyć w widoku diagramu (rys.1) w PowerPivot. Widok ten włączamy poprzez 
kliknięcie Narzędzia główne -> Widok diagramu w obszarze Widok: 

 

 

 

W przypadku tworzenia kolumny obliczeniowej lub miary przy pomocy funkcji DAX 
argumentem jest miara, kolumna lub tabela. Jeżeli kolumna bądź miara będąca 

argumentem funkcji znajduje się w tej samej tabeli co tworzona miara/kolumna 
obliczeniowa, to wystarczy wpisać nazwę kolumny/miary. Jeżeli funkcja odnosi się 
do kolumny z innej tabeli, należy wpisać nazwę tabeli oraz kolumny.  

 

Istnieją wyjątki od tej reguły: argumenty funkcji VALUES, ALL, ALLEXCEPT, 
RELATEDTABLE, funkcje analizy czasowej oraz w argumencie „filtr” funkcji 
CALCULATE oraz CALCULATETABLE wpisujemy jako nazwę kolumny wraz z nazwą 

tabeli. 

 

Podczas odwolywania się do kolumny wpisujemy jej nazwę w nawias kwadratowy: 

=[Cena Sprzedaży] 

 Jeżeli istnieje potrzeba wskazania tabeli, wpisujemy jej nazwę przed kolumną:  

=Produkty[Cena Sprzedaży]. 

Jeśli nazwa tabeli zawiera spacje, zastrzeżone słowa kluczowe, niedozwolone znaki 

oraz znaki spoza zakresu znaków alfanumerycznych ANSI (wliczając w to ą, ę, ś, 
ć, ł, ż, ź a także znaki cyrylicy)  trzeba ją ująć w apostrofy: 

=’sprzedaż’[Cena sprzedaży] 

Spacje można zastąpić znakiem podkreślenia, dzięki czemu nie trzeba używać 

apostrofów – na przykład zamiast Kod pocztowy nazwać tabelę Kod_pocztowy. 

W nazwach tabel, kolumn i pól obliczeniowych nieprawidłowymi znakami są: 

 Spacje wiodące i końcowe, chyba że spacje są ujęte w ograniczniki nazw, 
nawiasy lub apostrofy. 

 Znaki kontrolne. 
 Znaki .,;':/\*|?&%$!+=()[]{}<> 
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Typ obiektu Przykład Komentarz 

Tabela TERYT 
Jeśli nazwa tabeli nie zawiera spacji ani innych znaków 
specjalnych, nie trzeba ujmować jej w cudzysłów. 

Tabela ‘Cena sprzedaży’ 
Nazwa zawiera spacje oraz polskie znaki diaktrytyczne,więc 
należy ująć ją w apostrofy. 

Kolumna [Cena sprzedaży] 

Nazwy kolumny bez podania tabeli możemy używać w 
przypadku miary bądź  kolumny obliczeniowej znajdującej 
się w tej samej tabeliznajdującej się w tej samej tabeli lub w 
funkcji agregacji, która skanuje tę samą tabelę. 

Kolumna Produkty[Cena] 

Nazwa tabeli poprzedza nazwę kolumny, a nazwa kolumny 
jest ujęta w nawias kwadratowy. Taki zapis wykorzystujemy 
m.in. w przypadku formuły w kolumnie obliczeniowej w innej 
tabeli niż ta w której znajduje się kolumna będąca 
argumentem funkcji. 

kolumna 
‘Kod 
pocztowy’[powiat] 

Nazwa tabeli zawiera spacje, więc musi być ujęta w 
apostrofy. 

Miara Sprzedaż'[średnia] 
Nazwa tabeli poprzedza nazwę pola obliczeniowego, a 
nazwa pola obliczeniowego jest ujęta w nawias kwadratowy. 
zawsze wymagana. 
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Ad. c) operator skalarny 

W poniższej tabeli wymieniono operatory obsługiwanie przez język DAX w 
PowerPivot. Za wyjątkiem operatorów logicznych można ich także używać w 
zwykłym skoroszycie Excela. 

Typ operatora Symbol i użycie 

Operator nawiasu () hierarchia ważności i grupowanie argumentów 

Operatory 
arytmetyczne 

+ (dodawanie) 

- (odejmowanie/ 

znak) 

* (mnożenie) 

/ (dzielenie) 

^ (potęgowanie) 

Operatory porównania 

= (równa się) 

> (większe niż) 

< (mniejsze niż) 

>= (większe lub równe) 

<= (mniejsze lub równe) 

<> (nie równa się) 

Operator łączenia 
tekstu 

& (łączenie) 

Operatory logiczne 
&& (oraz) 

|| (lub) 

 

Uwaga: Informacje na temat wykorzystywania w formułach z powyższymi 
operatorami różnych typów danych znajdują się we wcześniejszym 
rozdziale „Typ danych” 

 

Operatory arytmetyczne: 

Do wykonywania podstawowych operacji matematycznych służą poniższe 
operatory: 

Operator arytmetyczny  Znaczenie  Przykład  

+ (znak plus) Dodawanie 2+7 

– (znak minus) Odejmowanie lub znak -4-2 

* (gwiazdka) Mnożenie 3*3 

/ (ukośnik) Dzielenie 8/8 

^ (daszek) Potęgowanie 16^4 
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Operatory porównania 

Dwie wartości można porównać za pomocą poniższych operatorów. 

Przeprowadzenie takiego porównania za pomocą tych operatorów daje w wyniku 
wartość logiczną PRAWDA lub FAŁSZ. 

Operator 
porównania  

Znaczenie  Przykład  

= Równa się [Region] = "USA" 

>  Większe niż [Data sprzedaży] > "Sty 2009" 

<  Mniejsze niż [Data sprzedaży] < "1 sty 2009" 

>= Większe lub równe [Kwota] >= 20000 

<= Mniejsze lub równe [Kwota] <= 100 

<>  Nie równa się [Region] <> "USA" 

Weźmy na warsztat przykłady z powyższej tabeli. Formuła [Region] = "USA" 
oznacza, że jeżeli w kolumnie Region wystąpi wartość USA, to zostanie nam 

zwrócona wartość PRAWDA. W przeciwnym przypadku otrzymamy wartość FAŁSZ. 
Oczywiście odwrotną sytuację otrzymamy w przypadku zastosowania operatora 
<>, tzn. Nie równa się. Możemy także porównywać wartości logiczne – wartość 

PRAWDA jest większa od wartości FAŁSZ. 

 

Operator łączenia tekstu 

Aby połączyć co najmniej dwa ciągi tekstowe w pojedynczy blok tekstu, należy 
użyć znaku &. 

 

Operator 
tekstowy  

Znaczenie  Przykład  

&  
Umożliwia łączenie dwóch wartości, 
dając w wyniku jedną, ciągłą wartość 
tekstową. 

[Miasto] & "," & [Ulica] daje w efekcie 
napis w formacie Miasto,Ulica, np. 
Gdańsk,Reja 
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Operatory logiczne 

Operatory logiczne (&& i ||) służą do łączenia wyrażeń, tak by dawały jeden wynik. 

Można przy ich pomocy łączyć więcej niż dwa wyrażenia oraz używać obydwu ich 
typów w jednej formule. 

Operator 
tekstowy  

Znaczenie  Przykłady  

&&  

Tworzy warunkek ORAZ między 
dwoma wyrażeniami, których 
wynikiem jest wartość logiczna. Jeśli 
oba wyrażenia zwracają wartość 
PRAWDA, kombinacja tych wyrażeń 
również zwraca wartość PRAWDA; w 
przeciwnym wypadku kombinacja 
zwraca wartość FAŁSZ. 

([Region] = "Wschód") && ([Oddział] = 
"Warszawa"))  - jeżeli w kolumnie Region będzie 
znajdowała się nazwa Wschód, a w kolumnie 
Oddział napis Warszawa, to zarówno pierwszy 
jak i drugi zwrócą wartość PRAWDA, wskutek 
czego cała formuła będzie miała wartość 
PRAWDA. Jeżeli którykolwiek z tych warunków 
nie będzie spełniony i zwróci FAŁSZ, wtedy cała 
formuła da efekt w postaci wartości FAŁSZ. 

|| 

Tworzy warunek LUB między dwoma 
wyrażeniami logicznymi. Jeśli 
którekolwiek z wyrażeń zwraca 
wartość PRAWDA, wynik jest 
wartością PRAWDA; wynik jest 
wartością FAŁSZ tylko wtedy, gdy oba 
wyrażenia zwracają wartość FAŁSZ. 

([Region] = "Wschód") || ([Oddział] = 
"Warszawa"))  - jeżeli w kolumnie Region będzie 
znajdowała się nazwa Wschód lubw kolumnie 
Oddział będzie widniał napis Warszawa, to 
jeden z warunków zwróci wartość PRAWDA, 
wskutek czego cała formuła będzie miała 
wartość PRAWDA. Jeżeli obydwa te warunki nie 
będzie spełnione, wtedy cała formuła da efekt 
w postaci wartości FAŁSZ. 

 

Kolejność obliczeń. Hierarchia ważności operatorów. 

W przypadku połączenia kilku operatorów w jedną formułę kolejność operacji jest 
taka sama jak w przypadku obliczeń w programie Excel - ustalana zgodnie z 

poniższą tabelą. Jeśli operatory mają równą wartość priorytetu, są stosowane od 
lewej do prawej. Jeśli na przykład wyrażenie zawiera zarówno operator mnożenia, 
jak i dzielenia, są one stosowane w kolejności ich pojawiania się w wyrażeniu, od 

lewej do prawej. 

 

Operator  Opis  

^ Potęgowanie 

– Znak (jak w przypadku liczby –1) 

* i / Mnożenie i dzielenie 

+ i – Dodawanie i odejmowanie 

& Łączenie dwóch ciągów tekstu (łączenie) 

=< ><=>=<> Porównywanie 
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Ad. d) Funkcje i jej wymagane argumenty 
 

1. Funkcje daty i godziny 
 

W większości funkcji przyjmujących za argument datę za argument można podać, 

oprócz danych w formacie Data, odpowiedni ciąg znaków (tekst) który będzie 
przekonwertowany na typ danych Data. 

Program używa ustawień regionalnych oraz ustawień daty/godziny komputera 

klienckiego w celu rozpoznania wartości tekstowej podczas wykonywania 
konwersji. Jeśli bieżące ustawienia daty/godziny określają daty w formacie 
Miesiąc/Dzień/Rok, ciąg ”1/8/2014” zostanie przekonwertowany na wartość w 

formacie DATA odpowiadającą dacie 8 stycznia 2014 roku. Jeśli jednak bieżące 
ustawienia daty i godziny określają daty w formacie Dzień/Miesiąc/Rok, ten sam 

ciąg zostanie przekonwertowany na wartość data odpowiadającą dacie 1 sierpnia 
2014 roku. 

Warto pamiętać o tym, że aby wpisany przez nas argument był interpretowany 
jako ciąg znaków a nie liczba, musimy umieścić go w cudzysłowach. W przeciwnym 

razie sformułowanie 1/8/2014 zostanie potraktowanie jako dzielenie. 

Sprawdzić (oraz ewentualnie zmienić) format daty obowiązujący na naszym 
komputerze możemy w opcjach ustawień regionalnych, które znajdziemy w panelu 

sterowania.  

Dla systemu Windows 7 operacja ta wygląda następująco: klikamy Start ->Panel 
Sterowania -> Zegar, Język i Region -> Zmień format daty, godziny lub liczb -> 

Data Długa oraz Data krótka. 
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1.1. Funkcja Date 

 

Funkcja Date konwertuje liczby na datę w formacie Data. 

Składnia funkcji: DATE(year,month,day) 

Opis argumentów: 

Year (rok): Liczba przedstawiająca rok. Wartość tego argumentu może się składać 
z 1–4 cyfr i jest interpretowany zgodnie z systemem dat używanym na 
komputerze. 

Obsługiwane są daty od 1 marca 1900 roku. 

W przypadku wprowadzenia liczby dziesiętnej jest ona zaokrąglana. 

W przypadku wartości większych niż 9999 lub mniejszych niż zero (wartości 
ujemne) funkcja zwraca błąd #BŁĄD!. 
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Jeśli wartość argumentu należy do przedziału od 0 do 1899, jest dodawana do 

wartości 1900 w celu utworzenia finalnej wartości. Na przykład użycie wartości 
07 powoduje zwrócenie wartości 1907 jako wartości roku. 

 
Month (miesiąc): Liczba przedstawiająca miesiąc lub obliczenie zgodne z 
następującymi regułami: 

Jeśli wartość argumentu jest liczbą z przedziału od 1 do 12, przedstawia miesiąc 
w roku. Liczba 1 reprezentuje styczeń, liczba 2 reprezentuje luty, a liczba 12 
reprezentuje grudzień. 

Jeśli zostanie wprowadzona liczba całkowita większa niż 12, zostanie wykonane 

następujące obliczenie: data jest obliczana przez dodanie wartości argumentu 
month do wartości argumentu year. Na przykład użycie funkcji DATE( 2008, 18, 

1) spowoduje zwrócenie wartości daty/godziny odpowiadającej dacie 1 czerwca 
2009 roku, ponieważ do początku roku 2008 zostanie dodanych 18 miesięcy, co w 
wyniku da czerwiec 2009 roku.  

Jeśli zostanie wprowadzona ujemna liczba całkowita, zostanie wykonane 

następujące obliczenie: data jest obliczana przez odjęcie wartości argumentu 
month od wartości argumentu year. Na przykład użycie funkcji DATE( 2008, -6, 

15) spowoduje zwrócenie wartości daty/godziny odpowiadającej dacie 15 czerwca 
2007 roku, ponieważ od początku roku 2008 zostanie odjętych 6 miesięcy, co w 

wyniku da czerwiec 2007 roku.  

Day (dzień): Liczba przedstawiająca dzień lub obliczenie zgodne z następującymi 
regułami: 

Jeśli wartość argumentu jest liczbą z przedziału od 1 do ostatniego dnia danego 
miesiąca, przedstawia dzień w miesiącu. 

Jeśli zostanie wprowadzona liczba całkowita większa niż ostatni dzień danego 
miesiąca, zostanie wykonane następujące obliczenie: data jest obliczana przez 
dodanie wartości argumentu day do wartości argumentu month. Na przykład 

użycie funkcji DATE w formule DATE( 2008, 3, 32) spowoduje zwrócenie wartości 
typu datetime odpowiadającej dacie 1 kwietnia 2014 roku, ponieważ do początku 

marca zostaną dodane 32 dni, co w wyniku da 1 kwietnia. 

Jeśli zostanie wprowadzona ujemna liczba całkowita, zostanie wykonane 
następujące obliczenie: data jest obliczana przez odjęcie wartości argumentu day 
od wartości argumentu month. Na przykład użycie funkcji DATE w formule 

DATE(2014, 5, -15) spowoduje zwrócenie wartości typu datetime odpowiadającej 
dacie 15 kwietnia 200814roku, ponieważ od początku maja 2014 roku zostanie 

odjętych 15 dni, co w wyniku da wartość kwiecień 2014 roku. 

Jeśli argument jest liczbą dziesiętną, to zostanie ona zaokrąglona do najbliższej 
liczby całkowitej. 
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1.2. Funkcja Time 

 

Konwertuje godziny, minuty i sekundy podane jako liczby na godzinę w formacie 
Data. 

Składnia: TIME(hour, minute, second) 

 

Opis argumentów: 

Hour (godzina): Liczba z przedziału 0–23 przedstawiająca godzinę. Każda wartość 
większa niż 23 jest dzielona przez 24, reszta z tego dzielenia jest traktowana jako 

wartość godziny.  

Minute (minuta): Liczba z przedziału 0–59 przedstawiająca minutę. Każda wartość 
większa niż 59 jest konwertowana na godziny i minuty. 

Second (sekunda): Liczba z przedziału 0–59 przedstawiająca sekundę. Każda 

wartość większa niż 59 jest konwertowana na godziny, minuty i sekundy. 

Wartością zwracaną tej funkcji jest godzina oraz data 30 grudnia 1899 roku. 
Normalnie nie mamy nawet możliwości zapisania takiej daty – obsługiwane są daty 

od 1 stycznia 1900 roku. Przekroczenie pełnej doby, tzn. podanie godziny 
przekraczającej 24h nie powoduje zmiany dnia na następny. Wyświetlanie wartości 
zwracanej przez funkcję możemy oczywiście zmienić przez formatowanie i ustawić 

jedynie wyświetlanie godziny. 

W obu poniższych przykładach jest zwracana godzina 3:00: 

=TIME(27,0,0)  

=TIME(3,0,0) 

W obu poniższych przykładach jest zwracana godzina 12:30: 

=TIME(0,750,0)  

=TIME(12,30,0) 

 

 

1.3. Funkcja DATEVALUE 
 

Funkcja DATEVALUE konwertuje datę w postaci tekstu na format daty/godziny. 

Składnia funkcji: DATEVALUE(date_text) 

 

W przypadku pominięcia roku w argumencie funkcja używa roku bieżącego z 

wbudowane go zegara komputera. Informacje o godzinie w argumencie są 
ignorowane. 
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1.4. Funkcja TIMEVALUE 

 

Funkcja konwertuje godzinę w formacie tekstu na godzinę w formacie 
daty/godziny. 

Składnia: TIMEVALUE(time_text) 

Argument time_text jest ciągiem tekstowym reprezentującym godzinę. Informacje 

o dacie zawarte w tym argumencie są ignorowane. 

Uwaga: Jeżeli wpisujemy argument ręcznie, musi on znajdować się w 
cudzysłowach, aby program zinterpretował wprowadzone dane jako tekst, a nie 

jako liczby. Przykładowo: =TIMEVALUE("12:45:21") 

W większości krajów na świecie jako separator godziny jest używany dwukropek 
(:) i tekst wejściowy zawierający dwukropki będzie analizowany poprawnie.  

Wartości godziny są częścią wartości daty i są reprezentowane przez liczby 
dziesiętne. Na przykład wartość 12:00 jest równoważna wartości 0,5 jako połowa 
dnia, a godzina 18:00 – liczbie 0,75 jako ¾ doby. Możemy się o tym przekonać 

poprzez zmianę sposobu formatowania kolumny z naszą funkcją z typu danych 
Data na typ Liczba dziesiętna w zakładce Narzędzia główne. 

 

Podobnie jak w przypadku funkcji TIME, określana jest godzina na dzień 30 grudnia 

1899 r. 

 

1.5. Funkcja DAY 
 

Funkcja DAY zwraca dzień miesiąca jako liczbę z zakresu od 1 do 31. 

Składnia: DAY(<date>) 
 

Argument może być podany w formacie daty bądź też tekstu. 

Gdy argument daty jest tekstem reprezentującym datę, funkcja DAY używa 

ustawień regionalnych oraz ustawień daty/godziny komputera klienckiego w celu 
rozpoznania wartości tekstowej i wykonania konwersji. 
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1.6. Funkcja MONTH 

 

Zwraca miesiąc jako liczbę z przedziału od 1 (styczeń) do 12 (grudzień). 

Składnia: MONTH(<date>) 

Zasada działania jest taka sama jak w przypadku funkcji DAY. 

1.7. Funkcja YEAR 
 

Zwraca rok daty jako czterocyfrową liczbę całkowitą z zakresu od 1900 do 9999. 

Składnia: YEAR (<date>) 

Zasada działania jest taka sama jak w przypadku funkcji DAY oraz MONTH. 

1.8. Funkcja EDATE 

 

Zwraca datę wskazywaną przez liczbę miesięcy przed datą początkową lub po niej. 
Funkcja EDATE umożliwia obliczanie terminów płatności przypadających na ten 

sam dzień miesiąca co data wystawienia rachunku. 

Składnia: EDATE(<start_date>, <months>) 

 

Opis argumentów: 

Start_date (data początkowa): Data w formacie Data lub Tekst zawierająca datę 
początkową. Gdy ten argument jest tekstem reprezentującym datę, funkcja EDATE 

używa ustawień regionalnych oraz ustawień daty/godziny komputera klienckiego 
w celu rozpoznania wartości tekstowej i wykonania konwersji. 

  

Months (miesiące): Liczba całkowita przedstawiająca liczbę miesięcy przed datą 

określoną (liczba ujemna) przez argument start_date lub po niej (liczba 
dodatnia). Jeżeli argument ten jest liczbą dziesiętną, to zostaje on zaokrąglony do 

liczby całkowitej. 

Uwaga: Jeśli żądana data wypada po ostatnim dniu odpowiedniego miesiąca, 
zwracany jest ostatni dzień miesiąca. Na przykład następujące funkcje: 

EDATE("2014-01-29", 1), EDATE("2014-01-30", 1) i EDATE("2014-01-31", 1) 
zwracają datę 28 lutego 2014 roku, która odpowiada dacie o miesiąc późniejszej 
niż data początkowa. 
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1.9. Funkcja EOMONTH 

 

Zwraca datę (w formacie datetime) ostatniego dnia miesiąca przed określoną 
liczbą miesięcy lub po niej. Funkcja EOMONTH umożliwia obliczanie na przykład 

terminów płatności przypadających na ostatni dzień miesiąca. 

Składnia: EOMONTH(<start_date>, <months>) 
 

Opis argumentów: 

Start_date (data początkowa): Data początkowa w formacie datetime lub jako 

akceptowana reprezentacja tekstowa daty. Gdy argument daty jest tekstem 
reprezentującym datę, funkcja EDATE używa ustawień regionalnych oraz ustawień 
daty/godziny komputera klienckiego w celu rozpoznania wartości tekstowej i 

wykonania konwersji. 

Months (miesiące): Liczba miesięcy przed (liczba ujemna) datą określoną przez 
argument start_date lub po (liczba dodatnia) niej. W przypadku wprowadzenia 

liczby dziesiętnej zostaje ona zaokrąglona do całkowitej. 

Przykład: =EOMONTH("02-07-2014";2) zwróci wartość 2014-04-30 – Data 

ostatniego dnia miesiąca dwa miesiące po dacie będącej argumentem funkcji 
EOMONTH. 

1.10. Funkcja HOUR 
 

Zwraca godzinę jako liczbę całkowitą z przedziału od 0 (00:00) do 23 (23:00). 

Składnia: HOUR(<datetime>) 

 

Funkcja HOUR przyjmuje jako argument godzinę zawierającą szukaną liczbę 
godzin. Godzinę można określić przy użyciu funkcji daty/godziny, za pomocą 
wyrażenia zwracającego wartość datetime lub przez bezpośrednie wpisanie jej w 

jednym z akceptowanych formatów godziny. Godziny można również wprowadzać 
jako dowolną akceptowaną reprezentację tekstową godziny. 

Gdy argument jest tekstem reprezentującym datę i godzinę, funkcja używa 

ustawień regionalnych oraz ustawień daty/godziny komputera klienckiego w celu 
rozpoznania wartości tekstowej i wykonania konwersji. W większości krajów na 
świecie jako separator godziny jest używany dwukropek (:) i tekst wejściowy 

zawierający dwukropki będzie analizowany poprawnie. Aby poprawnie 
zinterpretować uzyskane wyniki, należy sprawdzić używane ustawienia regionalne. 

UWAGA: Funkcja rozróżnia godziny AM od PM, o ile informacja ta jest poprawnie 

zawarta. Przykładowo: Funkcje HOUR(”3:00 PM”) oraz HOUR (”PM 3:00) zwrócą 
godzinę 15. 
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1.11. Funkcja MINUTE 

 

Zwraca minutę jako liczbę z przedziału od 0 do 59 dla danej wartości daty i 
godziny. 

Składnia: MINUTE(<datetime>) 

 

Używanie funkcji odbywa się w ten sam sposób co przy formule HOUR; Nie ma 
tutaj znaczenia rozróżnianie godzin AM oraz PM. 

1.12. Funkcja SECOND 

 

Zwraca sekundy wyodrębnione z wartości godziny jako liczbę całkowitą z 
przedziału od 0 do 59. 

Składnia: SECOND(<time>) 

 

Zasada działania funkcji SECOND jest taka sama jak w przypadku funkcji HOUR 
oraz MINUTE. 

 

1.13. Funkcja NOW 

 

Zwraca bieżącą datę i godzinę w formacie Data. Funkcja jest przydatna, jeśli trzeba 
wyświetlić w arkuszu bieżącą datę i godzinę lub obliczyć wartość na podstawie 

bieżącej daty i godziny. Wartość tej funkcji jest aktualizowana po każdym otwarciu 
arkusza oraz po odświeżeniu kolumny ją zawierającą. 

Składnia: NOW() 

Dodawanie liczb dziesiętnych do wyniku formuły program interpretuje jako 
dodawanie dni; np. funkcja =NOW()+3,5 da w wyniku bieżącą datę + 3,5 dnia (3 

dni i 12 godzin). 

1.14. Funkcja TODAY 
Zwraca bieżącą datę w formacie data. Od funkcji NOW różni się tym, że nie określa 

dokładnej godziny – dla każdej daty przypisana jest godzina 0:00:00 

Składnia: Today() 
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1.15. Funkcja WEEKDAY 

 

Funkcja zwraca liczbę całkowitą określającą dzień tygodnia daty. Domyślnie zakres 
dni jest liczony od 1 (niedziela) do 7 (sobota). 

Składnia: WEEKDAY(date, return_type) 

Opis argumentów: 

Date (data) - Data w formacie Data. Można ją wprowadzać przy użyciu funkcji 

DATE, za pomocą wyrażenia dającego w wyniku datę itp. Istnieje również 
możliwość wprowadzania daty w formacie tekstowym. Konwersja tekstu na dane 

o formacie Data jest zależna od ustawień regionalnych komputera. 

Return_type – Liczba określająca zwracaną wartość. 

Return type Pierwszy dzień tygodnia 

1 Tydzień rozpoczyna się w niedzielę (1) i kończy w sobotę (7). 

2 Tydzień rozpoczyna się w poniedziałek (1) i kończy w niedzielę (7). 

3 Tydzień rozpoczyna się w poniedziałek (0) i kończy w niedzielę (6). 

 

W programie PowerPivot niestety nigdzie znajdziemy informacji na temat 
arumentu report_type. 

1.16. Funkcja WEEKNUM 
 

Zwraca liczbę całkowitą będącą numerem tygodnia dla danej daty i roku. Numer 
tygodnia wskazuje w sposób liczbowy, gdzie wypada tydzień w obrębie roku. 

Składnia: WEEKNUM(date, return_type) 

Opis argumentów: 

Date (data) - Data w formacie Data. Możliwe jest także podanie dnia w formacie 
tekst, który zostanie przekonwertowany na typ Data. Sposób konwersji jest 

definiowany poprzez ustawienia regionalne komputera. 

Return_type - Liczba określająca wartość zwracaną. 

Zwracany 
typ 

Pierwszy dzień tygodnia 

1 Tydzień zaczyna się od niedzieli. Dni tygodnia są numerowane od 1 do 7. 

2 Tydzień zaczyna się od poniedziałku. Dni tygodnia są numerowane od 1 do 7. 

Funkcja używa konwencji kalendarza, w której za pierwszy tydzień roku jest 
uważany tydzień zawierający datę 1 stycznia. 
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1.17. Funkcja YEARFRAC 

Funkcja oblicza część (ułamek) roku reprezentowaną przez całkowitą liczbę dni 
między dwiema datami. Funkcja arkusza YEARFRAC umożliwia określanie części 

całorocznych świadczeń lub zobowiązań przypisywanej do określonego terminu. 

Składnia: YEARFRAC(start_date, end_date, basis) 

Opis argumentów: 

Start_date (data początkowa) - Data początkowa w formacie data. Można także 
użyć wartości tekstowej, która zostanie przekonwertowana zgodnie z ustawieniami 
regionalnymi komputera. 

End_date (data końcowa) - Data końcowa w formacie data. Można także użyć 
wartości tekstowej, która zostanie przekonwertowana zgodnie z ustawieniami 
regionalnymi komputera. 

Basis (zasada) - Typ zliczania dni. W przypadku użycia w tym argumencie liczby 

dziesiętnej jest on obcinany do liczby całkowitej. Jest to argument opcjonalny – 
nie wpisanie żadnej jego wartości powoduje przyjęcie domyślnej, czyli 0. 

Dostępne zasady: 

Basis Opis 

0 US (NASD) 30/360 

1 Rzeczywiste/rzeczywiste 

2 Rzeczywiste/360 

3 Rzeczywiste/365 

4 European 30/360 

Opis zasad: 

Zasada 0 (domyślnie stosowana w przypadku niewpisania argumentu basis) oraz 
4 stosują 360-dniowy kalendarz zawierający 12 miesięcy po 30 dni. Jest to 
popularna metoda pomiaru czasu pomiędzy dwoma datami stosowana w 

programach komputerowych oraz na rynkach finansowych. Jest to uproszczenie 
zwykłego kalendarza gregoriańskiego – niektóre dni są pomijane wg. pewnych 

zasad, które różnią model amerykański (oznaczony cyfrą 0) od europejskiego 
(zasada 4) 

Metoda Europejska (European 30/360): 

 Jeżeli którakolwiek data – A lub B - przypada na 31 dzień miesiąca, zostanie 

ona zmieniona na dzień 30. 
 W przypadku, gdy data B przypada na ostatni dzień lutego, będzie 

wykorzystywana rzeczywista data. 

Metoda Amerykańska US (NASD): 

 Jeśli data A i B przypadają na ostatni dzień lutego, data B zostanie 
zmieniona na dzień 30 lutego. 

 Jeżeli data A przypada na 31 dzień miesiąca bądź też ostatni dzień lutego, 

to zostaje ona zmieniona na dzień 30 tego miesiąca. 
 Jeżeli po zastosowaniu powyższej zasady data A przypada na 30 dzień 

miesiąca, a data B wypada 31 dnia miesiąca, to data B zostanie zmieniona 
na 30 dzień danego miesiąca. 
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Zasada 1 stosuje rzeczywistą liczbę dni w roku (365, w przestępnym 366) oraz 

rzeczywiste zasady liczenia dni – nie ma tutaj żadnych uproszczeń. 

Zasada 2 zakłada, że rok ma 360 dni, aczkolwiek nie stosuje żadnych uproszczeń 
co do liczności miesięcy. Oznacza to, że jeżeli za datę początkową weźmiemy np. 

1 stycznia, a za datę końcową weźmiemy jeden z czterech ostatnich dni w roku, 
funkcja zwróci nam wartość większą niż 1, pomimo iż daty te znajdują się w 

obrębie jednego roku. 

Przykładowo: sformułowanie  

=YEARFRAC(”1 stycznia 2014”;”31 grudnia 2014”;2)  
 

da wynik w postaci liczby dziesiętnej 1,0111111111111… 

Zasada numer 3 jest bardzo podobna do zasady numer 1 – różni się od niej jedynie 
nieuwzględnianiem zwiększonej o 1 liczby dni w roku przestępnym. 
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2. Funkcje analizy czasowej  
 

Funkcje analizy czasowej de facto przynależą do rodziny funkcji daty i godziny; 
odróżnia je nastawienie na wykonywanie analiz biznesowych, poprzez 

wykonywanie operacji na danych z użyciem okresów (dni, miesięce, kwartały i 
lata), a następnie tworzenie obliczeń i porównywanie ich wyników dla tych 

okresów. 

Należy także pamiętać, że w przypadku funkcji analizy czasowej argumenty 
wpisujemy jako nazwę kolumny wraz z nazwą tabeli – nawet jeżeli kolumna ta 

znajduje się w tej samej tabeli co funkcja. Przykładowo: 

=ENDOFMONTH('Tabela_Sprzedaż'[Data]) 

Pomimo że kolumna Data leży w tej samej tabeli co kolumna tworzona przy 
pomocy funkcji ENDOFMONTH, wymagane jest w argumencie tejże formuły 
wymienić także nazwę tabeli. 

2.1. Funkcja CLOSINGBALANCEMONTH  

 

Oblicza wyrażenie dla ostatniej daty miesiąca w bieżącym kontekście. 

Składnia: CLOSINGBALANCEMONTH(<expression>,<dates>[,<filter>]) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtr): argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania do 
bieżącego kontekstu. 

Przykład: Załóżmy, iż dysponujemy tabelą „Sprzedaż” zawierającą dane na temat 
każdej przeprowadzonej transakcji. Znajduje się tam także kolumna z datami 
przeprowadzenia transakcji; poniższa formuła pozwoli na obliczenie utargu z 

całego miesiąca: 

=CLOSINGBALANCEMONTH(SUMX('Tabela_Sprzedaż';[Liczba]*[Cena 

sprzedaży]);'Tabela_Sprzedaż'[Data]) 

Wykorzystujemy tutaj – oprócz funkcji CLOSINGBALANCEMONTH - funkcję SUMX, 
która sumuje wartość wyrażenia obliczanego dla każdego wiersza tabeli. 

Tak skonstruowaną funkcję możemy zastosować zarówno w postaci pola 
obliczeniowego, jak i nowej kolumny obliczeniowej, jednak ich działanie jest zgoła 

odmienne.  

Stosując ją w postaci pola obliczeniowego nie uzyskujemy konkretnej informacji, 
aczkolwiek możemy to pole zastosować w tabeli przestawnej bądź też w raporcie 

PowerView. Jeżeli funkcję tą użyjemy do obliczenia kolumny to uzyskamy wartości 
wierszy, w których data wskazuje na ostatni dzień miesiąca. W pozostałych 

rekordach kolumny będzie znajdować się wartość null (oznaczająca brak wartości).  
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2.2. Funkcja CLOSINGBALANCEQUARTER  
 

Oblicza wyrażenie dla ostatnigo kwartału w bieżącym kontekście. 

Składnia: CLOSINGBALANCEMONTH(<expression>,<dates>[,<filter>]) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtr): argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania do 

bieżącego kontekstu. 

 

2.3. Funkcja CLOSINGBALANCEYEAR  
 

Oblicza wyrażenie dla ostatniego roku w bieżącym kontekście. 

Składnia: CLOSINGBALANCEMONTH(<expression>,<dates>[,<filter>]) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtr): argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania do 

bieżącego kontekstu. 
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2.4. Funkcja DATEADD 

 

Funkcja ta zwraca tabelę zawierającą kolumnę dat, które są przesunięte do przodu 
lub do tyłu w czasie o określoną liczbę interwałów od dat stanowiących odniesienie. 

Powstałą w ten sposób tabelę możemy używać jako argument innych funkcji. 

Składnia: DATEADD(dates;number_of_intervals;interval) 

Opis argumentów: 

Dates (daty) – kolumna zawierająca daty 

number_of_intervals (liczba interwałów) - Liczba całkowita określająca liczbę 
interwałów, które mają zostać dodane do dat lub od nich odjęte. 

Interval (interwał) - Interwał, zgodnie z którym są przesuwane daty. Wartością 

argumentu interval może być jedna z następujących wartości: year (czyli rok), 
quarter (kwartał), month (miesiąc), day (dzień). 

Przykład: Wyrażenie następującej postaci: 

=DATEADD('Tabela_Sprzedaż'[Data];1;day) 

 

Da wynik w postaci kolumny, w której będą znajdowały się daty o jeden dzień 
późniejsze niż w kolumnie Data. 

W kolumnie stanowiącej argument dates wartości muszą być reprezentowane 

przez typ danych Data. Jeżeli data jest przedstawiona poprzez tekst, program nie 
przeprowadza konwersji na właściwy typ danych, lecz zwraca wartość #BŁĄD. 

2.5. Funkcja DATESBETWEEN  

 

Funkcja zwraca tabelę zawierającą kolumnę dat, które rozpoczynają się od daty 
start_date i kończą na dacie end_date. 

Składnia: DATESBETWEEN(<dates>,<start_date>,<end_date>) 

Opis argumentów: 

Dates (daty): kolumna zawierająca daty 

Start date (data początkowa): Data, od której będzie zaczynała się tworzona 
przez funkcję tabela (włącznie z tą datą) 

End date (data końcowa): Data, na której będzie kończyła się tworzona przez 
funkcję tabela (włącznie z tą datą) 

Przykład: przy pomocy pola obliczeniowego o następującej konstrukcji: 

=CALCULATE(SUM('Tabela_Sprzedaż'[Cena 

sprzedaży]);DATESBETWEEN('Tabela_Sprzedaż'[Data];DATE(2009;03;03)

;DATE(2010;09;06))) 

obliczamy sumę cen (zawartych w kolumnie Cena sprzedaży w tabeli 

Tabela_sprzedaż) przedmiotów transakcji które odbyły się pomiędzy 3 marca 2009 

roku a 6 września 2010 roku. W tym przypadku widać, iż funkcja DATESBETWEEN 
pełni funkcję filtru. 



 

 

29 JĘZYK DAX POWERPIVOT 

2.6. Funkcja DATESINPERIOD 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę dat, które rozpoczynają się od daty 

start_date, a ich liczba jest równa wartości number_of_intervals. 

Składnia: 
DATESINPERIOD(<dates>,<start_date>,<number_of_intervals>,<interval>) 

Opis argumentów: 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

Start_date (data początkowa): Wyrażenie daty. 

Numbers_of_intervals (liczba interwałów): Liczba całkowita określająca liczbę 

interwałów, które mają zostać dodane do kolumny dat lub od niej odjęte (zależnie 
od znaku liczby). 

Interval (interwał): Interwał, zgodnie z którym są przesuwane daty. Wartością 
argumentu interval może być jedna z następujących wartości: year, quarter, 

month, day 

Parametr interval to wyliczenie, a nie zestaw ciągów, więc jego wartości nie należy 
ujmować w cudzysłowy. Ponadto wartości year, quarter, month i day muszą być 

wpisywane w pełnej formie, gdy są używane. 

2.7. Funkcja DATESMTD 
 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę dat z okresu od początku miesiąca do 

określonej daty, w bieżącym kontekście. 

Składnia: DATESMTD(dates), gdzie dates to kolumna zawierająca daty. 

2.8. Funkcja DATESQTD 
 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę dat z okresu od początku kwartału do 
określonej daty, w bieżącym kontekście. 

Składnia: DATESQTD(dates), gdzie dates to kolumna zawierająca daty. 

2.9. Funkcja DATESYTD 

 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę dat z okresu od początku roku do określonej 
daty, w bieżącym kontekście. 

Składnia: DATESYTD (<dates>,[<year_end_date>]) 

Opis argumentów: 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

year_end_date (data końca roku): argument opcjonalny. Ciąg znaków 

zawierający datę, która definiuje koniec roku. Wartość domyślna to 31 grudnia. 

 



 

 

30 JĘZYK DAX POWERPIVOT 

2.10. Funkcja ENDOFMONTH 

 

Zwraca ostatnią datę miesiąca w bieżącym kontekście dla określonej kolumny dat. 

Składnia: ENDOFMONTH(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 

2.11. Funkcja ENDOFQUARTER 
 

Zwraca ostatnią datę kwartału w bieżącym kontekście dla określonej kolumny dat. 

Składnia: ENDOFQUARTER(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 

2.12. Funkcja ENDOFQUARTER 

 

Zwraca ostatnią datę kwartału w bieżącym kontekście dla określonej kolumny dat. 

Składnia: ENDOFYEAR(<dates>,[<year_end_date>]) 

Opis argumentów: 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

year_end_date (data końca roku): argument opcjonalny. Ciąg znaków 
zawierający datę, która definiuje koniec roku. Wartość domyślna to 31 grudnia. 

 

2.13. Funkcja FIRSTDATE 
 

Zwraca pierwszą datę w bieżącym kontekście dla określonej kolumny dat. 

Składnia: FIRSTDATE(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 

2.14. Funkcja LASTDATE 
 

Zwraca ostatnią datę w bieżącym kontekście dla określonej kolumny dat. 

Składnia: LASTDATE(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 

2.15. Funkcja NEXTDAY 

 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami z następnego dnia, 
wyznaczonego na podstawie pierwszej daty określonej w kolumnie dates. 

Składnia: NEXTDAY(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 

2.16. Funkcja NEXTMONTH 

 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami w następnym miesiącu, 
wyznaczonymi na podstawie pierwszej daty określonej w kolumnie dates. 

Składnia: NEXTMONTH(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 
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2.17. Funkcja NEXTQUARTER 

 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami w następnym kwartale, 
wyznaczonymi na podstawie pierwszej daty określonej w kolumnie dates. 

Składnia: NEXTQUARTER(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 

2.18. Funkcja NEXTYEAR 

 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami w natępnym roku, 
wyznaczonymi na podstawie pierwszej daty określonej w kolumnie dates. 

Składnia: NEXTYEAR(<dates>,[<year_end_date>]) 

Opis argumentów: 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

year_end_date (data końca roku): argument opcjonalny. Ciąg znaków 

zawierający datę, która definiuje koniec roku. Wartość domyślna to 31 grudnia. 

2.19. Funkcja OPENINGBALANCEMONTH 
 

Oblicza wartość expression (wyrażenia) dla pierwszej daty miesiąca w bieżącym 

kontekście. 

Składnia: OPENINGBALANCEMONTH (<expression>,<dates>,[<filter>]) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (data): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtr): argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania do 
bieżącego kontekstu. 

2.20. Funkcja OPENINGBALANCEQUARTER 

 

Oblicza wartość expression (wyrażenia) dla pierwszej daty kwartału w bieżącym 
kontekście. 

Składnia: OPENINGBALANCEQUARTER (<expression>,<dates>,[<filter>]) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (data): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtr): argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania do 

bieżącego kontekstu. 
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2.21. Funkcja OPENINGBALANCEYEAR 

 

Oblicza wartość expression (wyrażenia) dla pierwszej daty miesiąca w bieżącym 
kontekście. 

Składnia: 
OPENINGBALANCEYEAR(<expression>,<dates>,[<filter>],<year_end_date>]) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (data): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtr): argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania do 
bieżącego kontekstu. 

year_end_date (data końca roku): argument opcjonalny. Ciąg znaków 

zawierający datę, która definiuje koniec roku. Wartość domyślna to 31 grudnia. 

2.22. Funkcja PARALLERPERIOD 
 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę z datami reprezentującymi okres równoległy 

do dat w określonej kolumnie dates, w bieżącym kontekście, gdzie daty są 
przesunięte o pewną liczbę interwałów do przodu lub do tyłu w czasie. 

Składnia: 

PARALLERPERIOD(dates,number_of_intervals,interval) 

Opis argumentów: 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

Numbers_of_intervals (liczba interwałów): Liczba całkowita określająca liczbę 

interwałów, które mają zostać dodane do kolumny dat lub od niej odjęte (zależnie 
od znaku liczby). 

Interval (interwał): Interwał, zgodnie z którym są przesuwane daty. Wartością 

argumentu interval może być jedna z następujących wartości: year, quarter, 
month, day 

Funkcja ta jest podobna do formuły DATEDD, które także tworzy tabelę na 
podstawie przesunięcia daty o określoną wartość dni. PARALLERPERIOD jednakże 

zwraca tabele zawierające całe jednostki (miesiące, kwartały, lata). 

Przykładowo: w jednej kolumnie mamy daty od 1 do 10 stycznia. Użycie funkcji 
DATADD spowoduje przesuniecie dat o np. miesiąc – w efekcie otrzymamy tabelę 

zawierającą daty od 1 do 10 lutego. Stosując w tym samym kontekście funkcję 
PARALLERPERIOD, otrzymamy tabelę która zawiera nie tylko daty od 1 do 10 

lutego, ale także pozostałe dni lutego – w tym przypadku jednostką interwału jest 
bowiem miesiąc. 

Jak widać z powyższego przykładu, w wyniku funkcji PARALLERPERIOD możemy 
otrzymać jedynie tabelę która zawiera tyle samo bądź więcej wierszy niż tabela w 

której będzie się znajdowała kolumna będąca argumentem dates funkcji. 
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2.23. Funkcja PREVIOUSDAY 

 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami z poprzedniego dnia, 
wyznaczonego na podstawie pierwszej daty określonej w kolumnie dates. 

Składnia: PREVIOUSDAY(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 

2.24. Funkcja PREVIOUSMONTH 

 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami w poprzednim miesiącu, 
wyznaczonymi na podstawie pierwszej daty określonej w kolumnie dates. 

Składnia: PREVIOUSMONTH(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty. 

2.25. Funkcja PREVIOUSQUARTER 
 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami w poprzednim kwartale, 
wyznaczonymi na podstawie pierwszej daty określonej w kolumnie dates. 

Składnia: PREVIOUSQUARTER(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca 

daty. 

2.26. Funkcja PREVIOUSYEAR 

 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami w poprzednim roku, 
wyznaczonymi na podstawie pierwszej daty określonej w kolumnie dates. 

Składnia: PREVIOUSTYEAR(<dates>,[<year_end_date>]) 

Opis argumentów: 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

year_end_date (data końca roku): argument opcjonalny. Ciąg znaków 

zawierający datę, która definiuje koniec roku. Wartość domyślna to 31 grudnia. 

2.27. Funkcja SAMEPERIODLASTYEAR 
 

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę ze wszystkimi datami przesuniętymi w czasie 

do tyłu o jeden rok w stosunku do dat określonych w kolumnie dates, w bieżącym 
kontekście. 

Składnia: SAMEPERIODLASTYEAR (<dates>), gdzie dates  to kolumna 

zawierająca daty 

2.28. Funkcja STARTOFMONTH 

 

Zwraca pierwszą datę miesiąca w bieżącym kontekście dla określonej kolumny dat. 

Składnia: STARTOFMONTH(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca daty 
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2.29. Funkcja STARTOFQUARTER 

 

Zwraca pierwszą datę kwartału w bieżącym kontekście dla określonej kolumny dat. 

Składnia: STARTOFQUARTER(<dates>), gdzie dates  to kolumna zawierająca 

daty 

 

2.30. Funkcja STARTOFYEAR 

 

Zwraca pierwszą datę roku w bieżącym kontekście dla określonej kolumny dat. 

Składnia: STARTOFYEAR(<dates>,[<year_end_date>]) 

Opis argumentów: 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

year_end_date (data końca roku): argument opcjonalny. Ciąg znaków 
zawierający datę, która definiuje koniec roku. Wartość domyślna to 31 grudnia 

2.31. Funkcja TOTALMTD 

 

Oblicza wartość expression (wyrażenie) za okres od początku miesiąca do 
podanej daty w bieżącym kontekście. 

Składnia: TOTALMTD(<expression>,<dates>,[<filter>]) 

Opis argumentów:  

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtry): Argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania 

do bieżącego kontekstu. 

2.32. Funkcja TOTALQTD 
 

Oblicza wartość expression (wyrażenia) za okres od początku kwartału do 

podanej daty w bieżącym kontekście. 

Składnia: TOTALMTD(<expression>,<dates>,[<filter>]) 

Opis argumentów:  

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtry): Argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania 
do bieżącego kontekstu. 
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2.33. Funkcja TOTALYTD 

 

Oblicza wartość expression (wyrażenia) za okres od początku kwartału do 
podanej daty w bieżącym kontekście. 

Składnia: 
TOTALYTD(<expression>,<dates>,[<filter>],[<year_end_date>] 

Opis argumentów:  

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które zwraca wartość skalarną. 

Dates (daty): Kolumna zawierająca daty. 

Filter (filtry): Argument opcjonalny. Wyrażenie określające filtr do zastosowania 
do bieżącego kontekstu. 

Year_end_date (data końcowa): argument opcjonalny. Ciąg znaków zawierający 

datę, która definiuje koniec roku. Wartość domyślna to 31 grudnia. 
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3. Funkcje statystyczne 
 

Używając tych funkcji szczególną uwagę należy zwrócić na typ danych w 
kolumnach, których używamy jako argumentów funkcji. W przeciwieństwie do 

funkcji daty/godziny nie jest przeprowadzana tutaj niejawna konwersja danych. 

Objawia się to tym, że jeżeli w kolumnie znajdują się liczby, ale typ danych jest 
ustawiony jako tekstowy, to funkcje statystyczne nie będą traktować tych danych 

jako liczby lecz jako ciąg tekstowy. 

 

3.1. Funkcja ADDCOLUMNS  
 

Funkcja ta dodaje kolumny obliczeniowe do danej tabeli lub wyrażenia tabeli. 

Składnia: 
ADDCOLUMNS(<table>,<name>,<expression>,[<name>,<expression>]…) 

Opis argumentów: 

Table (tablica): Dowolne wyrażenie języka DAX zwracające tabelę danych. 

Name (nazwa): nadaje nazwę kolumnie. Argument powinien być ujęty w 
cudzysłów, aby program zinterpretował ciąg znaków jako tekstowy format danych. 

Expression (wyrażenie): Dowolne wyrażenie języka DAX zwracające wyrażenie 

skalarne; obliczane dla każdego wiersza tabeli table. 

Zwracana jest tabela zawierająca wszystkie swoje kolumny oraz kolumny dodane, 
o nazwie zdefiniowanej w argumencie name i wartościach określonych w 

argumencie expressions. Istnieje oczywiście możliwość dodania większej (niż 
jedna) liczby kolumn. 

3.2. Funkcja AVERAGE 

 

Funkcja ta zwraca liczbę dziesiętną będącą średnią arytmetyczną ze wszystkich 
liczb znajdujących się w kolumnie. 

Składnia: =AVERAGE(column) 

Column (kolumna) – kolumna z wartościami na podstawie której funkcja oblicza 
średnią. 

W przypadku wartości tekstowych oraz logicznych znajdujących się w komórkach 

kolumny nie jest przeprowadzana żadna agregacja – komórki te traktowane są 
ignorowane. 

Jeżeli w kolumnie znajdują się tylko komórki z tekstem bądź wartością logiczną, 

zwracany jest błąd. 

Można natomiast obliczyć średnią na podstawie kolumny zawierającej daty. Wtedy 
każdej z nich przyporządkowana jest liczba dni jaka upłynęła od 1 stycznia 1900 

roku do dnia przez tą datę wyrażanego. Godzina także jest uwzględniana – jako 
część dnia, czyli liczba dziesiętna mniejsza od 1. 
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3.3. Funkcja AVERAGEA 

 

Zwraca liczbę dziesiętną będącą średnią arytmetyczną wartości w kolumnie. 
Obsługuje wartości tekstowe i logiczne: 

 Wartość PRAWDA jest liczona jako 1. 

 Wartość FAŁSZ jest liczona jako 0. 
 Wartości zawierające tekst są liczone jako 0. 

 Tekst pusty ("") liczy się jako 0. 
 Komórka pusta jest ignorowana. 

Składnia: AVERAGEA(column) 

Column (kolumna) – kolumna z wartościami na podstawie której funkcja oblicza 
średnią. 

3.4. Funkcja AVERAGEX 

 

Oblicza liczbę dziesiętną będącą średnią arytmetyczną wyników zestawu wyrażeń 
obliczanych dla tabeli. 

Składnia: AVERAGEX(<table>,<expression>) 

Table (tabela): Nazwa tabeli lub wyrażenie określającego tabelę. 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie dające wynik skalarny, które będzie obliczane 

dla każdego wiersza tabeli określonej w pierwszym argumencie. 

Funkcja AVERAGEX oblicza wyrażenia dla poszczególnych wierszy tabeli, a 
następnie średnią arytmetyczną ich wyników. Dlatego funkcja ta przyjmuje tabelę 

jako swój pierwszy argument i wyrażenie jako drugi. 

Pod wszystkimi innymi względami funkcja AVERAGEX zachowuje się tak samo jak 
funkcja AVERAGE. Nie można uwzględniać komórek nieliczbowych i zawierających 
wartość null. Oba argumenty, table i expression, są wymagane. 

Jeśli nie ma żadnych wierszy do agregacji, funkcja zwraca wartość pustą.  Jeśli są 
wiersze, ale żaden z nich nie spełnia określonych kryteriów, funkcja zwraca 
wartość 0. 

Przykład: 

=AVERAGEX('Tabela_Sprzedaż';[Liczba]*[Cena sprzedaży]) 

Powyższa funkcja oblicza w tabeli Tabela_Sprzedaż wartość przeciętnej transakcji, 

czyli liczbę sprzedanych produktów pomnożoną przez jego cenę. 

3.5. Funkcja COUNT 
 

Funkcja COUNT zlicza komórki w kolumnie zawierające liczby.  

Składnia: COUNT(column) 

Funkcja zlicza wiersz tylko wtedy, kiedy znajduje się w niej wartość liczbowa – 

data, liczba całkowita lub dziesiętna. Funkcja nie konwertuje ciągów tekstowych 
na liczbowy typ danych – nawet jeżeli tekst składa się wyłącznie z cyfr. Jeżeli w 
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jakimkolwiek wierszu znajduje się wartość tekstowa lub logiczna, funkcja zwróci 

wartość #BŁĄD. Puste komórki są ignorowane. 

3.6. Funkcja COUNTA 
 

Funkcja zwraca liczbę całkowitą będącą liczbą niepustych komórek w kolumnie. 

Zlicza ona nie tylko wiersze z wartościami liczbowymi, ale również wszystkie 
wiersze zawierające wartości niepuste, w tym tekst, daty i wartości logiczne. 

Składnia: COUNTA(<column>) 

3.7. Funkcja COUNTAX 

 

Funkcja zwraca liczbę całkowitą stanowiącą liczbę niepustych wyników przy 
obliczaniu wyrażenia dotyczącego tabeli. Działa więc ona podobnie do funkcji 
COUNTA. Różnica polega na tym, że COUNTA zlicza liczbę niepustych komórek w 

kolumnie, a COUNTAX – liczbę niepustych komórek w kolumnie powstałej przy 
użyciu wyrażenia zawartego w argumencie tej funkcji. 

Składnia: COUNTAX(<table>,<expression>) 

Opis argumentów: 

Table (tabela): Tabela zawierająca wiersze, dla których ma być obliczane 

wyrażenie. 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które ma zostać obliczone dla 
poszczególnych wierszy tabeli. 

Przykład: Załóżmy, że dysponujemy tabelą o nazwie Tabela: 

litery liczby 

a 0 

b   

d 2 

c   

e 4 

f 5 

 

Funkcja  

=COUNTAX('Tabela';'tabela’[Liczby]/3) 

Obliczy nam, ile wartości niepustych będzie miała kolumna powstała wskutek 
podzielenia wartości z kolumny Liczby przez 3. Ponieważ dzielenie pustych 
komórek przez liczbę zwraca pustą komórkę, w efekcie działania tej formuły 

dostaniemy wartość 4. 

Jeśli kolumna zawiera wyrażenie, które daje w wyniku pusty ciąg tekstowy(„ ”), 
funkcja COUNTAX traktuje ten wynik jako niepusty. Nie są liczone puste komórki, 

ale ta komórka zawiera formułę, więc jest liczona. 
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3.8. Funkcja COUNTX 

 

Zlicza wiersze zawierające liczbę lub wyrażenie zwracające liczbę przy obliczaniu 
wyrażenia dotyczącego tabeli. Zwraca liczbę całkowitą. 

Składnia: COUNTX(<table>,<expression>) 

Od funkcji COUNTAX odróżnia ją to, że zlicza jedynie komórki w których znajdują 

się wartości liczbowe. W przypadku gdy wśród zliczanych wartości wystąpi typ 
tekstowy bądź logiczny, funkcja zwraca wartość #BŁĄD 

3.9. Funkcja COUNTBLANK 

 

Funkcja ta zlicza puste komórki w kolumnie. Zwraca wynik w postaci liczby 
całkowitej. 

Składnia: COUNTBLANK(column) 

Można używać kolumn zawierających dowolny typ danych, ale zliczane są tylko 
puste komórki. Komórki zawierające wartość zero (0) nie są zliczane, ponieważ 

zero jest traktowane jako wartość liczbowa, a nie pusta. 

Jeżeli funkcja nie znajdzie wartości pustych, wynikiem będzie zero, a jeżeli nie 
będzie wierszy do sprawdzenia, wynikiem będzie wartość pusta. 

3.10. Funkcja COUNTROWS 

 

Funkcja zlicza wiersze w określonej tabeli lub w tabeli zdefiniowanej przez 
wyrażenie. 

Składnia: COUNTROWS(table) 

Argument: 

Table (tabela): Nazwa tabeli zawierającej wiersze do zliczenia lub wyrażenie 

zwracające tabelę. 

Tej funkcji można używać do zliczania wierszy w tabeli podstawowej, ale częściej 
jest ona używana do zliczania wierszy będących wynikiem przefiltrowania tabeli 
lub zastosowania kontekstu do tabeli. 

Przykład: 

W naszym modelu danych mamy tabelę o nazwie Kolejność segmentów, która jest 
powiązana z tabelą Klienci. Funkcja RELATEDTABLE sformułowana w nowej 
kolumnie tej tabeli tworzy nowe tabele, które składają się z wierszy z tabeli Klienci 

bezpośrednio powiązanymi z danym wierszem tabeli Kolejność Segmentów. Tak 
więc funkcja 

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(Klienci)) 

zliczy ilość wierszy w tak utworzonych tabelach. W efekcie działania tak złożonej 

funkcji otrzymamy liczbę niepustych wierszy z tabeli Klienci które są powiązane z 
danym wierszem  tabeli Kolejność segmentów. 
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3.11. Funkcja CROSSJOIN 

 

Zwraca tabelę zawierającą iloczyn kartezjański wszystkich wierszy ze wszystkich 
tabel określonych w argumentach. Kolumnami nowej tabeli stają się wszystkie 

kolumny ze wszystkich tabel określonych w argumentach. 

Iloczyn kartezjański tabel A i B to zbiór wszystkich takich par uporządkowanych 
(a,b), gdzie a należy do zbioru (tabeli) A, a b należy do zbioru B.  

Przykładowo Niech dane będą zbiory A = {1,2,3} oraz B = {a,b}. Iloczyn 

kartezjański zbiorów A i B zgodnie z definicją jest równy: 

A x B = {(1,a);(1,b);(2,a);(2,b);(3,a),(3,b)} 

Składnia: CROSSJOIN(<table>, <table>,[ <table>]…) 

Jak to wygląda w przypadku tabel? 

Załóżmy że mamy dwie tabele. Jedna z nich opisuje segment do którego należy 
klient oraz jego kolejność tego segmentu w legendzie: 

Segment Kolejność 

Wysoki 1 

Normalny 2 

Niski 3 

 

Druga natomiast opisuje typ klienta (osoba prywatna, firma) oraz rejon do 

którego należy: 

Typ klienta Region 

Firma Północny 

Firma Południowy 

Prywatny Północny 

Prywatny Południowy 
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Zastosowanie funkcji CROSSJOIN w stosunku do tych tabel da nam w efekcie 

poniższą tabelę: 

Segment Kolejność 
Typ 

klienta Region 

Wysoki 1 Firma północny 

Wysoki 1 Firma południowy 

Wysoki 1 Prywatny północny 

Wysoki 1 Prywatny południowy 

Normalny 2 Firma północny 

Normalny 2 Firma południowy 

Normalny 2 Prywatny północny 

Normalny 2 Prywatny południowy 

Niski 3 Firma północny 

Niski 3 Firma południowy 

Niski 3 Prywatny północny 

Niski 3 Prywatny południowy 

 

 Nazwy kolumn z argumentów table muszą być unikatowe we wszystkich 

tabelach, albo zostanie zwrócony błąd. 
 

 Łączna liczba wierszy zwracanych przez funkcję CROSSJOIN() jest równa 

iloczynowi liczby wierszy we wszystkich tabelach określonych w 
argumentach; ponadto łączna liczba kolumn w tabeli wynikowej jest sumą 

liczby kolumn ze wszystkich tabel. Na przykład jeśli Tabela A zawiera Aw 
wierszy i Ak kolumn, Tabela B zawiera Bw wierszy i Bk kolumn, a Tabela C 
zawiera Cw wierszy i Ck kolumn, wynikowa tabela zawiera Aw × Bw × Cw 

wierszy i Ak + Bk + Ck kolumn. 

3.12. Funkcja DISTINCTCOUNT 
 

Funkcja ta zlicza wartości o różnych (niepowtarzalnych) wartościach w komórce. 

Składnia: DISTINCTCOUNT(<column>) 

Można używać kolumn zawierających dane dowolnego typu. Jeśli funkcja nie 

znajdzie wierszy do zliczenia, zwraca wartość pustą; w przeciwnym razie zwraca 
liczność unikatowych wartości. 

Funkcja ta zlicza też komórkę pustą (o wartości BLANK). 

3.13. Funkcja GENERATE  
 

Zwraca iloczyn kartezjański dla każdego wiersza z tabeli określonej w pierwszym 
argumencie oraz tabeli będącej wynikiem obliczenia wyrażenia określonej w 
drugim argumencie w kontekście danego wiersza z argumentu 1. 

Składnia: GENERATE(<table1>, <table2>). 

Oba argumenty mogą być dowolnymi wyrażeniami DAX zwracającymi tabelę. 
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Nazwy kolumn w obu tabelach muszą być unikatowe – w przeciwnym przypadku 

zostanie zwrócony błąd. 

Jeśli w wyniku obliczenia wyrażenia table2 dla bieżącego wiersza w tabeli table1 
zostanie zwrócona pusta tabela, wynikowa tabela nie będzie zawierać bieżącego 

wiersza z tabeli table1. Jest to zachowanie odmienne od zachowania funkcji 
GENERATEALL(), w przypadku której bieżący wiersz z tabeli table1 będzie 

umieszczony w wynikach, a kolumny odpowiadające tabeli table2 będą miały dla 
niego wartość pustą. 

Przykład: Załóżmy, że użytkownikowi zależy na wykonaniu tabeli pokazującej 
dochód poszczególnych producentów ze sprzedaży określonych kategorii 

produktów: 

Producent kategoria Dochód 

Apple Smartfon 427986,98 

Apple Tablet 321478,32 

Apple Telefon 457623,55 

Nokia Smartfon 124587,65 

Nokia Tablet 256987,34 

Nokia Telefon 302546,87 

LG Smartfon 214368,47 

LG Tablet 335478,12 

LG Telefon 248965,88 

 

Tabela pierwsza została utworzona przy pomocy funkcji SUMMARIZE (3.28) 

poprzez formułę SUMMARIZE(Produkty;Produkty[Producent]): 

Produkty[Producent] 

Apple 

Nokia 

LG 
 

Tabela druga została utworzona przy pomocy tej funkcji SUMMARIZE, 

RELATEDTABLE (8.16) oraz SUMX (6.25) poprzez formułę  
SUMMARIZE(SUMMARIZE(Produkty;[Kategoria];”dochód”,SUMX(RELATED

TABLE(‘Sprzedaż’,’Sprzedaż’[Cena Sprzedaży])): 

Kategoria Dochód 

Smartfon 766943,10 

Tablet 913943,78 

Telefon 1009136,30 

 

Aby uzyskać pożądaną przez nas tabelę, wystarczy zagnieździć w funkcji 

GENERATE dwie opracowane przez nas tabele: 

GENERATE((SUMMARIZE(Produkty;Produkty[Producent]); 

SUMMARIZE(SUMMARIZE(Produkty;[Kategoria];”dochód”,SUMX(RELATED

TABLE(‘Sprzedaż’,’Sprzedaż’[Cena Sprzedaży]))). 
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3.14. Funkcja GENERATEALL  

 
Zwraca tabelę zawierającą iloczyn kartezjański każdego wiersza w tabeli table1 i 

w tabeli będącej wynikiem obliczenia wyrażenia table2 w kontekście bieżącego 
wiersza z tabeli table1. 

Składnia: GENERATEALL(<table1>, <table2>) 

Funkcja ta pełni dokładnie taką samą rolę co GENERATE; Jedyną różnicą jest to, 
że jeżeli obliczenie wyrażenia table2 dla bieżącego wiersza w tabeli table1 

spowoduje zwrócenie pustej wartości, to bieżący wiersz z tabeli table1 będzie 
umieszczony w wynikach, a kolumny odpowiadające tabeli table2 będą miały dla 

niego wartość pustą.  

3.15. Funkcja MAX 
 

Zwraca największą wartość liczbową w kolumnie. 

Składnia: MAX(COLUMN) 

Funkcja MAX przyjmuje jako argument kolumnę zawierającą wartości liczbowe (w 

tym daty). Jeśli kolumna nie zawiera liczb, funkcja MAX zwraca wartość pustą. W 
przypadku występowania w kolumnie ciągów tekstowych bądź wartości logicznych, 

funkcja zwraca wartość #BŁĄD. 

3.16. Funkcja MAXA 
 

Zwraca największą wartość w kolumnie. Wartości logiczne i puste są brane pod 
uwagę. 

Składnia: MAXA(COLUMN) 

Można stosować w stosunku do kolumn w których zawierają dane liczbowe, daty 
lub wartości logiczne. W przypadku występowania w kolumnie ciągów tekstowych 

funkcja zwraca wartość 0.  

Warto pamiętać, że wszystkie dane w tabeli POWERPIVOT są jednego typu. 

3.17. Funkcja MAXX 
 

Oblicza wyrażenie dla poszczególnych wierszy tabeli i zwraca największą wartość 
liczbową. 

Składnia: MAXX(<table>,<expression>) 

Opis argumentów: 

Table (tabela): Tabela zawierająca wiersze, dla których ma być obliczane 
wyrażenie. 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które ma zostać obliczone dla 
poszczególnych wierszy tabeli. 

Argument Table może odnosić się do tabeli podstawowej bądź też do funkcji 
zwracającej tabelę.  
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Wyrażenie zawarte w argumencie Expression powinno zwracać liczbę całkowitą, 

dziesiętną lub datę. W przypadku gdy wyrażenie będzie zwracało wartości logiczne 
bądź tekst, funkcja będzie zwracała wartość #BŁĄD. 

3.18. Funkcja MIN 

 
Zwraca najmniejszą wartość liczbową w kolumnie. Ignoruje wartości logiczne i 

tekstowe. 

Składnia: MIN(COLUMN) 

Funkcja MIN przyjmuje jako argument kolumnę i zwraca najmniejszą wartość 

liczbową w tej kolumnie. Uwzględniany jest typ liczb całkowitych, dziesiętnych oraz 
dat. 

Jeśli kolumna nie zawiera danych liczbowych, funkcja MIN zwraca wartość #BŁĄD. 

3.19. Funkcja MINA 

 
Zwraca najmniejszą wartość w kolumnie, uwzględniając wartości logiczne i tekst. 

Składnia: MINA(COLUMN) 

Można stosować w stosunku do kolumn w których zawierają dane liczbowe, daty 

lub wartości logiczne. W przypadku występowania w kolumnie ciągów tekstowych 
funkcja zwraca wartość 0.  

Warto pamiętać, że wszystkie dane w kolumnie tabeli POWERPIVOT są jednego 
typu. 

3.20. Funkcja MINX 

 
Zwraca najmniejszą wartość liczbową spośród wyników wyrażenia obliczonego 
dla poszczególnych wierszy tabeli. 

Składnia: MINX(<table>,<expression>) 

Opis argumentów: 

Table (tabela): Tabela zawierająca wiersze, dla których ma być obliczane 

wyrażenie. 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie, które ma zostać obliczone dla 
poszczególnych wierszy tabeli. 

Funkcja MINX przyjmuje jako pierwszy argument tabelę lub wyrażenie zwracające 

tabelę. Drugi argument wskazuje wyrażenie, które ma zostać obliczone dla 
poszczególnych wierszy tabeli. 

Funkcja MINX operuje wynikami wyrażenia w drugim argumencie zgodnie z 

następującymi regułami: 

Brany pod uwagę jest tylko liczbowy typ danych. Jeśli wyrażenie nie daje w wyniku 
liczby, funkcja MINX zwraca wartość 0 (zero). 
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3.21. Funkcja RANK.EQ 

 
Funkcja ta klasyfikuje liczby na liście liczb. Inaczej mówiąc, funkcja klasyfikuje 

każdy wiersz przypisując mu liczbę porządkową, których jest tyle ile wartości do 
sklasyfikowania. 

Składnia: RANK.EQ(<value>;<columnName>;[<order>]) 

Opis argumentów: 

Value (wartość): Dowolne wyrażenie języka DAX zwracające pojedynczą wartość 
skalarną, dla której należy wyznaczyć rangę. To wyrażenie zostanie obliczone tylko 

jeden raz przed obliczeniem funkcji, a jego wartość zostanie przekazana do listy 
argumentów. 

columnName (nazwa kolumny): Nazwa istniejącej kolumny, w której mają być 

ustalane rangi. Nie może być wyrażeniem ani kolumną utworzoną za pomocą 
funkcji ADDCOLUMNS, ROW lub SUMMARIZE. 

Order (kolejność): (Argument opcjonalny) Wartość określająca sposób 

wyznaczania rangi wartości określonej w argumencie number (od małych do 
dużych lub od dużych do małych). 

Wartość 
wartość 

alternatywna 
Opis 

0 (zero) FALSE 
Rangi są ustalane dla kolumny columnName w kolejności malejącej. Jeśli 
wartość określona w argumencie value jest równa największej liczbie w 
kolumnie columnName, wartość funkcji RANK.EQ wynosi 1. 

1 TRUE 
Rangi są ustalane dla kolumny columnName w kolejności rosnącej. Jeśli 
wartość określona w argumencie value jest równa najmniejszej liczbie w 
kolumnie columnName, wartość funkcji RANK.EQ wynosi 1. 

 

W razie niewpisania argumentu order program przyjmuje jego wartość jako 0 i 
szereguje wiersze kolumny w kolejności malejącej. 

Przykład: W bazie danych mamy tabelę z danymi dotyczącymi województw, w tym 
kolumnę „stopień urbanizacji”, który przy po mocy liczby dziesiętnej opisuje 
urbanizację w danym województwie. Jeżeli w nowej kolumnie stworzymy 

następującą funkcję: 

=RANK.EQ([poziom urbanizacji];[poziom urbanizacji]) 

to dla każdego województwa zostanie przypisana liczba całkowita wskazująca jej 
pozycję na liście województw wg. stopnia ich urbanizacji. 

Argument columnName nie może odwoływać się do kolumny utworzonej za 

pomocą funkcji ADDCOLUMNS, ROW lub SUMMARIZE. 

Jeśli wartość value nie znajduje się w kolumnie columnName albo jest pusta, 
funkcja RANK.EQ zwraca wartość pustą. 

Zduplikowane wartości value mają taką samą wartość rangi; następną 

przypisywaną wartością rangi będzie wartość rangi plus liczba zduplikowanych 
wartości. Na przykład jeśli pięć (5) wartości ma rangę równą 11, następna wartość 
otrzyma rangę równą 16 (11 + 5). 
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3.22. Funkcja RANKX 

Zwraca klasyfikację liczby na liście liczb dla każdego wiersza w argumencie table. 

Opis argumentów: 

Table (tabela): Dowolne wyrażenie języka DAX zwracające tabelę danych, dla 

której zostanie obliczone wyrażenie. 

Expression (wyrażenie): Dowolne wyrażenie języka DAX zwracające pojedynczą 
wartość skalarną. Wyrażenie jest obliczane dla każdego wiersza tabeli table w celu 

wygenerowania wszystkich możliwych wartości do klasyfikacji. W sekcji Uwagi 
opisano zachowanie funkcji, gdy wynikiem obliczenia wyrażenia expression jest 

wartość pusta. 

Value (wartość): (Argument opcjonalny) Dowolne wyrażenie języka DAX 
zwracające pojedynczą wartość skalarną, dla której należy wyznaczyć rangę. W 
sekcji Uwagi opisano zachowanie funkcji w sytuacji, gdy wartość value nie zostanie 

odnaleziona w wyrażeniu. 

Gdy parametr value zostanie pominięty, zamiast niego będzie używana wartość 
wyrażenia w bieżącym wierszu. 

Order (kolejność): (Argument opcjonalny) Wartość określająca sposób 

wyznaczania rangi wartości określonej w argumencie value (od małych do dużych 
lub od dużych do małych): 

wartość 
wartość 

alternatywna 
Opis 

0 (zero) FALSE 

Rangi wartości wyrażenia są ustalane w kolejności malejącej. Jeśli wartość jest równa 
największej liczbie w wyrażeniu, funkcja RANKX zwraca wartość 1. 

  

Jest to wartość domyślna używana w przypadku pominięcia parametru order. 

1 TRUE 
Rangi wartości wyrażenia są ustalane w kolejności rosnącej. Jeśli wartość jest równa 
najmniejszej liczbie w wyrażeniu, funkcja RANKX zwraca wartość 1. 

 

Ties (powiązanie): (Argument opcjonalny) Wyliczenie definiujące sposób ustalania 

klasyfikacji w przypadku grupy równych wartości. 

wyliczenie Opis 

Skip 

Następna wartość rangi (po grupie równych wartości) jest równa wartości rangi grupy równych wartości plus 
liczba równych wartości. Na przykład jeśli pięć (5) wartości ma rangę równą 11, następna wartość otrzyma 
rangę równą 16 (11 + 5). 

  

Jest to wartość domyślna używana w przypadku pominięcia parametru ties. 

Dense 
Następna wartość rangi (po grupie równych wartości) jest równa następnej wartości rangi. Na przykład jeśli 
pięć (5) wartości ma rangę równą 11, następna wartość otrzyma rangę równą 12. 

 

Składnia: 
RANKX(table,expression,[value,[order,[ties]]],[expression,[value,[order,[ties]]]]…) 
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Funkcja zwraca rangę wartości value pośród wszystkich możliwych wartości 

wyrażenia expression obliczonego dla wszystkich wierszy tabeli table 
zawierających liczby. 

Jeśli wyrażenie expression lub wartość value będzie równa wartości pustej, będzie 

traktowana jako wartość zerowa (0) we wszystkich wyrażeniach zwracających 
liczbę oraz jako pusty tekst we wszystkich wyrażeniach tekstowych. 

Jeśli wartość value nie znajduje się pośród wszystkich możliwych wartości 

wyrażenia expression, funkcja RANKX tymczasowo dodaje wartość value do 
wartości z wyrażenia expression i jest ponownie obliczana w celu ustalenia 
prawidłowej rangi wartości value. 

Argumenty opcjonalne można pominąć, umieszczając sam średnik (;) na liście 

argumentów, na przykład RANKX(Inventory, [InventoryCost];;"Dense"). 

3.23. Funkcja ROW 
 

Funkcja tworzy tabelę z jednym wierszem, który zawiera wartości będące 

wynikami wyrażeń określonych dla każdej kolumny. 

Składnia: ROW(<name>, <expression>][,<name>, <expression>]…]) 

Opis argumentów: 

Name (nazwa): nazwa kolumny, ujęta w cudzysłów. 

Expression (wyrażenie): Dowolne wyrażenie języka DAX zwracające pojedynczą 
wartość skalarną, która będzie używana do wypełnienia kolumny name. 

Powyższe argumenty, co oczywiste, muszą być określane parami. 

3.24. Funkcja STDEV.P 

 

Zwraca odchylenie standardowe całej populacji wg następującego wzoru: 

 𝜎 = √
∑(𝑥−�̃�)2

𝑛
, gdzie �̃� to średnia wartość x z całej populacji, a n to rozmiar 

populacji. 

Składnia: STDEV.P(<ColumnName>) 

Funkcja STDEV.P przyjmuje założenie, że kolumna zawiera całą populację. 
Puste wiersze są odfiltrowywane z kolumny columnName i nie są uwzględniane w 

obliczeniach. 
Jeśli kolumna columnName zawiera mniej niż 2 niepuste wiersze, jest zwracany 
błąd. 
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3.25. Funkcja STDEV.S 

 

Zwraca odchylenie standardowe próbki populacji wg. następującego wzoru: 

𝜎 = √
∑(𝑥−�̃�)2

(𝑛−1)
, gdzie �̃� to średnia wartość x z całej populacji, a n – rozmiar 

populacji. 

Składnia: STDEV.S(<ColumnName>) 

Funkcja STDEV.S przyjmuje założenie, że kolumna zawiera próbkę populacji. 
Puste wiersze są odfiltrowywane z kolumny columnName i nie są uwzględniane w 

obliczeniach. 
Jeśli kolumna columnName zawiera mniej niż 2 niepuste wiersze, jest zwracany 
błąd. 

 

3.26. Funkcja STDEVX.P 
Zwraca odchylenie standardowe całej populacji wg następującego wzoru: 

 𝜎 = √
∑(𝑥−�̃�)2

𝑛
, gdzie �̃� to średnia wartość x z całej populacji, a n to rozmiar 

populacji. 

Składnia: STDEVX.P(<table>, <expression>) 

Opis argumentów: 

Table (tabela): nazwa tabeli podstawowej lub dowolne wyrażenie języka DAX 

zwracające tabelę danych. 

Expressions (wyrażenie): Wyrażenie języka DAX zwracające pojedynczą wartość 
skalarną; to wyrażenie jest obliczane wielokrotnie (dla każdego wiersza). 

Puste wiersze są odfiltrowywane z kolumny columnName i nie są uwzględniane w 

obliczeniach. 

Jeśli kolumna columnName zawiera mniej niż 2 niepuste wiersze, jest zwracany 
błąd. 

3.27. Funkcja STDEVX.S 

Zwraca odchylenie standardowe próbki populacji wg. następującego wzoru: 

𝜎 = √
∑(𝑥−�̃�)2

(𝑛−1)
, gdzie �̃� to średnia wartość x z całej populacji, a n – rozmiar 

populacji. 

Składnia: STDEVX.S(<table>, <expression>) 

Opis argumentów: 

Table (tabela): nazwa tabeli podstawowej lub dowolne wyrażenie języka DAX 
zwracające tabelę danych. 

Expressions (wyrażenie): Wyrażenie języka DAX zwracające pojedynczą wartość 
skalarną; to wyrażenie jest obliczane wielokrotnie (dla każdego wiersza). 
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Puste wiersze są odfiltrowywane z kolumny columnName i nie są uwzględniane w 

obliczeniach. 

Jeśli kolumna columnName zawiera mniej niż 2 niepuste wiersze, jest zwracany 
błąd. 

3.28. Funkcja SUMMARIZE 

 
Formuła ta zwraca tabelę podsumowania dla żądanych sum z zestawu grup. 

Inaczej mówiąc: następuje grupowanie tabeli według wskazanej kolumny. Funkcja 
ta jest odpowiednikiem formuły GROUPBY stosowanej w języku SQL. Pomimo iż 
nazwa funkcji zawiera w sobie słowo sum, to wiersze można agregować nie tylko 

przy pomocy sumowania wartości. 

Opis argumentów: 

Table (tabela) – dowolne wyrażenie zwracające tabelę danych bądź tabela 
podstawowa, w której znajdują się interesujące nas kolumny. 

groupBy_ColumnName (grupuj poprzez kolumnę): Nazwa kolumny wraz z 

poprzedzającą ją nazwą tabeli w której znajduje się dana kolumna, której wartości 
będą używane do tworzenia grup podsumowania. Ten parametr nie może być 

wyrażeniem. 

Name (nazwa) – nazwa nadana kolumnie sumy. Jako ciąg tekstowy musi być ujęta 
w cudzysłów. 

Expression (wyrażenie): Wyrażenie języka DAX zwracające pojedynczą wartość 

skalarną. Jest ono obliczane dla każdego wiersza. 

Funkcja zwraca tabelkę zawierająca kolumny wybrane dla argumentów 
groupBy_columnName oraz kolumny (o nazwie zdefiniowanej w argumencie 
name) zawierające wartość wyrażenia (expression) obliczoną dla każdej wartości 

pierwszego argumentu. Mówiąc prościej: funkcja grupuje wybrany zestaw wierszy 
w zestaw wierszy podsumowania wg wartości z kolumny groupBy_columnName. 

Dla każdej grupy jest zwracany jeden wiersz. 

Każda kolumna, dla której zostanie zdefiniowana nazwa (argument name), musi 
mieć odpowiadające jej wyrażenie (argument expression). W przeciwnym 

przypadku zostanie zwrócona wartość #BŁĄD. Argument name definiuje nazwę 
kolumny w wynikach, natomiast argument expression definiuje obliczenie 
wykonywane w celu uzyskania wartości dla każdego wiersza w tej kolumnie. 

Kolumna groupBy_columnName musi znajdować się w tabeli table lub tabeli z nią 

powiązanej. 

Każda nazwa nowo tworzonej kolumny (name) musi być ujęta w cudzysłów. 

 

  

Składnia: SUMMARIZE(table,groupBy_columnName,[<groupBy_columnName>]…,[name,expression]…) 
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Przykład: załóżmy, iż mamy tabelę o nazwie przykład i znajdują się w niej 

następujące dane: 

Litera Liczba 

a 2 

a 3 

a 6 

b 2 

c 4 

b 6 

d 7 

c 8 

 

W takim przypadku formuła o następującej konstrukcji: 

=SUMMARIZE(przykład, przykład[litera], „Suma liczb”, SUM(przykład[liczba])) 

spowoduje utworzenie tabeli o następującej postaci: 

Litera Liczba 

a 11 

b 8 

c 12 

d 7 

 

Wartości zostały zgrupowane według kolumny Litera. 

 

3.29. Funkcja TOPN 
 

Funkcja ta zwraca tabelę zawierającą n wierszy o największej wartości z określonej 
tabeli. Wiersze nie musza być posortowane w odpowiedniej kolejności. 

Opis argumentów: 

n_value (wartość n): Liczba wierszy do zwrócenia. Jest to dowolne wyrażenie 
języka DAX zwracające pojedynczą wartość skalarną. 

Jeśli przy n-tym wierszu tabeli występuje grupa równych wartości (określonych w 

argumencie order_by), są zwracane wszystkie wiersze należące do tej grupy. 
Dlatego jeśli przy n-tym wierszu występuje grupa równych wartości, funkcja może 
zwrócić więcej niż n wierszy. 

W przypadku gdy argument n_value wynosi 0 (zero) lub mniej, funkcja zwraca 

pustą tabelę. 

Table (tabela): Dowolne wyrażenie języka DAX zwracające tabelę danych, z której 
ma zostać wyodrębnionych n wierszy o największej wartości. 

Składnia: 
TOPN(n_value,table,orderBy_expression,[order,[orderBy_expression,[order]]…) 
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OrderBy_expression (kolejność/uporządkowanie wg wyrażenia): Dowolne 

wyrażenie języka DAX, którego wartość wynikowa jest używana do sortowania 
tabeli i które jest obliczane dla każdego wiersza tabeli table. 

Order (kolejność): (Argument opcjonalny) Wartość określająca sposób sortowania 

wartości określonych w argumencie orderBy_expression (rosnąco lub malejąco): 

wartość 
wartość 

alternatywna 
Opis 

0 (zero) FALSE 

Rangi wartości wyrażenia są ustalane w kolejności malejącej. Jeśli wartość jest równa 
największej liczbie w wyrażeniu, funkcja RANKX zwraca wartość 1. 

  

Jest to wartość domyślna używana w przypadku pominięcia parametru order. 

1 TRUE 
Rangi wartości wyrażenia są ustalane w kolejności rosnącej. Jeśli wartość jest równa 
najmniejszej liczbie w wyrażeniu, funkcja RANKX zwraca wartość 1. 

 

Przykład: załóżmy, iż dysponujemy tabelą przykład składającą się z kolumny liter 
i liczb: 

litery liczby 

a 1 

b 2 

c 3 

d 4 

e 5 

f 6 

g 7 

h 8 

i 9 

j 10 

 

Funkcja o następującej konstrukcji: 

=TOPN(5,przykład,[liczby]) 

zwróci nam następującą tabelę: 

litery liczby 

j 10 

i 9 

h 8 

g 7 

f 6 
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3.30. Funkcja VAR.P 

Zwraca wariancję całej populacji zgodnie ze wzorem 𝜎2 =
∑(𝑥−�̃�)

𝑛
, gdzie , gdzie �̃� 

to średnia wartość x z całej populacji, a n to rozmiar populacji. 

Składnia: VAR.P(ColumnName) 

Funkcja ta przyjmuje założenie iż kolumna zawiera dane z całej populacji. Puste 

wiersze są odfiltrowywane. Jeżeli kolumna dla której obliczamy wariancję zawiera 
w sobie mniej niż dwa niepuste wiersze, funkcja zwraca wartość #BŁĄD. 

3.31. Funkcja VAR.S 

Funkcja ta zwraca wariancję próbki populacji zgodnie ze wzorem 𝜎2 =
∑(𝑥−�̃�)

𝑛−1
, 

gdzie �̃� to średnia wartość x z całej populacji, a n to rozmiar populacji. 

Składnia: VAR.S(ColumnName) 

Funkcja ta przyjmuje założenie iż kolumna zawiera dane próbki populacji. Puste 

wiersze są odfiltrowywane. Jeżeli kolumna dla której obliczamy wariancję zawiera 
w sobie mniej niż dwa niepuste wiersze, funkcja zwraca wartość #BŁĄD. 

3.32. Funkcja VARX.P 
 

Zwraca wariancję wyników wyrażenia dla całej populacji zgodnie ze wzorem 

 𝜎2 =
∑(𝑥−�̃�)

𝑛
, gdzie , gdzie �̃� to średnia wartość x z całej populacji, a n to rozmiar 

populacji. 

Składnia: VARX.P(<table>, <expression>) 

Opis argumentów: 

Table (tabela): nazwa tabeli podstawowej lub dowolne wyrażenie języka DAX 
zwracające tabelę danych. 

Expressions (wyrażenie): Wyrażenie języka DAX zwracające pojedynczą wartość 

skalarną; to wyrażenie jest obliczane wielokrotnie (dla każdego wiersza). 

Funkcja ta przyjmuje założenie iż kolumna zawiera dane całej populacji. Puste 
wiersze są odfiltrowywane. Jeżeli kolumna dla której obliczamy wariancję zawiera 

w sobie mniej niż dwa niepuste wiersze, funkcja zwraca wartość #BŁĄD. 

3.33. Funkcja VARX.S 
 
Zwraca wariancję wyników wyrażenia dla próbki populacji zgodnie ze wzorem 

 𝜎2 =
∑(𝑥−�̃�)

𝑛−1
, gdzie , gdzie �̃� to średnia wartość x z całej populacji, a n to rozmiar 

populacji. 

Składnia: VARX.S(<table>, <expression>) 

Opis argumentów: 

Table (tabela): nazwa tabeli podstawowej lub dowolne wyrażenie języka DAX 

zwracające tabelę danych. 
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Expressions (wyrażenie): Wyrażenie języka DAX zwracające pojedynczą wartość 

skalarną; to wyrażenie jest obliczane wielokrotnie (dla każdego wiersza). 

Funkcja ta przyjmuje założenie iż kolumna zawiera dane próbki populacji. Puste 
wiersze są odfiltrowywane. Jeżeli kolumna dla której obliczamy wariancję zawiera 

w sobie mniej niż dwa niepuste wiersze, funkcja zwraca wartość #BŁĄD. 
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4. Funkcje Informacyjne 
 

Funkcje informacyjne sprawdzają podany argument — komórkę lub wiersz — i 
informują, czy wartość jest zgodna z oczekiwanym typem.  

4.1. Funkcja CONTAINS 
 
Zwraca wartość PRAWDA, jeżeli w zadanych przez nas kolumnach istnieją szukane 

przez nas wartości; w przeciwnym przypadku zwraca wartość FAŁSZ. 

Składnia: CONTAINS(table,columnName,value,[columnName,value]…) 

Opis argumentów: 

Table (tabela) – Dowolne wyrażenie zwracające tabelę bądź odniesienie do tabeli 
podstawowej. 

ColumnName (Nazwa kolumny): Nazwa kolumny w której ma być szukana dana 

wartość; nie może być wyrażeniem. 

Value (wartość): szukana w kolumnie wskazanej w poprzenim argumencie 
wartość. 

Argumenty columnName i value, co oczywiste, muszą być określane parami. 

Kolumna columnName musi należeć do określonej tabeli table lub do tabeli z nią 

powiązanej. 

Jeśli argument columnName odwołuje się do kolumny w powiązanej tabeli, musi 
wskazywać także na tabelę z której pobierana jest dana kolumna; w przeciwnym 

razie zostanie zwrócony błąd. 

Przykład: formuła 

=CONTAINS(Klienci;[Ulica];"wodnika";[numer];"79") 

Sprawdza, czy w tabeli Klienci w kolumnie Ulica znajduje się ciąg tekstowy 
wodnika, a w kolumnie numer znajdzie się wartość tekstowa 79, przy tym 
wartości te muszą znajdować się w jednym wierszu, w przeciwnym wypadku 

zostanie zwrócona wartość FAŁSZ. Należy zwracać uwagę na typ poszukiwanych 
przez nas danych - jeżeli wpisalibyśmy wartość 79 bez cudzysłowu, funkcja zwróci 

nam wartość #BŁĄD – jest to spowodowane tym, że w kolumnie tej obowiązuje 
tekstowy typ danych, w związku z czym wszelkie poszukiwane przy pomocy funkcji 
CONTAINS wartości powinny zostać ujęte w cudzysłów.  

4.2. Funkcja ISBLANK 
 
Funkcja ta sprawdza, czy dana wartość jest pusta, i zwraca wartość PRAWDA lub 

FAŁSZ. 

Składnia: ISBLANK(Value)  

Należy pamiętać o tym, że pomimo iż komórka wygląda czasem na wartość pustą, 
to może nią jednak nie być – znajdować się niej może np. znak spacji. 
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4.3. Funkcja ISERROR 

 
Sprawdza, czy wartość jest wartością błędu. Jeżli tak, funkcja zwraca wartość 

PRAWDA. W przeciwnym przypadku wartość logiczna wynosi FAŁSZ. 

Składnia: ISERROR(Value) 

Funkcja ta sprawdza czy występują takie przypadki jak np. dzielenie przez 0. W 
przypadku gdy występują błędy spowodowane nieprawidłowym użyciem funkcji, 
zwracające wartość #BŁĄD, to funkcja ISERROR użyta na takiej wartości także 

zwraca wartość #BŁĄD. 

4.4. Funkcja ISLOGICAL 
 

Sprawdza, czy dana wartość jest wartością logiczną. Jeżeli tak, zwraca wartość 
PRAWDA. W przeciwnym przypadku zwraca wartość FAŁSZ. 

Składnia: ISLOGICAL(Value) 

Jeżeli sprawdzamy przy pomocy tej funkcji kolumnę, to na całej jej długości muszą 
znajdować się wartości logiczne, tzn. oznaczenia PRAWDA lub FAŁSZ. Ponadto 

kolumna musi mieć typ danych oznaczony jako PRAWDA/FAŁSZ: 

 

Jeżeli choć jedna wartość nie jest taka, to kolumna nie może mieć tego typu 
danych, a co za tym idzie – funkcja zwróci wartość FAŁSZ. 
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4.5. Funkcja ISNONTEXT 

 
Sprawdza, czy wartość jest wartością nietekstową (puste komórki są wartościami 

nietekstowymi). Jeżeli argumentem tej funkcji są kolumny zawierające dane w 
innym formacie niż tekstowy, zwraca wartość PRAWDA. Jeżeli w tej kolumnie 
znajdować się będą wartości w typie danych Tekst, to funkcja zwróci wartość 

FAŁSZ. 

Składnia: ISNONTEXT(Value) 

Funkcja ta służy przede wszystkim do sprawdzania czy w kolumnie z której 
znajdują się wartości liczbowe nie „ukryły się” przypadkowe spacje. 

4.6. Funkcja ISNUMBER 

 
Sprawdza, czy wartość jest liczbą, i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ. 

Składnia: ISNUMBER(Value) 

Formuła zwraca wartość PRAWDA w przypadku, gdy argumentem będzie kolumna 
ze zdefiniowanym typem danych Liczba dziesiętna, Liczba całkowita lub Data. W 

przypadku gdy w kolumnie będą znajdowały się liczby, ale typ danych będzie 
tekstowy, nie zostanie przeprowadzona niejawna konwersja i funkcja zwróci 

wartość FAŁSZ. 

4.7. Funkcja ISTEXT 
 
Funkcja będącą odwrotnością funkcji ISNONTEXT. Sprawdza, czy wartość ma 

tekstowy typ danych. Jeżeli tak – zwraca wartość PRAWDA. W przeciwnym 
wypadku zwraca wartość logiczną FAŁŚZ. 

Składnia: ISTEXT(Value) 

4.8. Funkcja LOOKUPVALUE 

 
Zwraca wartość z kolumny result_columnName dla wiersza w którym kolumna 
będąca argumentem search_columnName zawiera tą samą wartość która jest 

użyta w argumencie search_value tej funkcji. 

Funkcja ta w swoim działaniu jest podobna do formuły WYSZUKAJ.PIONOWO. 

 

Opis argumentów: 

result_columnName (Nazwa kolumny z wynikiem; dosłownie: Wynik_nazwa 

kolumny): Nazwa kolumny, z której wartość ma zostać zwrócona jeżeli w 
pozostałych dwóch argumentach wartości będą się ze sobą zgadzać. Wartość ta 

nie może być wyrażeniem. 

Search_columnName (nazwa przeszukiwanej kolumny): Nazwa kolumny w 
komórkach której poszukiwana jest wartość zdefiniowana w argumencie trzecim; 

Kolumna ta musi się znajdować w tej samej tabeli co kolumna zdefiniowana w 
parametrze result_columnName bądź też w tabeli powiązanej. 

Składnia: 

LOOKUPVALUE(result_columnName,search_columnName,search_value,[search_columnName,search_value]… 
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Search_value (szukana wartość): wartość, która będzie szukana w kolumnie 

zdefiniowanej w argumencie Search_columnName. Jest to dowolne wyrażenie 
skalarne, które nie odwołuje się do żadnej kolumny w przeszukiwanej tabeli. Jeżeli 

będzie się odwoływać, to nawet jeżeli wyrażenie będzie poprawne, funkcja zwróci 
wartość pustą. 

Przykład: Formuła  

=LOOKUPVALUE([Kody pocztowe];[adres];"GDANSK BYSEWSKA 1") 

Przeszuka kolumnę adres w poszukiwaniu wyrażenia tekstowego GDANSK 

BYSEWSKA 1. Jeżeli ją znajdzie, zwróci wartość komórki z kolumny Kody pocztowe 
przypisaną dla tego wiersza. W przeciwnym przypadku zwróci wartość pustą. 
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5. Funkcje tekstowe 
 
W PowerPivot do dyspozycji mamy funkcje tekstowe oparte na podobnych 

funkcjach dostępnych w programie Excel. Zostały one dostosowane do pracy na 
tabelach i kolumnach, a nie na pojedynczych komórkach i ich zakresach. 

5.1. Funkcja BLANK 

 
Funkcja ta zwraca wartość pustą.  

Składnia: BLANK() 

Należy pamiętać, że wartość BLANK jest osobnym typem danych; komórka pusta 
nie jest równoważna komórce w której nic się nie znajduje, ale jest zdefiniowana 

jako wartość tekstowa (efekt ten można uzyskać np. przy pomocy formuły =””) 

Z tego też powodu funkcja ta de facto nie jest funkcją tekstową, ale z braku lepszej 
alternatywy została przyporządkowana do tej grupy. 

5.2. Funkcja CONCATENATE 

 
Funkcja ta łączy dwa ciągi tekstowe w jeden. 

Składnia: CONCATENATE(text1;text2) 

Przy pomocy tej funkcji możemy łączyć wartości typu tekstowego, liczbowego 
(liczby całkowite, dziesiętne, daty) oraz logicznego. 

Aby jako argumentu użyć ciągu tekstowego, a nie odwołania do kolumny, ciąg 

należy ująć w cudzysłów. 

Funkcję tą można zastąpić znakiem &, który pełni podobną funkcję – z tą różnicą, 
że nie trzeba się ograniczać do dwóch argumentów. Przykładowo, połączenie 

trzech ciągów będzie wyglądało następująco: 

=text1&text2&text3 

5.3. Funkcja EXACT 
 
Funkcja ta porównuje dwa ciągi tekstowe. Jeżeli są identyczne, zwraca wartość 

logiczną PRAWDA. W przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ. 

Składnia: EXACT(text1;text2) 

W przypadku funkcji EXACT uwzględniana jest wielkość liter, nieuwzględniane jest 
natomiast formatowanie. Oznacza to, że argument 1 może mieć inny format 

danych niż argument 2 – na przykład pierwszy z nich może być typu liczba 
całkowita, a drugi może być tekstem, liczbą dziesiętną, walutą. Jeżeli pomimo 
innych formatów przedstawiają tą samą wartość, funkcja zwróci wartość PRAWDA. 

Nie może być natomiast datą – pomimo że daty w PowerPivot są zapisywane jako 
liczba dziesiętna stanowiąca liczbę dni która upłynęła od dnia 1 stycznia 1900 roku, 

sformatowanie liczby jako datę i porównanie jej do tej samej liczby dziesiętnej 
niezamienionej na datę da wynik FAŁSZ. 
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5.4. Funkcja FIND 

 
Zwraca liczbę całkowitą będącą pozycją pierwszej litery tekstu szukanego w 

komórce, w której szukamy danego ciągu znaków. 

Składnia: 

FIND(<find_text>,<within_text>,[[<start_num>],[<NotFoundValue>]]) 

Opis argumentów: 

Find_text (znajdź tekst): tekst, który ma zostać znaleziony. 

Within_text (wewnątrz tekstu): ciąg znaków, w którym tekst określony w 

pierwszym argumencie ma zostać znaleziony. 

Start_num (zacznij od numeru): Argument opcjonalny. Pozycja znaku w ciągu 
zdefiniowanym w argumencie within text, od którego ma być wyszukiwany tekst 

zdefiniowany w parametrze find_text. W przypadku nieokreślenia tego argumentu 
jego domyślna wartość wynosi 1. 

NotFoundValue (Nieznaleziona wartość): Argument opcjonalny. Wartość wpisana 

w tym argumencie będzie wyświetlana w przypadku gdy argument find_text nie 
zostanie znaleziony w parametrze within_text. W przypadku gdy taka sytuacja 
będzie miała miejsce a ten argument nie będzie określony, funkcja zwróci wartość 

#BŁĄD. 

Przykład: poniższa funkcja wskazuje na pozycję nazwy ulicy w adresie. W 
przypadku gdy taka ulica w adresie nie występuje, zwraca wartość 0: 

=FIND([Ulica];[adres];;0) 

5.5. Funkcja FIXED 

 
Funkcja ta zaokrągla liczbę do określonej liczby miejsc po przecinku i zwraca ją w 

formacie tekstowym. 

Składnia: FIXED(<number>, <decimals>, <no_commas>) 

Opis argumentów: 

number (liczba): Liczba która ma zostać zaokrąglona i przekonwertowana na tekst 
(lub kolumna zawierająca tą liczbę) 

decimals (dziesiętne): Argument opcjonalny. Określa liczbę cyfr dziesiętnych.  W 
przypadku jego pominięcia, zostaje przyjęta domyślna wartość wynosząca 2. 

Można wpisywać także liczby ujemne – w takich przypadkach liczba zostanie 
zaokrąglona po lewej stronie znaku dziesiętnego. 

No_commas (brak przecinków): Argument opcjonalny. Dopuszczalne są tutaj 

tylko dwie wartości. W teorii liczba 1 oznacza brak przecinków, wpisanie cyfry 0 
spowoduje obecność przecinków w zwracanym tekście. W praktyce jednak z 

nieznanego powodu przecinki zawsze są obecne w zwracanym tekście. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku pominięcia argumentu decimals, ale określeniu 
no_commas funkcja zwróci nam wartość błędu. 
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5.6. Funkcja FORMAT 

 
Funkcja ta przekształca wartość na tekst o określonym formacie. 

Składnia: FORMAT(<value>, <format_string>) 

Opis argumentów: 

Value (wartość): wartość lub wyrażenie, w wyniku którego uzyskujemy 

pojedynczą wartość. Jeżeli argument ten ma wartość BLANK to funkcja zwraca ciąg 
pusty. 

Format_string (format ciągu znaków): argument określający szablon 

formatowania parametru Value. Nazwę szablonu wpisujemy w cudzysłowie. 
Wielkość liter nie ma znaczenia.  

W argumencie format_string możemy używać zdefiniowanych formatów 
liczbowych oraz daty i godziny oraz tworzyć własne szablony. Poniżej podamy 

jedynie zdefiniowane formaty: 

a) Zdefiniowane formaty liczbowe. 

Specyfikacja 
formatu 

Opis przykład 

"General 
Number" 

Wyświetla liczbę bez separatorów tysięcy. 123456,67 

"Currency" 

Wyświetla liczbę z separatorami tysięcy, jeśli są potrzebne; 
wyświetla dwie cyfry z prawej strony separatora dziesiętnego. 
Wynik jest tworzony na podstawie ustawień regionalnych 
systemu. 

123 456,67 zł 

"Fixed" 
Wyświetla co najmniej jedną cyfrę z lewej strony i dwie z prawej 
strony separatora dziesiętnego. 

123456,67 

"Standard" 
Wyświetla liczbę z separatorami tysięcy, co najmniej jedną cyfrę 
z lewej strony i dwie z prawej strony separatora dziesiętnego. 

123 456,67 

"Percent" 
Wyświetla liczbę pomnożoną przez 100 ze znakiem procentu 
(%) umieszczonym bezpośrednio z prawej strony liczby; zawsze 
wyświetla dwie cyfry z prawej strony separatora dziesiętnego. 

12 345 667,00 % 

"Scientific" 
Używa standardowej notacji wykładniczej i podaje dwie cyfry 
znaczące. 

1,23E+05 

"Yes/No" 
Wyświetla ciąg No, jeśli liczba jest równa 0; w przeciwnym razie 
wyświetla ciąg Yes. 

Yes 

"True/False" 
Wyświetla ciąg False, jeśli liczba jest równa 0; w przeciwnym 
razie wyświetla ciąg True. 

True 

"On/Off" 
Wyświetla ciąg Off, jeśli liczba jest równa 0; w przeciwnym razie 
wyświetla ciąg On. 

On 
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b) Zdefiniowane formaty daty/godziny 

Specyfikacja 
formatu 

Opis przykład 

"General Date" 
Wyświetla datę i/lub godzinę. Sposób wyświetlania daty 
jest ustalany na podstawie bieżącej wartości kultury 
aplikacji. 

2013-03-12 21:07:31 

„Long Date” 
Wyświetla datę zgodnie z formatem daty długiej bieżącej 
kultury. 

12 marca 2008 

"Medium Date" 
Wyświetla datę zgodnie z formatem daty średniej bieżącej 
kultury. 

12-mar-08 

"Short Date" 
Wyświetla datę zgodnie z formatem daty krótkiej bieżącej 
kultury.  

2008-03-12 

"Long Time" 
Wyświetla godzinę przy użyciu formatu godziny długiej 
bieżącej kultury; zazwyczaj ten format obejmuje godziny, 
minuty i sekundy.  

21:07:31 

„Medium 
Time” 

Wyświetla godzinę przy użyciu formatu godziny długiej 
średniej kultury; zazwyczaj w formacie 12-nastogodzinnym. 

09:07:31 

"Short Time" 
Wyświetla godzinę przy użyciu formatu godziny krótkiej 
bieżącej kultury. 

21:07 

 

5.7. Funkcja LEFT 
 

Funkcja ta zwraca określoną liczbę znaków od początku ciągu tekstowego. 

Składnia: LEFT(<text>, <num_chars>) 

Opis argumentów: 

Text (tekst): ciąg tekstowy bądź kolumna zawierająca wartości typu tekst. 

Num_chars (liczba znaków): Argument opcjonalny. Jest to liczba znaków która 
ma zostać wyodrębniona z tekstu zdefiniowanego przez pierwszy argument. W 
przypadku pominięcia tego argumentu domyślnie przyjmuje wartość 1; to oznacza, 

że funkcja zwróci tylko jeden znak – ten, którym zaczyna się wartość określona 
przez argument text. 

Jeśli wartość argumentu num_chars jest liczbą większą niż liczba dostępnych 

znaków, funkcja zwraca maksymalną liczbę dostępnych znaków i nie zgłasza błędu.  

5.8. Funkcja LEN 

Zwraca liczbę znaków zawartych w ciągu tekstowym. 

Składnia: LEN(text) 

Funkcja traktuje spacje jako znaki; w przypadku użycia jako argumentu wartości 
typu innego niż tekstowa, następuje niejawna konwersja na format tekstowy i 

zliczenie znaków. 
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5.9. Funkcja LOWER 

 
Konwertuje wszystkie litery w ciągu tekstowym na małe. W przypadku innych 

znaków pozostają one niezmienione. 

Składnia: LOWER(text) 

5.10. Funkcja MID 
 
Funkcja zwraca ciąg znaków ze środka tekstu znajdującego się we wskazanej 

lokalizacji, przy podaniu pozycji znaku początkowego i końcowego. 

Składnia: MID(text;start_num;num_chars) 

Opis argumentów: 

Text (tekst) – ciąg znaków z którego wyodrębniamy interesujący nas fragment 

Start_num (numer początkowy) – pozycja znaku, od którego wyodrębniamy 
fragment; najmniejszą początkową wartością jest liczba 1 – w takim wypadku 

wyodrębniamy tekst od początku wyrazu, a narzędzie MID pełni tą samą funkcję 
co formuła LEFT. 

Num_chars (liczba znaków) – liczba znaków jaką ma liczyć stworzony tekst, 

zaczynając wyodrębniane od znaku wskazanego w argumencie start_num. 

Przykład: Formuła 

=MID([Producent];2;3) 

w wyniku swojego działania zwróci ciąg znaków z kolumny Producent. Będzie on 

liczył trzy znaki i rozpoczynał się od drugiej litery w tej kolumnie. W przypadku 
gdy tekst w kolumnie producent będzie liczył mniej niż 4 znaki, formuła zwróci 
odpowiednio krótszy ciąg tekstowy. 

5.11. Funkcja REPLACE 

 
Funkcja ta zamienia ciąg tekstowy na inny ciąg tekstowy na zasadzie zamiany 

wskazanego fragmentu na inny ciąg, przy czym nie muszą one składać się z takiej 
samej liczby liter. 

Składnia: REPLACE(<old_text>,<start_num>,<num_chars>,<new_text>) 

 

Opis argumentów: 

Old_text (stary tekst) – ciąg tekstowy zawierające znaki, które należy zmienić, 
bądź też wskazanie kolumny zawierający taki ciąg tekstowy. 

Start_num (numer początkowy) – pozycja znaku, od którego będziemy zmieniać 

tekst wskazany w argumencie pierwszym. 

Num_chars (liczba znaków) – liczba znaków we wskazywanym w argumencie 
pierwszym tekście, który ma być zastąpiony przez nowy tekst. Może być to liczba 

0 – wtedy żadna litera nie będzie pomijana, a jedynie będzie wstawiany tekst po 
znaku którego pozycję określa argument start_num. 
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New_text (nowy tekst) – ciąg znaków, który będzie wstawiony w tekst wskazany 

w pierwszym argumencie, w miejscu określonym przez argument start_num, w 
miejsce liter których liczbę określa argument num_chars. 

5.12. Funkcja REPT  

 

Przy pomocy tej funkcji wykonujemy określoną przez nas liczbę powtórzeń ciągu 
tekstowego. 

Składnia: REPT(<text>, <num_times>), gdzie  
 

Num_times – liczba powtórzeń ciągu znaków określonych w argumencie text. 

5.13. Funkcja RIGHT 

 
Funkcja ta zwraca ciąg tekstowy składający się z określonej liczby znaków z końca 
wskazanego tekstu. 

Składnia: RIGHT(<text>, <num_chars>) 

Text (tekst): tekst na podstawie którego tworzymy wynikowy ciąg znaków. 

Num_chars (liczba znaków): argument określający ile znaków z ciągu tekstowego 

określonego w parametrze text ma się znaleźć w wynikowym ciągu znaków. 

Jest to podobne narzędzie do funkcji LEFT -  z tą różnicą, że RIGHT zwraca znaki 
z końca tekstu, natomiast LEFT -  z początku. 

5.14. Funkcja SEARCH 

 
Funkcja ta w pozwala na wyznaczanie pozycji znaku w ciągu tekstowym. 

Składnia: 
SEARCH(find_text,within_text,[[start_num>],[NotFoundValue]]) 

 

Opis argumentów: 

Find_text (znajdź tekst): Ciąg znaków w którym ma być wyszukiwany fragment 

wskazany w drugim argumencie. Jeżeli jest to tekst, musi być on ujęty w 
cudzysłów; jeżeli poszukiwany jest znak liczby w dłuższej wartości liczbowej, to 
może on być wpisywany bez cudzysłowu.  

Within_text (wewnątrz tekstu): Tekst w którym ma być wyszukany ciąg znaków 
wskazany w pierwszym argumencie. 

Start_num (numer początkowy): Numer (w kolejności) znaku od którego ma być 
poszukiwany określony przez nas w pierwszym argumencie ciąg. Musi być to liczba 

całkowita. 

NotFoundValue (nieznaleziona wartość): wartość wyświetlana w razie 
nieznalezienia pożądanego ciągu znaków. Musi to być liczba; w przypadku wpisania 

liczby dziesiętnej zostanie ona zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej. Jeżeli 
wpisana zostanie tam wartość tekstowa, zostanie zwrócony błąd – niezależnie 

bieżącego sformatowania komórki. 
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Przykład: 

=SEARCH("A";[Miasto];1;-1) 

Powyższa formuła w wyniku swego działania liczbę całkowitą pokazującą pozycję 

litery A w ciągu tekstowym znajdującym się w kolumnie Miasto. W razie 
niewystępowania tej litery zwracana jest wartość -1. Na przykład w przypadku 

miejscowości Bielsko Biała zwróci wartość 11. 

5.15. Funkcja SUBSTITUTE 
 

Funkcja ta zamienia określony ciąg znaków istniejący w tekście na nowy, 
zdefiniowany przez użytkownika tekst. 

Składnia: SUBSTITUTE(<text>,<old_text>,<new_text>,<instance_num>) 

Opis argumentów: 

Text (tekst): Tekst lub odwołanie do kolumny zawierającej tekst, w którym 
znajduje się fragment który ma zostać zmieniony; 

Old_text (stary tekst): istniejący we wskazanym w pierwszym argumencie tekście 

ciąg znaków, który ma zostać zmieniony. Wielkość znaków ma znaczenie! 

New_text (nowy tekst): tekst, na który ma być zmieniony ciąg wskazany w 
argumencie old_text. 

Instance_num (numeracja): Argument opcjonalny. Liczba wystąpień ciągu 

znaków określonych w argumencie old_text, które mają zostać zamienione na 
tekst zdefiniowany w new_text. W przypadku jego braku zamienione zostaną 

wszystkie wystąpienia. 

5.16. Funkcja TRIM 
 
Usuwa nadmiarowe spacje z ciągu tekstowego – wszystkie z wyjątkiem tych 

pomiędzy wyrazami. 

Składnia: TRIM(text) 

5.17. Funkcja VALUE 
 

Funkcja ta konwertuje ciągi tekstowe, które prezentują liczby na wartości 
sformatowane jako liczby dziesiętne. 

Składnia: VAULE(text) 

Jeżeli funkcja VALUE zostanie użyta z kolumną zawierającą liczby i tekst, cała 
kolumna zostanie oflagowana jako błędna, ponieważ nie wszystkie wartości we 

wszystkich wierszach będzie można przekonwertować na liczby. 
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6. Funkcje matematyczne i trygonometryczne 
 

6.1. Funkcja ABS 
 

Funkcja zwraca wartość bezwzględną liczby. 

Składnia: ABS(number) 

6.2. Funkcja CEILING 
 

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności argumentu drugiego – 
istotności. 

Składnia: CEILING(<number>, <significance>) 

Opis argumentów: 

Number (liczba): liczba lub odwołanie do kolumny w której znajdują się liczby 
która ma zostać zaokrąglona. 

Significance (istotność) – liczba w argumencie pierwszym będzie zaokrąglona do 

wielokrotności liczby określonej w tym argumencie. Inaczej mówiąc, liczba 
powstała w wyniku działania tej funkcji będzie podzielna przez liczbę istotności. 

Jeżeli w argumencie significance wpiszemy 1, to będziemy zaokrąglać do 

najbliższej liczby całkowitej, jeżeli 2 – do najbliższej parzystej, 3 – do najbliższej 
podzielnej przez 3 i tak dalej. 

Liczby ujemne są zaokrąglane w stronę zera. Oznacza to, iż jeżeli mamy formułę  

=CEILING(-3;2) 

to wynikiem takiej funkcji będzie wartość -2. 

6.3. Funkcja CURRENCY 

 
Konwertuje podaną wartość na walutę, zgodnie z regionalnymi ustawieniami. 

Składnia: CURRENCY(value) 

Funkcja domyślnie wyświetla dwie cyfry dziesiętne, jednakże można zmienić zapis 

i wyświetlać do 5 cyfry dziesiętnych. Kolejne cyfry będą zerami i ich wyświetlanie 
nie ma sensu - funkcja ta zaokrągla wartości podane w argumencie do 5 cyfr 

dziesiętnych. 

Jeżeli argument value odnosić się będzie do kolumny z danymi tekstowymi, 
zostanie podjęta próba przekonwertowania tych danych na liczbowe, a następnie 
na walutowe. Jeżeli w choć jednej komórce kolumny nie będzie to możliwe, w całej 

kolumnie stworzonej przy pomocy funkcji CURRENCY zostanie zwrócona wartość 
#BŁĄD. 

Istnieje też możliwość przekonwertowania dat. Są one najpierw zamieniane na 

liczby – liczone są dni od daty 1 stycznia 1900 roku, część ułamkowa reprezentuje 
część dnia, która jest określana na podstawie godziny (przykładowo godzina 

dwunasta to połowa dnia, czyli część ułamkowa będzie wynosiła 0,5). 
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Możliwa jest także konwersja wartości logicznych. Dla wartości TRUE zwracana jest 

wartość 1,0000 zł, dla FALSE – 0,0000 zł. 

6.4. Funkcja DIVIDE 
 

Funkcja bezpiecznego dzielenia; wykonuje dzielenie przez siebie dwóch podanych 
liczb. W razie dzielenia przez zero zwraca trzeci argument. 

Składnia: DIVIDE(<numerator>,<denominator>,[<alternateresult>]) 

Opis argumentów: 

Numerator (dzielna): liczba, która jest dzielona. 

Denominator (dzielnik): Liczba, przez którą wykonywane jest dzielenie. 

Alternateresult (wynik alternatywny): Argument opcjonalny. Jest to wartość 

zwracana w przypadku dzielenia przez zero. W przypadku jego pominięcia 
zwracana jest wartość BLANK. Formuła w takim przypadku nie wyświetla 
komunikatu błędu; z tego też powodu zwana jest bezpiecznym dzieleniem. 

6.5. Funkcja EXP 
 
Funkcja ta zwraca liczbę e (2,71828182845904) do potęgi którą określa argument. 

Składnia: EXP(number) 

6.6. Funkcja FACT 

 
Zwraca silnię (!) liczby określanej przez argument. 

Składnia: FACT(number) 

Jeżeli liczba nie jest całkowita, to część dziesiętna jest obcinana (inaczej mówiąc: 
jest zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej). 

6.7. Funkcja FLOOR 

 
Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności argumentu drugiego – 

istotności. 

Składnia: FLOOR(<number>, <significance>) 

Opis argumentów: 

Number (liczba): liczba lub odwołanie do kolumny w której znajdują się liczby 
która ma zostać zaokrąglona. 

Significance (istotność) – liczba w argumencie pierwszym będzie zaokrąglona do 

wielokrotności liczby określonej w tym argumencie. Inaczej mówiąc, liczba 
powstała w wyniku działania tej funkcji będzie podzielna przez liczbę istotności. 

Jeżeli w argumencie significance wpiszemy 1, to będziemy zaokrąglać do 
najbliższej liczby całkowitej, jeżeli 2 – do najbliższej parzystej, 3 – do najbliższej 

podzielnej przez 3 i tak dalej. 
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6.8. Funkcja INT 

 

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

Składnia: INT(number) 

Liczby ujemne również są zaokrąglane w dół, w stronę ujemnej nieskończoności. 
Przykładowo: jeżeli argumentem tej funkcji będzie liczba -3,45, zwróci ona wartość 

4. 

6.9. Funkcja ISO.CEILING 
 

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej bądź też wielokrotności 

argumentu drugiego – istotności. 

Składnia: ISO.CEILING(<number>,[<significance>]) 

Opis argumentów: 

Number (liczba): liczba lub odwołanie do kolumny w której znajdują się liczby 
która ma zostać zaokrąglona. 

Significance (istotność) –Argument opcjonalny. Liczba w argumencie pierwszym 
będzie zaokrąglona do wielokrotności liczby określonej w tym argumencie. Inaczej 

mówiąc, liczba powstała w wyniku działania tej funkcji będzie podzielna przez 
liczbę istotności. 

Jeżeli w argumencie significance wpiszemy 1, to będziemy zaokrąglać do 

najbliższej liczby całkowitej, jeżeli 2 – do najbliższej parzystej, 3 – do najbliższej 
podzielnej przez 3 i tak dalej. 

W przypadku nieokreślenia tego parametru liczba w argumencie number będzie 

zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej. Tą funkcjonalnością  różni się od 
formuły CEILING, która do swego działania potrzebuje dwóch argumentów. 

Liczby ujemne są zaokrąglane w stronę zera. 

 

 

6.10. Funkcja LN 

 

Zwraca logarytm naturalny określonej liczby. Podstawą logarytmów naturalnych 
jest e (2,71828182845904) 

Składnia: LN(number) 

6.11. Funkcja LOG 

 

Zwraca logarytm o zdefiniowanej przez użytkownika podstawie z określonej liczby 

Składnia: LOG(<number>,<base>), gdzie number to liczba dla której ma zostać 

obliczony logarytm, a base – jego podstawa. 
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6.12. Funkcja LOG10 

 

Zwraca logarytm o podstawie 10 z określonej liczby 

Składnia: LOG10(number) 

6.13. Funkcja MROUND 
 

Zwraca liczbę zaokrągloną do liczby będącej wielokrotnością zdefiniowanej 
wartości. 

Składnia: MROUND(number,multiple) 

Opis argumentów 

Number (liczba): zaokrąglana wartość 

Multiple (wielokrotność): Liczba, do której wielokrotności ma zostać wykonane 

zaokrąglenie. 

Powyższe argumenty muszą mieć ten sam znak (oba musza być dodatnie bądź 
ujemne). W przypadku gdy tak nie jest, funkcja zwraca błąd. 

6.14. Funkcja PI 
 

Zwraca liczbę ∏ (3,14159265358979) z dokładnością do 15 cyfr. 

Składnia: PI() 

6.15. Funkcja POWER 
 

Zwraca wynik podniesienia określonej liczby do potęgi. 

Składnia: POWER(number;power), gdzie number  to podnoszona do potęgi 

liczba, a power – potęga. 

Funkcja ta z powodzeniem może być zastąpiona wyrażeniem 

<number>^<power> - znak „^” oznacza bowiem potęgowanie. Jest ono pierwsze 
jeżeli chodzi o kolejność wykonywania działań (patrz podrozdział Kolejność 
obliczeń. Hierarchia ważności operatorów) 

6.16. Funkcja QUOTIENT 

 
Wykonuje dzielenie i zwraca jego całkowitą część. Inaczej mówiąc – wykonuje 

dzielenie i zwraca wynik zaokrąglając go w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

Składnia: QUOTIENT(<numerator>, <denominator>) 

Opis argumentów: 

Numerator (dzielna): liczba, która ma zostać podzielona 

Denominator (dzielnik): liczba, przez którą dzielona jest dzielna. 

W przeciwieństwie do funkcji DIVIDE, w przypadku dzielenia przez 0 zwraca błąd. 
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6.17. Funkcja RAND 

 
Zwraca liczbę losową większą lub równą zeru oraz mniejszą od jedynki. Liczby te 

są zamieniane podczas każdego ponownego przeliczenia komórki w której znajduje 
się ta funkcja. 

Składnia: RAND() 

6.18. Funkcja RANDBETWEEN 
 

Zwraca losową liczbę całkowitą z przedziału domkniętego którego granice 

określa użytkownik. 

Składnia: RANDBETWEEN(bottom;top) 

Argumenty: 

Bottom (spód): dolna granica; 

Top (góra): górna granica. 

Za argumenty mogą służyć tez liczby dziesiętne; np. jeżeli w argumencie bottom 
wpiszemy 1,7, a w argumencie top – 4,2, to w efekcie otrzymamy losowy rozkład 

liczb całkowitych 2,3 oraz 4. 

6.19. Funkcja ROUND 
 

Funkcja ta zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. 

Składnia: ROUND(<number>,<num_digits>) 

Opis argumentów: 

Number (liczba): wartość która podlegać będzie zaokrągleniu. 

Num_digits (liczba cyfr): liczba cyfr po przecinku, do której wykonane zostanie 
zaokrąglenie. Jeżeli argument ten będzie wynosił 0, liczby zostaną zaokrąglone do 

całkowitych. Jeżeli argument ten będzie liczbą ujemną, wartość argumentu 
number zostanie zaokrąglona po lewej stronie przecinka. 

6.20. Funkcja ROUNDDOWN 
 

Funkcja zaokrągla liczbę w dół do określonej przez użytkownika liczby cyfr. 

Składnia: ROUNDDOWN(<number>;<num_digits>) 

Opis argumentów: 

Number (liczba): wartość która podlegać będzie zaokrągleniu. 

Num_digits (liczba cyfr): liczba cyfr po przecinku, do której wykonane zostanie 
zaokrąglenie. Jeżeli argument ten będzie wynosił 0, liczby zostaną zaokrąglone do 

całkowitych. Jeżeli argument ten będzie liczbą ujemną, wartość argumentu 
number zostanie zaokrąglona po lewej stronie przecinka. 

6.21. Funkcja ROUNDUP 

 
Funkcja zaokrągla liczbę w górę do określonej przez użytkownika liczby cyfr. 
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Składnia: ROUNDUP(<number>;<num_digits>) 

Opis argumentów: 

Number (liczba): wartość która podlegać będzie zaokrągleniu. 

Num_digits (liczba cyfr): liczba cyfr po przecinku, do której wykonane zostanie 

zaokrąglenie. Jeżeli argument ten będzie wynosił 0, liczby zostaną zaokrąglone do 
całkowitych. Jeżeli argument ten będzie liczbą ujemną, wartość argumentu 

number zostanie zaokrąglona po lewej stronie przecinka. 

6.22. Funkcja SIGN 
 

Ustala znak wartości będącej jej argumentem. Funkcja zwraca wartość 1, jeśli 
liczba jest dodatnia, 0 (zero), jeśli liczba jest równa zero, i –1, jeśli liczba jest 
ujemna. 

Składnia: SIGN(number) 

6.23. Funkcja SQRT 

 
Zwraca pierwiastek kwadratowy zadanej wartości. 

Składnia: SQRT(number) 

W przypadku użycia liczby ujemnej jaka argumentu zostaje zwrócony błąd. 

6.24. Funkcja SUM 
 

Sumuje wszystkie wartości w kolumnie. 

Składnia: SUM(column) 

Jest to funkcja typowa dla miary. Wynik funkcji w polu obliczeniowym jest zależny 
od filtrów użytych na kolumnach tabeli. Możemy też stworzyć kolumnę przy 

pomocy tej funkcji; wtedy wszystkie komórki nowopowstałej kolumny będą 
wskazywać jedną wartość, która nie będzie się zmieniała bez względu na używane 
filtry. 

6.25. Funkcja SUMX 

 
Funkcja ta jest bardzo podobna do funkcji SUM; ma jednak nieco szersze 
zastosowanie.  Po pierwsze, można obliczyć sumę wyników jakiegoś wyrażenia. Po 

drugie, można dokonywać filtracji nie tylko przy pomocy standardowych filtrów 
kolumn, ale także filtrujących tabelę funkcji. 

Składnia: SUMX(<table>,<expression>) 

Opis argumentów: 

Table (tabela): Tabela zawierające wiersze, dla których ma odbyć się sumowanie. 

W tym argumencie można użyć funkcji filtrujących tabele, np. FILTER. 

Expression (wyrażenie): wyrażenie, którego suma dla wszystkich wierszy tabeli 
określonej w pierwszym argumencie ma zostać obliczona. 
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Przykład: formuła o następującej składni: 

oblicza sumę wartości w kolumnie Cena sprzedaży w tabeli, na którą się składają 

wiersze z tabeli tabela sprzedaż w których w kolumnie liczba znajduje się 
wartość 1. 

Tą samą wartość można obliczyć też w inny sposób – tworzymy miarę o 

następującej składni: 

=SUMX('Tabela_Sprzedaż'; [Cena sprzedaży]) 

Różni się ona od poprzedniej funkcji tym, że sumuje wszystkie wiersze tabeli, a 
nie tylko te w których w kolumnie liczba wartość wynosi 1. Jednakże możemy użyć 

filtru kolumny PowerPivot (jak na poniższym obrazku), aby uzyskać taki sam wynik 
jak przy przefiltrowanej przy pomocy funkcji tabeli.  

 

 

6.26. Funkcja TRUNC 

Obcina część ułamkową liczby dziesiętnej, pozostawiając liczbę całkowitą. 

Składnia: TRUNC(<number>;<num_digits>) 

Opis argumentów: 

Number (liczba): wartość, której część dziesiętna ma zostać obcięta. 

Num_digits (liczba cyfr): argument opcjonalny. Liczba cyfr po przecinku, do 

której wykonane zostanie zaokrąglenie. Domyślnie wynosi 0 – w takim wypadku 
liczby zostaną obcięte do całkowitych. Jeżeli argument ten będzie liczbą ujemną, 

wartość argumentu number zostanie zaokrąglona po lewej stronie przecinka. 

=SUMX(FILTER('Tabela_Sprzedaż';'Tabela_Sprzedaż'[Liczba]=1);[Cena sprzedaży]) 
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Funkcje TRUNC usuwa część ułamkową liczby. W przypadku liczb ujemnych 

oznacza to zaokrąglanie w górę: TRUNC(-4.3) zwraca –4. 
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7. Funkcje logiczne 
 

Rodzina tych funkcji sprawdza jakie wartości lub zestawy wartości występują w 
wyrażeniu. W dużej mierze da się je zastąpić operatorami skalarnymi (patrz str. 

34) 

7.1. Funkcja AND 
 

Sprawdza, jakie wartości mają jej argumenty. Jeżeli: 

- Oba argumenty mają wartość PRAWDA, zwraca wartość prawda. 

- Oba argumenty są wartościami liczbowymi różnymi od zera, zwraca wartość 
PRAWDA 

- jeden argument wynosi 0 lub FAŁSZ, zwraca wartość FAŁSZ. 

- jeden z argumentów jest sformatowany jako tekst, którego nie da się niejawnie 

przekonwertować na wartość liczbową – zwraca wartość #BŁĄD. 

Składnia: AND(<logical1>,<logical2>) 

Funkcję tą możemy z powodzeniem zastąpić operatorem skalarnym &&. Przy jego 
użyciu możemy także w prosty sposób sprawdzać wartość większej ilości 

argumentów, wykorzystując następującą formułę: 

=<logical1>&&<logical2>&&<logical3>… 

7.2. Funkcja FALSE 
 
Zwraca wartość FAŁSZ. 

Składnia: FALSE() 

7.3. Funkcja IF 

 
Sprawdza, czy spełniony jest warunek podany jako pierwszy argument. Jeżeli tak 

– zwraca wartość argumentu drugiego, jeżeli nie – argumentu trzeciego. 

Składnia: IF(<logical_test>,<value_if_true>,<value_if_false>) 

Opis argumentów: 

Logical test (test logiczny): Dowolne wartość lub wyrażenie, które może przyjąć 
wartość PRAWDA lub FAŁSZ 

Value_if_true (wartość jeżeli prawda): wartość zwracana przez funkcję w 
przypadku gdy wyrażenie przyjęte w pierwszym argumencie przyjmuje wartość 

PRAWDA. 

Value_if_false (wartość jeżeli fałsz): Wartość zwracana przez funkcję w 
przypadku gdy wyrażenie przyjęte w pierwszym argumencie przyjmuje wartość 

FAŁSZ. 
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7.4. Funkcja IFERROR 

 
Oblicza wyrażenie i zwraca jego wartość; jeżeli wyrażenie zwraca błąd, funkcja 

zwraca wyraz określony w drugim argumencie. 

Składnia: IFERROR(value;value_if_error) 

Warto zwrócić uwagę na działanie tej funkcji w przypadku tworzenia nowej 
kolumny. Jeżeli przy pomocy jakiejś funkcji przynajmniej w jednym wierszu 
zostanie zwrócona wartość #BŁĄD, to wartość tą przyjmuje cała kolumna. W takich 

przypadkach bardzo przydatna jest właśnie funkcja IFERROR - problematyczną 
formułę zamieszczamy w pierwszym argumencie IFERROR, natomiast w drugim – 

wartość wyświetlaną podczas gdy nie można obliczyć wyrażenia pierwszego 
argumentu.  

Trzeba tylko pamiętać, żeby wynik wyrażenia i wartość zwracania podczas gdy 
wyrażenie jest błędne należały do tego samego typu danych – w przeciwnym 

wypadku sama funkcja IFERROR zwróci błąd. 

7.5. Funkcja NOT 
 

Zamienia wartość FAŁSZ na PRAWDA oraz odwrotnie. 

Składnia: NOT(logical) 

Funkcja ta interpretuje też wartości liczbowe jako logiczne, w podobny sposób jak 
czyni to np. funkcja AND, tzn: 

- wszystkie wartości liczbowe poza 0 traktowane są jako wartość logiczna PRAWDA 

- liczba 0 jest traktowana jako FAŁSZ. 

- jeżeli argument jest sformatowany jako tekst, którego nie da się niejawnie 

przekonwertować na wartość liczbową – zwraca wartość #BŁĄD. 

7.6. Funkcja OR 
 

Sprawdza czy jeden z argumentów ma wartość PRAWDA. Jeżeli tak – zwraca 
wartość PRAWDA, jeżeli nie – zwraca FAŁSZ. 

Składnia: OR(<logical1>,<logical2>) 

Funkcja ta interpretuje też wartości liczbowe jako logiczne, w podobny sposób jak 
czyni to np. funkcja AND, tzn: 

- wszystkie wartości liczbowe poza 0 traktowane są jako wartość logiczna PRAWDA 

- liczba 0 jest traktowana jako FAŁSZ. 

- jeżeli argument jest sformatowany jako tekst, którego nie da się niejawnie 
przekonwertować na wartość liczbową – zwraca wartość #BŁĄD. 

Podobnie jak w przypadku funkcji AND, także i funkcję OR można zastąpić 
odpowiednim operatorem skalarnym (||). Przy jego użyciu możemy także w prosty 

sposób sprawdzać większą ilość warunków, wykorzystując następującą formułę: 

=<logical1>||<logical2>||<logical3>… 
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7.7. Funkcja SWITCH 

 
Oblicza zawarte w formule wyrażenie. Na podstawie wyników tego wyrażenia oraz 

określonej przez użytkownika listy wartości zwracanych dla poszczególnych 
wyników zawartego wyrażenia wyświetlana jest wartość końcowa. 

Składnia: SWITCH(expression,value,result,[value,result]…,[else]) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): wyrażenie którego wynik daje pojedynczą wartość 
skalarną. Jest ono obliczane dla każdego wiersza tabeli. 

Value (wartość): wartość która będzie przyrównywana do wyniku wyrażenia 
zawartego w argumencie pierwszym. Jeżeli wartości te będą takie same, zwracana 
będzie wartość określona w trzecim argumencie result. 

Result (wynik): wartość zwracana przez funkcję SWITCH w przypadku gdy wynik 

pierwszego argumentu expression oraz wartość określona w drugim argumencie 
value są takie same. 

Lista potencjalnych wartości value oraz result może być dowolnie długa. 

Else (w przeciwnym razie): wartość zwracana w przypadku gdy wyrażenie będące 

pierwszyma argumentem zwróci wartość nieokreśloną przez żadną wartość value. 
Może to być funkcja.  

Wartości zwracane przez argumenty result oraz else powinny być tego samego 

typu. 

Przykład: Poniższa formuła na podstawie liczby całkowitej zwraca nazwę dnia 
tygodnia. 

=SWITCH([dzień tygodnia];1;"poniedziałek";2;"wtorek";3;”środa”;4;”cz

wartek”;5;”piątek”;6;”sobota”;7;”niedziela”;”nieokreślony”) 

7.8. Funkcja TRUE 
 
Zwraca wartość logiczną PRAWDA. 

Składnia: TRUE() 
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8. Funkcje filtru 
 
Funkcje należące do tej rodziny należą do najbardziej skomplikowanych i właściwie 

nie istnieją ich odpowiedniki w Excelu. 

Funkcje te nie występują osobno – zazwyczaj są zaimplementowane w innych 
funkcjach, dla których argumentami są tabele. Mogą to być tabele podstawowe, 

czyli całe tabele istniejące w bazie danych, jak również nowe tabele utworzone 
poprzez przefiltrowanie tabel podstawowych przy pomocy jednej z poniższych 
funkcji. 

8.1. Funkcja ALL 
 
Zwraca wszystkie wiersze w tabeli lub wszystkie wartości w kolumnie, ignorując 

wszelkie zastosowane filtry. Ta funkcja jest przydatna do czyszczenia filtrów i 
przeprowadzania obliczeń na wszystkich wierszach tabeli. 

Składnia: ALL( {<table> | <column>,[<column>,[<column>,[…]]]} ) 

 

Opis argumentów: 

Table (tabela): tabela, w której mają zostać wyczyszczone filtry. 

Column (kolumna): kolumna, w której mają zostać wyczyszczone filtry. 

Argumentem funkcji ALL musi być odwołanie do tabeli podstawowej lub do 
kolumny podstawowej. Nie można z nią używać wyrażenia zwracającego tabelę ani 

wyrażenia zwracającego kolumnę. 

Możliwe warianty użycia funkcji ALL: 

ALL(Table) - Usuwa wszystkie filtry z określonej tabeli. W efekcie funkcja zwraca 
wszystkie wartości w tabeli, usuwając z kontekstu wszystkie filtry, które w 

przeciwnym wypadku mogłyby zostać zastosowane. 

Ta funkcja jest przydatna w przypadku filtrowania wielu kolumn, gdy trzeba 
obliczyć stosunek wartości przefiltrowanej do wartości łącznej.  

ALL (Column,[Column,[ …]]) - Usuwa wszystkie filtry z określonych kolumn w 

tabeli; wszystkie inne filtry dotyczące innych kolumn w tabeli są nadal stosowane. 
Wszystkie argumenty „kolumna” muszą pochodzić z jednej tabeli. 

Wariant ten jest przydatny, gdy trzeba usunąć filtry kontekstowe z co najmniej 

jednej określonej kolumny i zachować wszystkie inne filtry kontekstowe. 

Przykład: Załóżmy, iż mamy do dyspozycji tabelę o nazwie Tabela_Klienci w której 
jedną z kolumn ma nazwę Typ klienta. Przy pomocy formuły o następującej 
składni: 

Procent:=COUNTA([Typ klienta])/CALCULATE(COUNTA([Typ 

klienta]);ALL(Tabela_Klienci)) 

Uzyskujemy pole obliczeniowe które zwraca nam procent pozostałych po 
przefiltrowaniu wierszy z danej tabeli. 

Aby dokładnie zrozumieć działanie powyższej funkcji, należy rozłożyć ją na części 

pierwsze.  
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Pierwsza formuła – COUNTA – zlicza wszystkie wiersze w tabeli (jej działanie 

zostało opisane w podpunkcie 3.6.). Stanowi ona licznik obliczanego przez nas 
ułamka. 

Funkcja stanowiąca licznik – CALCULATE – oblicza wartość wyrażenia (zapisanego 

w pierwszym argumencie) w kontekście filtrów określonych w drugim argumencie. 
W naszym wypadku obliczamy ilość wierszy kolumny Typ klienta w całej tabeli 

Tabela_Kliencii – bez względu na to, jakie filtry zostały zastosowane. Efekt ten 
osiągnęliśmy dzięki omawianej funkcji ALL, która ignoruje wszelkie filtry. 

W ten sposób uzyskaliśmy formułę pokazującą nam stosunek liczby wierszy 
pozostałych po odfiltrowaniu do liczby wszystkich wierszy. Warto zwrócić uwagę, 

iż nie musimy stosować filtrów w określonej kolumnie – na wynik naturalnie będzie 
miało wpływ przefiltrowanie dowolnej kolumny. 

8.2. Funkcja ALLEXCEPT 

 
Usuwa wszystkie filtry kontekstowe z tabeli, z wyjątkiem filtrów zastosowanych do 
określonych kolumn. 

Składnia: ALLEXCEPT(<table>,<column>[,<column>[,…]]) 

 

Opis argumentów: 

Table (tabela): Tabela, z której są usuwane wszystkie filtry kontekstowe, oprócz 

filtrów znajdujących się w kolumnach określonych w kolejnych argumentach. 

Column (kolumna): Kolumna, dla której mają zostać zachowane filtry 
kontekstowe. 

Pierwszym argumentem funkcji ALLEXCEPT musi być odwołanie do tabeli 
podstawowej; wszystkie kolejne argumenty muszą być odwołaniem do kolumn 

podstawowych. W funkcji ALLEXCEPT nie można używać wyrażenia zwracającego 
tabelę lub kolumnę. 

8.3. Funkcja ALLBLANKROW 

 
Zwraca z nadrzędnej tabeli relacji wszystkie wiersze, oprócz pustych, albo 

wszystkie unikatowe wartości kolumny, oprócz pustych wierszy. Ignoruje 
wszystkie filtry kontekstowe. 

Składnia: ALLNOBLANKROW(<table>|<column>) 

 

Opis argumentów: 

Table (tabela): Tabela, dla której zostaną usunięte wszystkie filtry kontekstowe. 

Column (kolumna): Kolumna, dla której zostaną usunięte wszystkie filtry 
kontekstowe. 

Funkcja zwraca tabelę, jeśli jako parametr przekazano tabelę, lub kolumna 

wartości, jeśli jako parametr przekazano kolumnę. 

Funkcja ALLNOBLANKROW filtruje tylko puste wiersze w nadrzędnej tabeli relacji i 
wyświetla informację, gdy w tabeli podrzędnej istnieje co najmniej jeden wiersz 
niemający wartości pasującej do kolumny nadrzędnej.  
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8.4. Funkcja ALLSELECTED 

 
Usuwa filtry kontekstowe z kolumn i wierszy w bieżącym zapytaniu, zachowując 

wszystkie inne kontekstowe lub jawne filtry. 

Funkcja ALLSELECTED pobiera kontekst reprezentujący wszystkie wiersze i 
kolumny w zapytaniu, a jednocześnie zachowuje jawne filtry i konteksty inne niż 

filtry wierszy i kolumn. Za pomocą tej funkcji można tworzyć sumy wizualne w 
zapytaniach. 

Prościej rzecz ujmując: funkcja ALLSELECTED respektuje wszelkie filtry 
zastosowane w oknie dodatku POWERPIVOT. Różnica w działaniu formuły objętej 

tym filtrem pojawia się dopiero na etapie tabeli przestawnej. Najłatwiej 
przedstawić to na przykładzie: 

Załóżmy, iż dysponujemy tabelą o nazwie Tabela_Klienci, w której mamy spis 

klientów podzielonych ze względu na segment do którego przynależą (wysoki, 
średni, niski) oraz ich typ (osoba prywatna lub firma). Tworzymy 3 różne pola 
obliczeniowe: 

- pierwsze, które po prostu zlicza wiersze w kolumnach, dając w ten sposób pojęcie 
na temat liczby klientów. Jego składnia wygląda następująco: 

liczba1:=COUNTA([Typ klienta]) 

- drugie, które zlicza wszystkie wiersze tabeli niezależnie od użytych filtrów – 
wykorzystujemy tutaj filtr ALL (podpunkt 8.1) 

liczba_all:=CALCULATE(COUNTA([Typ klienta]);ALL(Tabela_Klienci)) 

- trzecie, które zlicza wiersze tabeli w zależności od filtrów zastosowanych w 
tabeli przestawnej – wykorzystujemy tutaj funkcję ALLSELECTED: 

Po stworzeniu tych miar jawnych możemy porównać ich działanie. W oknie 
dodatku PowerPivot filtr ALLSELECTED nie działa – po przefiltrowaniu tabeli 

wartość pola obliczeniowego w której został zastosowany ten filtr zachowuje się 
jak formuła bez żadnego filtru. Dla porównania zastosowany został także filtr 
ALL: 

 

Różnica uwidocznia się w tabeli przestawnej, gdzie te trzy miary zachowują się 
zgoła odmiennie. Bez zastosowania filtrów miary liczba_all oraz liczba_allselected 

zachowują się identycznie: 

liczba_allselected:=CALCULATE(counta([Typ klienta]);ALLselected(Tabela_Klienci)) 
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Zmiany się pojawiają po zastosowaniu w tabeli przestawnej filtrowania. W takim 
przypadku niezmieniona zostaje jedynie miara stworzona przy pomocy filtru ALL. 
W przypadku formuły z ALLSELECTED filtr ma znaczenie, aczkolwiek wartości 

zachowują się inaczej niż w przypadku nieprzefiltrowanej miary – każda wartość 
jest równa sumie końcowej wartości nieprzefiltrowanej. 

 

 

Składnia: ALLSELECTED([<tableName> | <columnName>]) 

 

Opis argumentów (wpisujemy jeden z dwóch opcjonalnych): 

tableName (nazwa tabeli): argument opcjonalny. Nazwa istniejącej tabeli 
utworzona z użyciem standardowej składni języka DAX. Ten parametr nie może 
być wyrażeniem.  

columnName (nazwa kolumny): Argument opcjonalny. Nazwa istniejącej 

kolumny utworzona z użyciem standardowej składni języka DAX, zazwyczaj w pełni 
kwalifikowana. Nie może być wyrażeniem.  

8.5. Funkcja CALCULATE 

 
Oblicza wyrażenie w kontekście zmodyfikowanym przez określone filtry. 

Składnia: CALCULATE(<expression>,<filter1>,<filter2>…) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): formuła, która ma zostać obliczona. 

Filter1, filter2… (filtr 1, filtr 2…): argument opcjonalny. Lista wyrażeń logicznych 

lub wyrażeń tabeli definiujących filtry. 
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Wyrażenie użyte jako pierwszy parametr zasadniczo jest tym samym co pole 

obliczeniowe. 

Wyrażenia logiczne używane jako argumenty podlegają następującym 
ograniczeniom: 

 Wyrażenie nie może odwoływać się do pola obliczeniowego. 

 Wyrażenie nie może zawierać zagnieżdżonej funkcji CALCULATE. 
 Wyrażenie nie może zawierać żadnej funkcji, która skanuje lub zwraca 

tabelę, w tym funkcji agregacji. 

Wyrażenie logiczne może zawierać funkcję, która wyszukuje pojedynczą wartość 
lub oblicza wartość skalarną. 

8.6. Funkcja CALCULATETABLE 

 
Zwraca tabelę w kontekście zmodyfikowanym przez podane filtry. 

Składnia: CALCULATETABLE(<expression>,<filter1>,<filter2>,…) 

Opis argumentów: 

Expression (wyrażenie): wyrażenie tabli, które ma zostać obliczone. 

Filter1, filter2… (filtr 1, filtr 2…): Wyrażenie logiczne lub wyrażenie tabeli 
definiujące filtr. 

Wyrażenie użyte jako pierwszy parametr musi być funkcją zwracającą tabelę. 

Wyrażenia logiczne (filtry) używane jako argumenty nie mogą odwoływać się do 
pola obliczeniowego, zawierać zagnieżdżonej funkcji CALCULATE ani zawierać 
żadnej funkcji która skanuje lub zwraca tabelę (w tym funkcji agregacji) Wyrażenia 

te mogą zawierać funkcję, które wyszukują pojedynczą wartość lub obliczają 
wartość skalarną. 

Funkcja CALCULATETABLE zmienia kontekst, w którym dane są filtrowane, i oblicza 

wyrażenie w nowym kontekście określonym przez użytkownika. Dla każdej 
kolumny użytej w argumencie filter wszelkie istniejące filtry dotyczące kolumny są 
usuwane i w zamian jest stosowany filtr określony w argumencie filter. 
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Przykład: Załóżmy iż dysponujemy tabelą w której przedstawione są poszczególne 

transakcje podzielone m.in. ze względu na osobę sprzedawcy. 

Możemy – wykorzystując funkcję CALCULATETABLE oraz SUMX (opisaną w 
podpunkcie 6.25.) – stworzyć formułę która będzie liczyła sumę sprzedanych 

urządzeń przez określonego przez nas sprzedawcę. 

Ta funkcja stanowi synonim funkcji RELATEDTABLE. 

8.7. Funkcja DISTINCT  
 
Zwraca jednokolumnową tabelę zawierającą odmienne wartości z określonej 

kolumny. Innymi słowy, wartości zduplikowane są usuwane, a zwracane są tylko 
wartości unikatowe. 

Tej funkcji nie można używać do zwracania wartości do komórki ani kolumny w 

arkuszu; funkcję DISTINCT należy zagnieździć w formule w celu uzyskania listy 
unikatowych wartości, które można przekazać do innej funkcji, a następnie zliczyć, 

zsumować lub użyć w innych operacjach. 

Składnia: DISTINCT(column), gdzie column to kolumna lub wyrażenie 

zwracające kolumnę, z której mają zostać zwrócone unikatowe wartości. 

Przykład: Załóżmy iż dysponujemy tabelą w której przedstawione są poszczególne 
transakcje podzielone m.in. ze względu na osobę sprzedawcy (screen w 

przykładzie poprzedniej funkcji). Ilość sprzedawców możemy określić przy pomocy 
funkcji COUNTROWS (opisanej w podpunkcie 3.10) oraz omawianej funkcji 
DISTINCT poprzez stworzenie następującej formuły: 

=COUNTROWS(DISTINCT('Tabela_Sprzedaż'[ID Sprzedawcy])) 

8.8. Funkcja EARLIER 
 

Zwraca bieżącą wartość określonej kolumny w zewnętrznym przebiegu obliczania 
wymienionej kolumny. 

=SUMX(CALCULATETABLE('Tabela_Sprzedaż';'Tabela_Sprzedaż'[ID Sprzedawcy]=10);[Liczba]) 
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Funkcja EARLIER jest przydatna do obliczeń zagnieżdżonych, w których pewna 

wartość ma być używana jako dane wejściowe i generować obliczenia oparte na 
tych danych. Można powiedzieć, że przy pomocy funkcji EARLIER wskazujemy 

która operacja ma być wykonana najpierw, aby jej efekt posłużył jako argument 
następnej operacji. W programie Microsoft Excel takie obliczenia można 
wykonywać tylko w kontekście bieżącego wiersza, jednak w języku DAX można 

przechować wartość danych wejściowych, a następnie wykonać obliczenie przy 
użyciu danych z całej tabeli. 

Funkcja EARLIER jest używana przede wszystkim w kontekście kolumn 

obliczeniowych. 

Składnia: EARLIER(<column>, <number>) 

Opis argumentów:  

Column (kolumna): Kolumna lub wyrażenie dające w wyniku kolumnę. 

Nuber (liczba): argument opcjonalny. Liczba dodatnia określająca zewnętrzny 
poziom obliczania. 

Następny zewnętrzny poziom obliczania jest reprezentowany przez wartość 1; dwa 

poziomy na zewnątrz — przez wartość 2 itd. W przypadku pominięcia tego 
argumentu wartością domyślną jest 1. 

Przykład: Załóżmy iż mamy tabelę z danymi dotyczącymi poszczególnych 

województw: 

 

Naszym celem jest utworzenie kolumny w której będzie ranking województw wg. 

Stopnia ich urbanizacji – od województwa z największym poziomem urbanizacji po 
te z najmniejszym poziomem. Realizujemy to poprzez utworzenie kolumny z 

następującą formułą: 

=COUNTROWS(FILTER(woj;EARLIER(woj[poziom urbanizacji])<woj[poziom urbanizacji]))+1 
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Przeanalizujmy jej poszczególne poziomy: 

1. Funkcja EARLIER pobiera wartość z kolumny poziom urbanizacji dla każdego 

wiersza z tabeli i zwraca go w pętli zewnętrznej. Ponieważ dopiero 
zaczynamy proces, funkcja pobiera wartość z pierwszego wiersza 

2. Funkcja FILTER zwraca tabelę ze wszystkimi wierszami tabeli w których 
poziom urbanizacji jest mniejszy niż w pierwszym wierszu. 

3. Funkcja COUNTROWS zlicza wiersze otrzymanej w ten sposób tabeli. Aby 
zapobiec nadaniu województwu o najwyższym poziomie urbanizacji wartości 
pustej dodajemy do wyniku naszej formuły wartość 1. 

4. Funkcja powtarza kroki od 1 do 4 aż do końca tabeli. 

Jak widzimy, w powyższej funkcji funkcja EARLIER spowodowała utworzenie pętli 
wykonywanej aż do końca tabeli. 

8.9. Funkcja EARIELST 

 
Zwraca bieżącą wartość określonej kolumny w zewnętrznym przebiegu obliczania 
określonej kolumny. 

Składnia: EARIELST(column), gdzie column to odwołanie do kolumny. 

Funkcja EARLIEST jest podobna do funkcji EARLIER, ale umożliwia określenie 

jednego dodatkowego poziomu rekursji. 

8.10. Funkcja FILTERS 
 

Zwraca wartości z danej kolumny po uwzględnieniu filtrów kontekstowych 
zastosowanych w danej kolumnie, nie biorąc pod uwagę filtrów stosowanych w 

innych kolumnach. 

Składnia: FILTERS(<columnName>), gdzie columnName to nazwa istniejącej 

kolumny (argument nie może być wyrażeniem). 

Przykład: Załóżmy że mamy tabelę z dwoma kolumnami: ID transakcji oraz 
Sprzedawca.  

 

Sformułujmy następujące pole obliczeniowe: 

=COUNTROWS(FILTERS('Tabela_Sprzedaż'[ID transkacji])) 
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Oblicza ona wiersze tabeli przy uwzględnieniu filtrów kolumny ID transakcji. Na jej 

wynik mają wpływ filtry tej kolumny, natomiast zupełnie nie mają wpływu filtry 
kolumny Sprzedawcy. Oznacza to, iż ilość wyświetlanych w oknie PowerPivot 

wierszy niż ilość wierszy wskazanych przez nasze pole obliczeniowe 

 

8.11. Funkcja HASONFILTER 
 

Zwraca wartość TRUE, gdy liczba bezpośrednio filtrowanych wartości w kolumnie 
columnName jest równa jeden; w przeciwnym razie zwraca wartość FALSE. 

Składnia: HASONEFILTER(<columnName>), gdzie columnName to nazwa 

istniejącej kolumny utworzona z użyciem standardowej składni języka DAX (Nie 

może być wyrażeniem). 

Funkcję tą z powodzeniem można zastąpić następującym warunkiem: 

= COUNTROWS(FILTERS(<columnName>)) = 1. 

Funkcja ta różni się od funkcji HASONVAULE tym, iż przy rozpatrywaniu czy w 

danej kolumnie znajduje się jeden wiersz bierze pod uwagę filtry zastosowane 
tylko w tym wierszu (filtry bezpośrednie), a nie bierze pod uwagę filtrów 

zastosowanych w innych kolumnach (filtry pośrednie). Z tego też powodu można 
ją zastąpić powyższą formułą, gdyż funkcja FILTERS również bierze pod uwagę 
jedynie filtry bezpośrednie. 

8.12. Funkcja HASONVALUE 

 
Zwraca wartość TRUE, gdy kontekst kolumny columnName został przefiltrowany 

tak, że pozostała tylko jedna wartość. W przeciwnym razie zwraca wartość FALSE. 

Składnia: HASONEVALUE(<columnName>), gdzie columnName to nazwa 

istniejącej kolumny utworzona z użyciem standardowej składni języka DAX (Nie 
może być wyrażeniem!). 

Funkcja ta różni się od funkcji HASONFILTER tym, iż bierze pod uwagę także filtry 

zastosowane w innych kolumnach (filtry pośrednie). Dlatego też nie może być 
zastąpiona przez formułę: 

= COUNTROWS(FILTERS(<columnName>)) = 1. 

ponieważ funkcja COUNTROWS bierze pod uwagę jedynie kolumny przefiltrowane 
bezpośrednio. 

8.13. Funkcja ISCROSSFILTERED 

 
Zwraca wartość TRUE, gdy kolumna columnName, inna kolumna w tabeli bądź też 
kolumna w tabeli połączonej relacją jest filtrowana. 

Składnia: ISCROSSFILTERED(<columnName>), gdzie columnName to nazwa 

istniejącej kolumny utworzona z użyciem standardowej składni języka DAX (Nie 
może być wyrażeniem). 

Funkcja ta w PowerPivot zwraca wartość TRUE tylko w przypadku, gdy filtrowana 

jest kolumna będąca argumentem bądź też inna kolumna w tej tabeli. W przypadku 
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filtrowania kolumny będącej w tabeli pokrewnej funkcja ta zwraca wartość TRUE, 

jeżeli pole obliczeniowe z tą funkcją jest zastosowane w tabeli przestawnej. 

8.14. Funkcja ISFILTERED 
 

Zwraca wartość TRUE, gdy kolumna columnName jest filtrowana bezpośrednio. 
Jeśli w kolumnie nie jest stosowany filtr lub filtrowanie jest wykonywane z powodu 

filtrowania innej kolumny w tej samej lub powiązanej tabeli, funkcja zwraca 
wartość FALSE. 

Składnia: ISFILTERED(<columnName>), gdzie columnName to nazwa istniejącej 

kolumny utworzona z użyciem standardowej składni języka DAX. Nie może być 

wyrażeniem. 

Kolumna jest traktowana jako filtrowana bezpośrednio, gdy jest do niej stosowany 
filtr lub filtry; kolumna jest traktowana jako filtrowana pośrednio, gdy filtr 
stosowany do innej kolumny w tej samej lub powiązanej tabeli ma wpływ na 

kolumnę columnName, czyli filtruje także tę kolumnę. 
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8.15. Funkcja RELATED 

 
Zwraca powiązaną wartość z innej tabeli. Funkcja ta ma podobne działanie do 

formuły dostępnej w Excelu WYSZUKAJ.PIONOWO. 

Składnia: RELATED(<column>), gdzie column to wartości, które mają zostać 

pobrane. 

Funkcja wymaga, aby istniała relacja między bieżącą tabelą a tabelą z 
informacjami powiązanymi. Należy określić kolumnę zawierającą żądane dane, a 

funkcja śledzi istniejącą relację wiele-do-jednego w celu pobrania wartości z 
określonej kolumny w tabeli powiązanej. 

8.16. Funkcja RELATEDTABLE 

 
Oblicza wyrażenie tabeli w kontekście zmodyfikowanym przez podane filtry. 

Składnia: RELATEDTABLE(<tableName>), gdzie tableName to nazwa istniejącej 

tabeli.  

Funkcja ta ma bardzo podobne działanie do funkcji CALCULATETABLE opisanej w 

podpunkcie 8.6. Różnica polega na tym, iż w RELATEDTABLE argumentem nie 
może być wyrażenie zwracające tabelę, a jedynie tabela fizycznie istniejąca w 

PowerView. 

8.17. Funkcja VALUES 
 
Zwraca jednokolumnową tabelę zawierającą odmienne wartości z określonej tabeli 

lub kolumny. Innymi słowy, wartości zduplikowane są usuwane, a zwracane są 
tylko wartości unikatowe. 

Składnia: VALUES(<TableNameOrColumnName>) 

Argumentem funkcji jest tabela lub kolumna, z której mają zostać zwrócone 

unikatowe wartości. 

Funkcja ta jest podobna do funkcji DISTINCT opisanej w podpunkcie 8.7. Różnica 
polega na tym, iż funkcja VALUES zwraca także wartość pustą, o ile taka występuje 

w danej kolumnie. 


