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Обобщаване на данни в ЕТ 

Видео на урока - https://youtu.be/4DQYmGArcjk 

1.Какво е обобщаваща таблица (Pivot table)? 

Обобщаващата таблица позволява да се комбинират, сравняват и анализират данни. 

Данните могат да се подреждат, сортират и филтрират. В Pivot таблицата не могат да 

се въвеждат и да се изменят данни. 

Задача 1 

a) Създайте обобщаваща таблица за продажбите на отделни стоки за отделните 

дни, като използвате електронната таблица от файла oborot.xlsx от папката 

urok 26. 

2.Създаване на обобщаваща таблица 

Обобщената таблица може да се създаде от меню Insert, бутон Pivot table. 

 Изтеглете файла oborot.xlsx.  

 Кликнете някъде в таблицата и изберете от меню Insert, бутонът Pivot table. 

 

 Отваря се диалогов прозорец Create Pivot table, в който в първото 

поле Table/Range се маркира обхвата на таблицата. 

 Избираме мястото където да се отвори обобщаващата таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4DQYmGArcjk
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 Вляво се отваря макет на обобщаващата таблица. 

 Вдясно – панел Pivot Table Field. С списъка Choose fields to add to report са 

показани заглавията от колоните на изходната таблицата. 

 Областта Row определя редовете в обобщаващат таблица. Сложете 

полето Стока с провлачване. 

 Областта Column определя колоните в таблицата. Сложете полето Ден с 

провлачване. 

 Областта Filter се използва за филтриране. Тук провлачете Категория. 

 Областта Values се използва за изчисление на стойност и се явява пресечената 

област за редовете и колоните. В тази област се задават само числови полета 

(за количество или сума), тъй като отделните стойности се сумират, за да се 

получи показваната в обобщената таблица стойност. За тази цел функцията в 

полето трябва да бъде Sum. Тук провлачете полето Продажби. 

 

3.Филтриране в обобщаваща таблица 

Филтрирането в обобщена таблица става по същия начин като в обикновена чрез 

стрелката до него.  

b) Филтрирайте данните за продажбата на стоките от категориите плодове и 

зеленчуци за понеделник и вторник, като използвате обобщаващата таблица, 

която създадохте в подточка а).  
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4.Форматиране на данни в обобщаваща таблица 

 При създаването на Pivot таблицата се отварят две менюта – Analyze и Design. 

 С командите от меню Analyze се установяват параметрите на обобщаващата 

таблица. 

 От меню Design се проектира макетът и цветовото оформление. Форматирайте 

вашата таблица. 

 Когато данните в изходната таблица са променени, за да се актуализират 

данните в Pivot таблицата, трябва да се избере бутонът Refresh от панел Data. 
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Задача 2 

Отворете файл оborot.xlsx и като използвате създадената вече обобщаваща таблица 

от задача 1: 

 – Филтрирайте продажбите за сряда и петък и изчислете тяхната средна стойност 

 – Филтрирайте продажбите за стоките Сирене и Кашкавал 

 – Поставете по редове записите от полето Ден, а по колони – Категория 

 – Филтрирайте продажбите по категории – Плодове и Зеленчуци за понеделник и 

вторник 


