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Öven to de Funkschoonen 

Dat maakt Se ganz lichtfardig so: Nehmt Se sik de Öven to dat Kopeern un Reegnbillen vör 
un ersett Se dor överall, ’neem dat sinnvull is, de handmaakten Formeln dör Funkschoonen! 
Kopeert Se de Funkschoonen ok usw. – maakt Se quasi de Opgaven nieg, avers mit Ehr 
Kenntnisse vun nu! 

Wennt Se de Funkschoonen in Tabelln an, de Se för Ehrn Alldag bruukt – Huushollsböker 
t.B.! Speelt Se mit de Funkschoonen rüm. 

Funkschoonen tippen 
Faken geiht dat gauer, wenn Se de Funkschoonen, de Se al kennt, nich op den Weg över de 
Schaltflachen orr dat Menü ingeevt, man intippt – mit Gliekheitsteken un Klammern un al-
lens. Dorbi gifft’t en godes Middel gegen Fehlers: Tippt Se allens lütt. Excel wannelt dat in 
Grootbookstaven üm – avers bloots, wenn dat richtig tippt is – wenn dat de Funkschoon also 
kennen deit! So seht Se glieks, wat Se Tippfehlers maakt hebbt. Probeert Se dat doch glieks 
mal mit poor Funkschoonen ut: 

Mehr Funkschoonen-Speelkraam 
Wi hebbt bespraken, dat dat Argument vun de Funkschoon – dat, ’neem de Funkschoon op 
loslaten warrt – in de Klammern steiht. Nich alle Funkschoonen bruukt avers en Argument. 
Ehr lerriges Klammernpoor bruukt Se denn avers dochen.  

Dreegt Se sik doch mal in en lerrige Zell in’t Tabellnblatt poor annere Funkschoonen in, t.B. 
düsse hier: 

=heute()  (Dorna Enter, klaar.) 
=jetzt() 
=zufallszahl() 

Bi de letzten twee Funkschoonen köönt Se wat lehren: De Klockentied bi de Jetzt()-
Funkschoon wessel ja elk Minuut, un de Tofallstall ut de Zufallszahl()-Funkschoon kann ok 
nieg maakt warrn. Man woans bringt een Excel dorto, de niege Klockentied un en niege To-
fallstall to wiesen? Formeln warrt nieg bereknet, wenn een vun de ingahn Weerten sik ännert; 
man hier gaht keen Weerten in! Woans kann dat dochen nieg bereknet warrn? 

Lösung: Klickt Se op de Zell un drückt Se de Funkschoonstast F9. (De Funkschoonstasten sitt 
heel baven op de Tastatuur in en Reeg.) 

Nu warrt de niege Klockentied wiest, un – ok en niege Tofallstall, wenn Se dat mit de ehr Zell 
maakt! 

 

 


