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3 BAHTTEXT
4 ZNAK
5 KÓD
6 CONCATENATE
7 KČ
8 STEJNÉ
9 NAJÍT, FINDB
10 ZAOKROUHLIT.NA.TEXT
11 ZLEVA a LEFTB
12 DÉLKA a LENB
13 MALÁ
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MSO EXCEL

OO.o CALC

Mary had a little lamb.
Popis
Převede číslo na text ve formátu měny ß (baht).

่ บ
ิ ห ้าบาทถ ้วน
สีส

=BAHTTEXT(45)

=BAHTTEXT(45)

Vrátí znak určený číslem kódu.
Vrátí číselný kód prvního znaku zadaného
textového řetězce.
Spojí několik textových položek do jedné.
Převede číslo na text ve formátu měny Kč
(česká koruna).
Zkontroluje, zda jsou dvě textové hodnoty
shodné.
Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (rozlišuje
malá a velká písmena).
Zformátuje číslo jako text s pevným počtem
desetinných míst.
Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné
nejvíce vlevo.
Vrátí počet znaků textového řetězce.

1

=ZNAK(49)

=CHAR(49)

232 =KÓD("č")

=CODE("č")

Převede text na malá písmena.
Vrátí určitý počet znaků textového řetězce
ČÁST a MIDB
počínaje zadaným místem.
Převede první písmeno každého slova textové
VELKÁ2
hodnoty na velké.
NAHRADIT a NAHRADITB Nahradí znaky uvnitř textu.
Zopakuje text podle zadaného počtu
OPAKOVAT
opakování.
Vrátí první znaky textové hodnoty umístěné
ZPRAVA a RIGHTB
nejvíce vpravo.
Nalezne textovou hodnotu uvnitř jiné (malá a
HLEDAT a SEARCHB
velká písmena nejsou rozlišována).
DOSADIT

C

V textovém řetězci nahradí starý text novým.

Mary had a little lamb.Textové funkce

=CONCATENATE(C1;A1)

=CONCATENATE(C1;A1)

232,00 Kč

=Kč(C5;2)

=DOLLAR(C5;2)

=STEJNÉ(C1;C25)

=EXACT(C1;C22)

8 =NAJÍT("a";C1;4)

=FIND("a";C1;4)

NEPRAVDA

232,00

=ZAOKROUHLIT.NA.TEXT(C5;2;NEPRAVDA) =FIXED(C5;2;0)

Mary

=ZLEVA(C1;5)
27 =DÉLKA(C1)

mary had a little lamb.

=LEFT(C1;5)
=LEN(C1)

=MALÁ(C1)

=LOWER(C1)

=ČÁST(C1;5;7)

=MID(C1;5;7)

Mary Had A Little Lamb.

=VELKÁ2(C1)

=PROPER(C1)

Eve had a little lamb.

=NAHRADIT(C1;1;5;"Eve")

=REPLACE(C1;1;5;"Eve")

Mary Mary Mary

=OPAKOVAT(C14;3)

=REPT(C11;3)

lamb.

=ZPRAVA(C1;5)

=RIGHT(C1;5)

had

8 =HLEDAT("a";C1;4)

=SEARCH("a";C1;4)

Mary hed a little lamb.

=DOSADIT(C1;"a";"e";2)

=SUBSTITUTE(C1;"a";"e";2)

T

Převede argumenty na text.

a

=T("a")

=T("a")

PROČISTIT

Odstraní z textu mezery.

Mary had a little lamb.

=PROČISTIT(C1)

=TRIM(C1)

VELKÁ

Převede text na velká písmena.

MARY HAD A LITTLE LAMB.

=VELKÁ(C1)

=UPPER(C1)

