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Manual demo lectie curs Curs Excel 2010 Avansat (II) 

 

Capitolul 4: Funcţii 

Funcţii de regăsire a datelor - LookUp (HLookup, VLookup) 
 

Preambul 

VLOOKUP (valoare, domeniu, index-linie, tip-căutare) 
HLOOKUP (valoare, domeniu, index-coloană, tip-căutare) 
HLOOKUP - caută o anumită valoare, într-

o zonă specificată şi afişează informaţia din coloana unde a găsitvaloarea, dar din linia specificată prin index. Daca valoarea nu este găsită, iar 
tipul de căutare este TRUE sauomis atunci se caută prima valoare mai mică decât cea dorită.  

Dacă tipul este FALSE atunci valoarea căutată trebuie să coincidă cu cea de pe prima linie a zonei, altfel apareeroarea  #N/A. 

VLOOKUP - procedează identic cu HLOOKUP doar că aceasta funcţionează doar pe coloane. 

 
Pasul 0 

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare(trebuie sa fiti logat in contul dvs.pentru a putea accesa acest fisier resursa) din partea 

dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător. 
 
Pasul 1 

Folosind funcţia VLOOKUP vom dori să afişăm preţul produselor. 

Selectează celula D12 (1). 

Despre formulă: 
- C12 este celula ce conţine valoarea de căutat; 

- B4:C8 reprezintă range-ul în care se află datele; 

- 2 reprezintă numărul coloanei în care trebuie să caute; 
- FALSE reprezintă argumentul care îi spune funcţiei să caute o potrivire exactă 

Scrie următoarea formulă: =VLOOKUP(C12;B4:C8;2;FALSE) şi apoi apasă tasta Enter. 

Pentru a ne convinge că formula funcţionează şi pentru alte produse, vom alege un alt produs. 
Selectează celula C12 (2). 

Apasă în zona indicată pentru a deschide o listă de produse (3). 

Din lista apărută alege produsul Mere (4). 

Acum orice produs vom alege, funcţia VLOOKUP ne va afişa şi preţul. 
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Pasul 2 
Selectează celula D15 (1). 

Despre formulă: 

- D14 este celula ce conţine valoarea de căutat; 
- E3:J4 reprezintă range-ul în care se află datele; 

- 2 reprezintă numărul coloanei în care trebuie să caute; 

- FALSE reprezintă argumentul care îi spune funcţiei să caute o potrivire exactă 
Scrie următoarea formulă: =HLOOKUP(D14;E3:J4;2;FALSE) şi apoi apasă pe tasta Enter. 

Pentru a ne convinge că formula funcţionează şi pentru alte produse, vom alege un alt produs. 

Selectează celula D14 (2). 

Apasă în zona indicată pentru a deschide o listă de produse (3). 
Din lista apărută alege produsul Caise (4). 

Acum orice produs vom alege, funcţia HLOOKUP ne va afişa şi preţul. 
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