
Урок 5. Използване на логически 
функции 

в електронни таблици (първа част)



Функцията IF е една от най-използваните функции в 
програмата MS Ex cel.

1. Предназначение.

Тя служи за проверка на логически условия и получаване на 
различни резултати в зависимост от тях.

2. Структура на IF

Нейният синтаксис е:

 IF (условие; стойност ако е вярно; стойност ако е 
грешно)



 - ако резултатът от „условие" е истина (TRUE), връща 
стойност та на „ако е вярно"; ако резултатът от „условие" е 
лъжа (FALSE), връща стойността на „ако е грешно".

3. Действие на 
IF

Условието може да се състои от следните елементи:
• константи
• адреси на клетки
• оператори (знаци) за сравнение: >, <, =, >=, <=,<>
• скоби

Ако се използва текст във формулата, трябва да го 
оградите в кавички (например „Извън бюджета").
Изключение от това е използването на TRUE или FALSE, което 
MS Excel разпознава автоматично.
Въведената формула може да се копира и в други клетки.





Пример 3. Използване на функцията IF, за да определяне цената на 
билета на пътуващите в зависимост от техния статус.

Важно!
В формулата използвайте абсолютен 
адрес:  =IF(D6="ученик";$D$3;$D$2)



Пример 4.
Изчисляване отстъпка в лева за всеки пътник (студент, ученик, пенсионер, 
работник) според процентите отстъпка, които са дадени.
Изчисляване крайната цена на билета за всеки пътник според неговия 
статус.











4. Влагане на няколко 
функции IFА) Предназначение
Функциите IF могат да се влагат една в друга, за да се извършат няколко 
сравнения.
При влагането се обединяват няколко функции в една формула.

Б) Структура на IF
Нейният синтаксис е:



В) Действие
Функцията проверява първото условие. Ако то е вярно, извежда 
отговора, посочен като value_if_true 1, но ако не е вярно, функцията 
трябва да провери следващото условие, указано от втората вградена 
функция IF.

Тя на свой ред проверява второто условие  и ако е вярно, извежда 
отговора посочен като value_if_true 2, a ако не е,  продължава проверките 
със следващата трета вградена функция IF.

В случай че нито едно от посочените условия не са  верни, функцията 
извежда последната предоставена възможност,  value_if_false.





Пример 2
Изчислете крайната цена на билета за всеки пътник според неговия статус.
подсказка:  = IF(D7="ученик";$E$2;IF(D7="студент";$E$2;IF(D7="
работещ";$E$3;$E$4)))









5. Функция AND
   a) действие на функцията AND (логическо „И")
AND е логическа функция, с която се определя дали всички условия в 
дадена проверка са истина (TRUE).
   б) синтаксис
AND (логическа стойност 1; логическа стойност 2;...)
Функцията AND връща истина (TRUE), ако всички нейни аргументи са 
оценени като TRUE, или лъжа (FALSE) - ако един или няколко аргумента са 
оценени като FALSE.





в) използване на AND и IF  









Задача 4.
1) Въведете информацията в нея да отговаря 
на годишните ви оценки от предходната 
година, т.е. в колона D въведете количествен 
показател на оценката (число от 2 до 6)
2) В колона С автоматично да излиза 
качествен показател на оценката:
• за количествен показател от 2,00 до 2,99 се 
определя качествен показател слаб;

• за количествен показател от 3,00 до 3,49 се 
определя качествен показател среден;

• за количествен показател от 3,50 до 4,49 се 
определя качествен показател добър;

• за количествен показател от 4,50 до 5,49 се 
определя качествен показател много 
добър;

• за количествен показател от 5,50 до 6,00 се 
определя качествен показател отличен.

 №
Данни за учениците от 10 а клас

Име, фамилия С думи Среден 
успех

1
Красимир 
Петров Мн.добър 5,20

2 Вили  Попова Отличен 6,00
3 Иван Петров Мн.добър 4,75
4 Росица Тенева Мн.добър 5,00

5
Веселин 
Ангелов Слаб 2,45

6 Мая Тодорова Отличен 5,50
7 Илиан Иванов Отличен 6,00

8
Венета 
Рангелова Добър 4,30

9 Иво Ваклинов Отличен 5,50

10
Моника 
Антонова Мн.добър 4,50

11 Милена Монова Среден 3,35
12 Петър Павлов Отличен 6,00
13 Коста Костов Мн.добър 4,85

=IF(AND(D3>=2;D3<2,5);"Слаб";IF(AND(D3>=2,5;D3<3,5);"Среден";
IF(AND(D3>=3,5;D3<4,5);"Добър";IF(AND(D3>=4,5;D3<5,5);"Мн.добър";
"Отличен"))))




