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Wprowadzenie do VBA- e-learning 

Cele szkolenia  

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematem wykorzystywania makr, które umożliwiają 

automatyzację pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Uczestnik pozna możliwości tworzenia własnych makr za 

pomocą rejestratora, ale również zapozna się z tematem pisania makr z wykorzystaniem języka Visual Basic 

for Applications. Ponadto celem szkolenia jest wprowadzenie uczestnika do pracy w edytorze VBA. 

Umiejętności 

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił: 

• Nagrywać własne makra za pomocą rejestratora 

• Korzystać z okna edytora VBA, znając jego główne składowe 

• Przeglądać i edytować makra w edytorze VBA 

• Wykorzystywać makra typu Procedura oraz Funkcja 

Profil uczestników 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z makrami w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do rozwoju swoich umiejętności programowania w języku VBA. 

Przygotowanie uczestników 

Szkolenie wymaga od uczestników podstawowej wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. 

Szczegółowy program szkolenia  

1. Wprowadzenie do szkolenia E-learningowego 

2. Omówienie agendy szkolenia 

3. Tworzenie makr za pomocą rejestratora 

3.1. Przykłady nagrywania makr z odwołaniami bezwzględnymi 

3.2. Przykład nagrywania makr z odwołaniami względnymi 

4. Omówienie budowy i charakterystyki okna edytora Visua Basic for Applications 

5. Pisanie makra typu procedura 

6. Pisanie własnej funkcji w edytorze VBA 

7. Ćwiczenia praktyczne 
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Metoda realizacji szkolenia 

Zastosowane metody i narzędzia: 

• Prezentacja treści (tekst wraz z komentarzem Trenera) 

• Symulacja systemu (film prezentujący funkcjonalności z narracją Trenera) 

• Podsumowanie (tekst/ilustracja z komentarzem Trenera) 

• Quizy 

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych 

Dostęp do platformy na 365 dni  

Ścieżka rozwoju po szkoleniu  

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń e-learningowych oraz szkoleń w opcji stacjonarnej lub 
zdalnej. 


