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1. Czym jest Power BI ? 

Microsoft Power BI jest platformą, która wspomaga proces przetwarzania danych – od ich 
pozyskiwania, aż po pozyskanie wiedzy umożliwiającej podjęcie optymalnych decyzji. Więcej 
informacji o Power BI (oraz Business Intelligence) znajdziesz na stronie:  
https://antdata.eu/o_power_bi.html  

2. Środowiska pracy Power BI 

o Power BI Desktop – darmowa wersja deweloperska Power BI. Jest to program (aplikacja) do 

pobrania (link do strony Microsoft) i zainstalowania na komputerze. Służy do przetwarzania 

danych, tworzenia raportów i ich prezentacji. Zapisuje pliki na dysku w formacie .pbix. 

Używany jest przez osoby pracujące z danymi oraz przygotowujące raporty do opublikowania 

w chmurze, czyli w usłudze Power BI Service.  

o Power BI Service – usługa Power BI dostępna w chmurze. Umożliwia analizę raportów i ich 

automatyczne odświeżanie bez konieczności instalacji oprogramowania. Pozwala również na 

tworzenie raportów z już przygotowanych danych. Aby współdzielić raport za pomocą Power 

BI Service z innymi użytkownikami, należy wykupić licencję Power BI Pro.  

o Power BI Mobile – wersja Power BI, która służy do przeglądania i analiz raportów na 

urządzeniach mobilnych (telefony, tablety), opiera się na usłudze chmurowej Power BI 

Service. 

3. Rodzaje licencji Power BI 
Istnieją 4 rodzaje licencjonowania Power BI: 

1. Power BI Desktop – licencja darmowa (wersja deweloperska Power BI) 
2. Power BI Pro - 9,99$ na użytkownika miesięcznie (udostępnianie raportów w Power BI Service) 

3. Power BI Premium per user - 20$ miesięcznie (łączy zalety Power BI Pro i Power BI Premium) 

4. Power BI Premium – subskrypcja dla organizacji, 4995$ miesięcznie 

 

Więcej o licencjach Power BI na stronie: Licencje i subskrypcje Power BI - jakie wybrać? (antdata.eu) 

  

4. Power BI Desktop  

4.1. Widoki 
Wersja deweloperska - Power BI Desktop – składa się z 3 głównych widoków: 

o Raport – jedno lub wielostronicowy widok widoczny dla użytkowników końcowych. 

Zawiera wizualizacje, filtry, przyciski, obrazy, pola tekstowe itd. Umożliwia ich 

tworzenie oraz rozmieszczenie.    

o Dane – okno zawierające podgląd danych załadowanych do modelu. Można w nim 

dodawać miary, tworzyć nowe kolumny czy tabele.  

o Model danych – przedstawia oraz umożliwia edycję relacji pomiędzy danymi.  

Dodatkowo Power BI zawiera Edytor Power Query.  

o Edytor kwerend – narzędzie służące do zaciągania danych, ich edycji oraz łączenia.  

 

 

https://antdata.eu/o_power_bi.html
https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/downloads/
https://antdata.eu/licencje_i_subskrypcje_Power_BI.html
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4.2. Widok Raportu 

 

 

 

Gdy dane są już załadowane do modelu danych (punkt 4.4) za pomocą edytora kwerend (punkt 4.5) i 

widoczne w widoku danych jako poszczególne tabele (punkt 4.3), można przystąpić do tworzenia 

raportu. Tworzenie raportu polega na przeciąganiu (na zasadzie drag & drop) elementów z pola 

wizualizacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

do przestrzeni roboczej raportu.  

Następnym krokiem jest modelowanie wykresów, czyli zapewnienie odpowiedniego „wsadu” z 

danych. Ponownie, na zasadzie drag & drop, należy przeciągnąć załadowane do modelu danych dane 

(wybraną kolumnę tabeli z zakładki „Fields”) do przestrzeni roboczej raportu: 
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Dostępne wizualizacje  

• Wykresy warstwowe (podstawowy i skumulowany) 

• Wykresy słupkowe i kolumnowe  

• Karty (pojedyncza liczba i wiele wierszy) 

• Wykresy kombi (połączenie wykresu kolumnowego i liniowego)  

• Drzewko dekompozycji  

• Wykresy pierścieniowe (donut chart) 

• Wykres lejkowe (funnel) 

• Wykresy w postaci wskaźników (gauge) 

• Wykres kluczowych elementów mających wpływ, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) 

• Wykresy liniowe  

• Mapy (podstawowa, ArcGIS, kartogramy, kształtów) 

• Macierz  

• Wykresy kołowe  

• Wizualizacja usługi Power Apps  

• Wizualizacja pytań i odpowiedzi  

• Wykres wstążkowy  

• Wykresy punktowe, bąbelkowe i kropkowe  

• Fragmentatory (slicer) 

• Tabele 

• Mapy drzewa 

• Wykresy kaskadowe 
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ZAKŁADKI GŁÓWNEGO PANELU 

1. Zakładka Home 

Pozwala na dostęp do najważniejszych funkcji Power BI: 

o Get Data – umożliwia załadowanie do modelu danych z dowolnego źródła.  

o Text box – Pozwala na umieszczenie w raporcie elementu tekstowego, który nie bazuje na 

danych.  

o Quick measure – umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie typowych i zaawansowanych 

obliczeń. Nie trzeba pisać kodu DAX, wykorzystywane są dane wprowadzone w oknie 

dialogowym.  Wartość liczona jest ,,w biegu”, nie zapisana na stałe w modelu.  

o Publish  - umożliwia opublikowanie raportu w Power BI Service. 

 

2. Zakładka Insert 

Umożliwia wstawianie różnych dodatkowych elementów do raportu, np.: 

o Butons – umożliwia dodanie przycisku, któremu można następnie nadać akcję do podjęcia. 

o Shapes – umożliwia dodanie kształtów, np. strzałki, prostokąta, okręgu, trójkąta, itd.  

o Image – umożliwia dodanie obrazu, np. loga.  

 

3. Zakładka Modeling 

Zakładka modeling umożliwia modelowanie danych w Power BI. To tutaj tworzy się dynamicznie 

obliczane tabele, miary i kolumny przy użyciu funkcji języka DAX.  

o Manage relationships – umożliwia zarządzanie relacjami między elementami wizualnymi w 

modelu.  

o New column – tworzy nową kolumnę obliczeniową z wartościami na stałe zapisanymi w 

modelu danych.  

o New table – tworzy nową tabelę przy użyciu języka DAX.  

o New parameter – tworzy nowy parametr umożliwiający przeprowadzenie analiz ,,co jeżeli”.  

Podczas szkoleń Power BI Fundamentals i Power BI Advanced, uczestnicy uczą się zastosowania 

formuł języka DAX na praktycznych przykładach, które umożliwiają późniejszą samodzielną pracę w 

Power BI. 

Więcej na temat szkoleń na stronie:  

www.szkoleniapowerbi.pl – pełna oferta szkoleń Power BI dla firm 

oraz  

www.antdata.eu/szkolenia_power_bi.html - opis szkoleń Power BI wraz z ofertą PDF do pobrania 

http://www.szkoleniapowerbi.pl/
http://www.antdata.eu/szkolenia_power_bi.html
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4. Zakładka View 

Pozwala na globalne dostosowanie wyglądu raportu – od kolorystycznego motywu 

przewodniego, do sposobu wyświetlania na stronie: 

o Phone layout – otwiera widok raportu na telefon komórkowy.  

o Page View – określa sposób dopasowania strony raportu do obszaru roboczego.  

o Filters – umożliwia dodanie filtrów na daną stronę lub wizualizację. 

o Bookmarks – są to zakładki, które przechwytują aktualnie skonfigurowany widok strony 

raportu, w tym filtry, fragmentatory i stan wizualizacji. Po wybraniu zakładki usługa Power BI 

przenosi użytkownika z powrotem do wybranego widoku. 

o Sync slicers – umożliwia synchronizację filtrów na wszystkich stronach.  
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4.3. Widok Danych 
Umożliwia podgląd danych załadowanych do modelu w formie tabelarycznej: 
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4.4. Widok Modelu Danych 
Widok modelu danych umożliwia podgląd tabel załadowanych do modelu, edycję architektury 

modelu oraz sposobu interakcji (relacji) między tabelami. 

 
 

Model danych jest elementem łączącym surowe dane (np. w bazie danych) i interaktywny raport. Za 

pomocą zaszytych w modelu danych kwerend, surowe dane są zaciągane, transformowane i 

ładowane do modelu w formie, która może być użyta w raporcie (np. po agregacji i czyszczeniu). 

Model danych jest swego rodzaju repozytorium informacji skrojonym pod określone potrzeby 

raportowe (np. sprzedaż, marketing). 

Stosowana architektura modelu danych: 

• Schemat gwiazdy – jego cechą charakterystyczną jest centralna tabela (tabela prawdy), która 

otoczona jest pojedynczymi wymiarami.  

•  Schemat płatka śniegu – różni się od schematu gwiazdy tym, że dane wymiary połączone są z 

dodatkowymi wymiarami.  

• Schemat konstelacji faktów – w modelu tym występuje kilka tabel prawdy.  
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Relacje modelu: 

• Jeden do wielu (1:*) 

• Wiele do jednego (*:1)  

• Jeden do jednego (1:1)  

• Wiele do wielu (*:*)  

Po stronie "jeden" wskazuje, że kolumna zawiera unikatowe wartości; po stronie "wiele" 
kolumna może zawierać zduplikowane wartości. 

Podczas szkoleń Power BI prowadzonych przez firmę Antdata, relacje w modelu zostają 

wytłumaczone na praktycznych przykładach. 
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4.5. Edytor kwerend 
Edytor Kwerend jest miejscem, w którym następuje tworzenie kwerend (zapytań) automatyzujących 

proces zaciągania, przetwarzania i ładowania danych do modelu danych. Różne zakładki edytora 

pozwalają na różne rodzaje operacji na danych: 

Zakładka Home  

 

o Close & Apply – polecenie zamknięcia edytora kwerend i zastosowania utworzonych 

kroków. Zmiany zostaną zapisane w modelu danych.  

o New Source – kategorie źródeł danych: wszystkie (obejmuje wszystkie typy połączeń danych 

ze wszystkich kategorii), pliki, baza danych, Power Platform, Azure, usługi online, inne.   

o Pliki – Excel, plik tekstowy lub CSV, XML, JSON, Folder, PDF, Folder programu 

SharePoint. 

o Baza danych – SQL Server, Access, Oracle, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL, SAP HANA, 

Google BigQuery, Snowfalke, itd.  

o Power Platform - Power BI dataflows, Common Data Service, Power Platform 

dataflows. 

o Azure – Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics, Azure Blob Storage itd.  

o Usługi online -  Lista usługi SharePoint Online, Microsoft Exchange Online, Dynamics 

365, Google Analytics, Adobe Analytics, GitHub.  

o Inne źródła danych – Internet, Lista programu SharePoint, Źródło danych OData, 

Active Directory, Microsoft Exchange, Skrypt języka R, Skrypt języka Python.   

o Enter Data – dodawanie ręczne danych w Power BI. 

o Data source settings – umożliwia podgląd źródła danych oraz uprawnień.  

o Manage Parameters -  umożliwia dodawanie oraz edycję parametrów. Pozwalają one na 

tworzenie części raportów w zależności od co najmniej jednej wartości parametru. Przykład: 

parametr ograniczający możliwość użycia danych do pojedynczego kraju/regionu, lub 

parametr, który definiuje dopuszczalne formaty pól, takie jak daty, godzina i tekst.  

o Refresh – umożliwia odświeżenie wszystkich danych lub pojedynczej tabeli.   

o Advaned Editor - umożliwia podgląd poszczególnych kroków edycji oraz pozwala na ich 

zmianę. W tym miejscu można ręcznie formułować odpowiednie kwerendy.  

o Choose Columns – pozwala na selekcję wybranych kolumn tabeli, które zostaną załadowane 

do modelu danych.  

o Remove Columns – umożliwia usunięcie wybranych kolumn/kolumny.  

o Keep Rows – umożliwia zachowanie określonych wierszy tabeli (np. duplikatów, 

początkowych wierszy, błędów). 

o Remove Rows – umożliwia usunięcie określonych wierszy tabeli (np. duplikatów, 

początkowych wierszy, błędów). 

o Split Columns – umożliwia rozdzielenie danej kolumny na kilka kolumn w oparciu o np. 

określony znak (‘’,’’), liczbę znaków. 

o Group By – umożliwia grupowanie danych poprzez agregację wierszy. W efekcie otrzymuje 

się mniejszą tabelę z przetworzonymi danymi. Na ich podstawie otrzymuje się inne 

informacje.  

o Use First Row as Headers -  używanie pierwszych wierszy jako nagłówki.  
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o Replace Values – umożliwia odnalezienie określonej wartości w tabeli i jej zamianę.  

o Merge Queries (scalanie zapytań) - umożliwia łączenie dwóch istniejących tabel na 

podstawie pasujących wartości z jednej lub wielu kolumn. W efekcie następuje dołączenie 

wartości jednej z tabeli do drugiej. Rodzaje sprzężeń w scalaniu: 

o Left outer join (Lewe sprzężenie zewnętrzne) - zachowuje ono wszystkie wiersze z 

lewej tabeli i umieszcza w dowolnych pasujących wierszach z prawej tabeli. 

o Right outer join (Prawe sprzężenie zewnętrzne) – zachowuje ono wszystkie wiersze z 

prawej tabeli i umieszcza w dowolnych pasujących wierszach z tabeli po lewej. 

o Full outer join (Pełne sprzężenie zewnętrzne) - przenosi ono wszystkie wiersze z 

tabeli po lewej i po prawej.  

o Inner join (Sprzężenie wewnętrzne) – wywołuje ono tylko pasujące wiersze z tabeli 

po lewej i po prawej stronie. 

o Left anti join (Lewe sprzężenie) - zawiera ono tylko wiersze z tabeli po lewej, które 

nie mają żadnych pasujących wierszy z prawej tabeli. 

o Right anti join (Prawo do przyłączania) - zawiera ono tylko wiersze z prawej tabeli, 

które nie mają pasujących wierszy z tabeli po lewej. 

o Fuzzy merge (Scalanie rozmyte) - można go użyć do zastosowania algorytmów 

dopasowywania rozmytego podczas porównywania kolumn, aby próbować znaleźć 

dopasowania w tabelach, które są scalane. 

o Cross join (Sprzężenie krzyżowe) – zwraca ono kartezjański iloczyn wierszy z tabel w 

sprzężeniu. Innymi słowy, łączy każdy wiersz z pierwszej tabeli z każdym wierszem z 

drugiej tabeli. 

o Append Queries (dołączanie zapytań) -  polega na łączeniu tabel poprzez dodawanie wierszy 

i powiększanie jednej z tabel.  

o Combine Files (łączenie danych binarnych) – umożliwia łączenie plików z folderu w jedną 

tabelę (jeśli mają taką samą strukturę). Polega na łączeniu plików przy wykonaniu 

dodatkowych czynności takich jak:  

o Tworzenie przykładowego zapytania, które wykonuje wszystkie wymagane kroki w 

jednym wyodrębnionym pliku. 

o Tworzenie zapytania funkcji, które parametryzuje dane wejściowe plik/dane binarne 

do zapytania przykładowego. Zapytanie przykładowe i zapytanie funkcji są 

połączone, zatem zmiany w zapytaniu przykładowym są uwzględniane w zapytaniu 

funkcji. 

o Stosowanie zapytania funkcji do oryginalnego zapytania z wejściowymi danymi 

binarnymi, takimi jak zapytanie Folder.  

Zakładka Transform 

o Transpose – zamiana wierszy z kolumnami. Powoduje obrócenie tabeli o 90°. 

o Reverse Rows – odwraca kolejność wierszy w tabeli. 

o Count Rows – zlicza wiersze tabeli.   

o Fill (down/up) – wypełnia wartości null w wierszach danej kolumny aż do znalezienia 

kolejnej, nowej wartości (np. Fill up spowoduje przepisanie do komórki null wartości 

znajdującej się nad tą komórką).   
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o Pivot Column (kolumna przestawna) – tworzone są nowe kolumny na podstawie wartości 

zawartych w początkowo zaznaczonej kolumnie. 

o Unpivot column – niejaka odwrotność powyższej funkcji. Pozwala na cofnięcie agregacji 

wykonanej przez tabelę przestawną (mniej kolumn kosztem większej ilości wierszy).  

o Move – zmienia kolejność kolumn.  

o Convert to List – usuwa wszystkie kolumny poza zaznaczoną.  

o Format – umożliwia zmianę wartości w kolumnach na m.in. małe litery, wielkie litery, zmianę 

pierwszej litery na wielką. 

o Merge Coumns – scalanie kolumn, możliwe jest po zaznaczeniu więcej niż jednej kolumny. 

Umożliwia łączenie zaznaczonych kolumn w jedną. Możliwe jest rozdzielenie łączonych 

wartości za pomocą wybranego znaku.  

o Extract – umożliwia wyodrębnienie m.in. danej długości, zakresu, pierwszych znaków.  

 

Zakładka Add Column 

 

o Column From Examples – umożliwia dodawanie kolumn poprzez podanie jednej lub kilku 

przykładowych wartości. Można je tworzyć z zaznaczenia lub na podstawie istniejących 

kolumn w tabeli.  

o Custom Column – umożliwia dodanie nowej kolumny niestandardowej poprzez nadanie jej 

odpowiedniej nazwy oraz formuły.  

o Conditional Column – kolumna warunkowa, która działa podobnie do funkcji JEŻELI.  

o Index Coumn – kolumna, która nadaje indexy dla każdego z wierszy (numeruje wiersze). 

o Duplicate Column – duplikuje kolumnę.  

Zakładka Views  

 

o Query Dependencies – zależności zapytań pozwalają na sprawdzenie modelu danych i 

funkcjonujących w nim połączeń danych.   

*Opcje, które powtarzały się w kilku zakładkach zostały zapisane w powyższym spisie tyko raz. 

 

Jeśli zależy Ci na ustrukturyzowaniu swojej wiedzy dot. Power BI, zarówno na poziomie 

podstawowym jak i zaawansowanym, zapraszamy na stronę www.szkoleniapowerbi.pl poświęconą w 

całości szkoleniom Power BI opartych o wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe projektów Business 

Intelligence.  

http://www.szkoleniapowerbi.pl/


13 
 

Szybki start z Power BI  www.antdata.eu 

5. Miary (Formuły języka DAX) 
 

FUNKCJE DATY I GODZINY  

Te funkcje ułatwiają tworzenie obliczeń na podstawie dat i godzin. Wiele funkcji języka DAX jest podobnych do 

funkcji daty i godziny w programie Excel, jednak funkcje języka DAX używają typu danych data/godzina i mogą 

przyjmować wartości z kolumny jako argument. 

Funkcja Opis Składnia 

CALENDAR  Zwraca tabelę z pojedynczą kolumną o 

nazwie „Date” (Data), która zawiera ciągły 

zestaw dat. 

CALENDAR(<start_date, <end_date>) 

CALENDARAUTO  Zwraca tabelę z pojedynczą kolumną o 

nazwie „Date” (Data), która zawiera ciągły 

zestaw dat. 

CALENDARAUTO 
([fiscal_year_end_month]) 

DATE Zwraca określoną datę w formacie 

daty/godziny. 

DATE (<year>, <month>, <day>) 

DATEDIFF Zwraca liczbę granic interwału między 

dwiema datami. 

DATEDIFF (<start_date>, <end_date>, 
<interval>) 

DATEVALUE Konwertuje datę w formie tekstu na datę w 

formacie daty/godziny. 

DATEVALUE (date_text) 

DAY Zwraca dzień miesiąca w postaci liczby od 1 

do 31. 

DAY (<date>) 

EDATE Zwraca datę, która wypada o określoną 

liczbę miesięcy przed lub po dacie 

rozpoczęcia. 

EDATE (<start_date>, <months>) 

EOMONTH  Zwraca datę w formacie daty/godziny, 

która jest odpowiednikiem ostatniego dnia 

miesiąca przed lub po określonej liczbie 

miesięcy. 

EOMONTH (<start_date>, <months>) 

HOUR  Zwraca godzinę jako liczbę z przedziału od 

0 (00:00) do 23 (23:00). 

HOUR (<datetime>) 

MINUTE Zwraca minutę jako liczbę z zakresu od 0 

do 59 na podstawie wartości daty i 

godziny. 

MINUTE (<datetime>) 

MONTH Zwraca miesiąc w formie liczby od 1 

(styczeń) do 12 (grudzień). 

MONTH (<datetime>) 

NOW  Zwraca bieżącą datę i godzinę w formacie 

daty/godziny. 

NOW ( ) 

QUARTER Zwraca kwartał jako liczbę od 1 do 4. QUARTER (<date>) 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/calendar-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/calendarauto-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/date-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/datediff-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/datevalue-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/day-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/edate-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/eomonth-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/hour-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/minute-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/month-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/now-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/quarter-function-dax
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SECOND  Zwraca liczbę sekund wartości czasu jako 

liczbę z zakresu od 0 do 59. 

SECOND (<time>) 

TIME Konwertuje godziny, minuty i sekundy 

podane jako liczby na godzinę w formacie 

daty/godziny. 

TIME (hour, minute, second) 

TIMEVALUE  Konwertuje godzinę w formacie tekstowym 

na godzinę w formacie daty/godziny. 

TIMEVALUE (time_text) 

TODAY Zwraca bieżącą datę. TODAY ( ) 

UTCNOW  Zwraca bieżącą datę i godzinę UTC UTCNOW ( ) 

UTCTODAY Zwraca bieżącą datę UTC. UTCTODAY ( ) 

WEEKDAY  Zwraca liczbę z przedziału od 1 do 7 

określającą dzień tygodnia w dacie. 

WEEKDAY (<date>, <return_type>) 

WEEKNUM Zwraca numer tygodnia dla danej daty i 

roku zgodnie z wartością atrybutu 

return_type. 

WEEKNUM (<date>, <return_type>) 

YEAR  Zwraca rok z daty w postaci czterocyfrowej 

liczby całkowitej z zakresu od 1900 do 

9999. 

YEAR (<date>) 

YEARFRAC Oblicza ułamek roku reprezentowany przez 

liczbę pełnych dni między dwiema datami. 

YEARFRAC (<start_date>, <end_date>, 
<basis>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/second-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/time-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/timevalue-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/today-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/utcnow-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/utctoday-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/weekday-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/weeknum-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/year-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/yearfrac-function-dax
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FUNKCJE FILTROWANIA   

Funkcje filtrowania i wartości języka DAX to jedne z najbardziej złożonych i zaawansowanych funkcji. Znacznie 

różnią się one od funkcji programu Excel. Funkcje wyszukiwania działają przy użyciu tabel i relacji, tak jak baza 

danych. Funkcje filtrowania umożliwiają manipulowanie kontekstem danych w celu tworzenia dynamicznych 

obliczeń. 

Funkcja Opis Składnia 

ALL  Zwraca wszystkie wiersze w tabeli lub wszystkie 
wartości w kolumnie i ignoruje wszelkie 
zastosowane filtry. 

ALL( [<table> | <column>[, <column>[, 
<column>[,…]]]] ) 

ALLCROSSFILTERED  Czyści wszystkie filtry, które są zastosowane do 
tabeli. 

ALLCROSSFILTERED(<table>) 
 

ALLEXCEPT  Usuwa wszystkie filtry kontekstowe w tabeli z 
wyjątkiem filtrów, które zostały zastosowane w 
określonych kolumnach. 

ALLEXCEPT(<table>,<column>[,<column>[,…]])   
 

ALLNOBLANKROW  Na podstawie tabeli nadrzędnej relacji zwraca 
wszystkie wiersze oprócz pustego wiersza lub 
wszystkie odrębne wartości kolumny oprócz 
pustego wiersza i ignoruje wszystkie istniejące 
filtry kontekstu. 

ALLNOBLANKROW( {<table> | <column>[, 
<column>[, <column>[,…]]]} ) 
 

ALLSELECTED  Usuwa filtry kontekstowe z kolumn i wierszy w 
bieżącym zapytaniu, ale zachowuje wszystkie 
pozostałe filtry kontekstowe lub filtry jawne. 

ALLSELECTED([<tableName> | 
<columnName>[, <columnName>[, 
<columnName>[,…]]]] ) 

CALCULATE  Oblicza wyrażenie w zmodyfikowanym kontekście 
filtru. 

CALCULATE(<expression>[, <filter1> [, 
<filter2> [, …]]]) 

CALCULATETABLE  Oblicza wyrażenie tabeli w zmodyfikowanym 
kontekście filtru. 

CALCULATETABLE(<expression>[, <filter1> [, 
<filter2> [, …]]]) 
 

EARLIER  Zwraca bieżącą wartość określonej kolumny w 
zewnętrznym przebiegu oceny wymienionej 
kolumny. 

EARLIER(<column>, <number>)   

EARLIEST  Zwraca bieżącą wartość określonej kolumny w 
zewnętrznym przebiegu oceny określonej 
kolumny. 

EARLIEST(<column>)   

FILTER  Zwraca tabelę reprezentującą podzestaw innej 
tabeli lub wyrażenia. 

FILTER(<table>,<filter>) 

KEEPFILTERS  Modyfikuje sposób stosowania filtrów podczas 
obliczania funkcji CALCULATE lub 
CALCULATETABLE. 

KEEPFILTERS(<expression>) 

LOOKUPVALUE Zwraca wartość dla wiersza, który spełnia 
wszystkie kryteria określone przez warunki 
wyszukiwania. Funkcja może zastosować co 
najmniej jeden warunek wyszukiwania. 

LOOKUPVALUE( 
    <result_columnName>, 
    <search_columnName>, 
    <search_value> 
    [, <search2_columnName>, 
<search2_value>]… 
    [, <alternateResult>] 
) 

REMOVEFILTERS  Czyści filtry z określonych tabel lub kolumn. REMOVEFILTERS([<table> | <column>[, 
<column>[, <column>[,…]]]]) 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/all-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/allcrossfiltered-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/allexcept-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/allnoblankrow-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/allselected-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/calculate-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/calculatetable-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/earlier-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/earliest-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/filter-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/keepfilters-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/lookupvalue-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/removefilters-function-dax
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SELECTEDVALUE  Zwraca wartość, gdy kontekst dla parametru 
columnName został odfiltrowany w dół do tylko 
jednej odrębnej wartości. W przeciwnym razie 
zwraca wartość parametru alternateResult. 

SELECTEDVALUE(<columnName>[, 
<alternateResult>]) 

 

FUNKCJE FINANSOWE  

Funkcje finansowe w języku DAX są używane w formułach, które wykonują obliczenia finansowe, takie jak 

wartość bieżąca netto i stopa zwrotu. Funkcje te są podobne do funkcji finansowych używanych w programie 

Microsoft Excel. 

Funkcja Opis  Składnia 

ACCRINT  Zwraca naliczone odsetki dla papieru 
wartościowego z okresowymi płatnościami 
odsetek. 

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, 
<settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, 
<basis>[, <calc_method>]]) 
 

ACCRINTM Zwraca wartość procentu składanego dla papieru 
wartościowego oprocentowanego przy wykupie. 

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, 
<par>[, <basis>]) 
 

AMORDEGRC Zwraca amortyzację dla każdego okresu 
obrachunkowego. Podobna do AMORLINC z 
wyjątkiem tego, że jest stosowany współczynnik 
amortyzacji w zależności od okresu istnienia 
zasobów. 

AMORDEGRC(<cost>, <date_purchased>, 
<first_period>, <salvage>, <period>, <rate>[, 
<basis>]) 
 

AMORLINC  Zwraca amortyzację dla każdego okresu 
obrachunkowego. 

AMORLINC(<cost>, <date_purchased>, 
<first_period>, <salvage>, <period>, <rate>[, 
<basis>]) 
 

COUPDAYBS Zwraca liczbę dni od początku okresu kuponu do 
daty jego rozliczenia. 

COUPDAYBS(<settlement>, <maturity>, 
<frequency>[, <basis>]) 
 

COUPDAYS Zwraca liczbę dni w okresie kuponu zawierającym 
datę rozliczenia. 

COUPDAYS(<settlement>, <maturity>, 
<frequency>[, <basis>]) 
 

COUPDAYSNC Zwraca liczbę dni od daty rozliczenia do daty 
następnego kuponu. 

COUPDAYSNC(<settlement>, <maturity>, 
<frequency>[, <basis>]) 
 

COUPNCD Zwraca datę następnego kuponu po dacie 
rozliczenia. 

COUPNCD(<settlement>, <maturity>, 
<frequency>[, <basis>]) 
 

COUPNUM Zwraca liczbę kuponów wypłacanych między datą 
rozliczenia i datą spłaty, zaokrągloną do 
najbliższego pełnego kuponu. 

COUPNUM(<settlement>, <maturity>, 
<frequency>[, <basis>]) 
 

COUPPCD Zwraca wcześniejszą datę kuponu sprzed daty 
rozliczenia. 

COUPPCD(<settlement>, <maturity>, 
<frequency>[, <basis>]) 
 

CUMIPMT  Zwraca wartość skumulowanych odsetek dla 
pożyczki zapłaconych w czasie wyznaczonym przez 
parametry start_period i end_period. 

CUMIPMT(<rate>, <nper>, <pv>, 
<start_period>, <end_period>, <type>) 
 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/selectedvalue-function
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/accrint-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/accrintm-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/amordegrc-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/amorlinc-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/coupdaybs-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/coupdays-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/coupdaysnc-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/coupncd-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/coupnum-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/couppcd-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/cumipmt-function-dax
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CUMPRINC Zwraca wartość skumulowanego kapitału dla 
pożyczki zapłaconego w czasie wyznaczonym przez 
parametry start_period i end_period. 

CUMPRINC(<rate>, <nper>, <pv>, 
<start_period>, <end_period>, <type>) 
 

DB  Zwraca amortyzację środka trwałego za podany 
okres metodą równomiernie malejącego salda. 

DB(<cost>, <salvage>, <life>, <period>[, 
<month>]) 
 

DDB Zwraca amortyzację środka trwałego za podany 
okres obliczoną metodą podwójnie malejącego 
salda lub inną określoną metodą. 

DDB(<cost>, <salvage>, <life>, <period>[, 
<factor>]) 
 

DISC Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru 
wartościowego. 

DISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, 
<redemption>[, <basis>]) 
 

DOLLARDE Konwertuje cenę wyrażoną jako część całkowita i 
część ułamkowa, taką jak 1,02, na cenę wyrażoną 
jako liczba dziesiętna. 

DOLLARDE(<fractional_dollar>, <fraction>) 
 

DOLLARFR  Konwertuje cenę wyrażoną jako część całkowita i 
część ułamkowa, taką jak 1,02, na cenę wyrażoną 
jako liczba dziesiętna. 

DOLLARFR(<decimal_dollar>, <fraction>) 
 

DURATION Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu 
Macauleya dla założonej wartości 100 USD. 

DURATION(<settlement>, <maturity>, 
<coupon>, <yld>, <frequency>[, <basis>]) 
 

EFFECT  Zwraca efektywną roczną stopę procentową, 
przyjmując nominalną roczną stopę procentową 
oraz liczbę okresów składanych w roku. 

EFFECT(<nominal_rate>, <npery>) 
 

FV Oblicza przyszłą wartość inwestycji na podstawie 
stałej stopy procentowej. 

FV(<rate>, <nper>, <pmt>[, <pv>[, <type>]]) 
 

INTRATE Zwraca oprocentowanie papieru wartościowego 
całkowicie ulokowanego. 

INTRATE(<settlement>, <maturity>, 
<investment>, <redemption>[, <basis>]) 
 

IPMT Zwraca płatności odsetkowe z inwestycji dla 
danego okresu w oparciu o okresowe płatności w 
stałej kwocie i przy stałej stopie procentowej. 

IPMT(<rate>, <per>, <nper>, <pv>[, <fv>[, 
<type>]]) 
 

ISPMT Oblicza odsetki zapłacone (lub otrzymane) za 
określony okres pożyczki (lub inwestycji) z 
równymi spłatami kapitału. 

ISPMT(<rate>, <per>, <nper>, <pv>) 
 

MDURATION Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu 
Macauleya dla papieru wartościowego o założonej 
wartości 100 USD. 

MDURATION(<settlement>, <maturity>, 
<coupon>, <yld>, <frequency>[, <basis>]) 
 

NOMINAL  Zwraca nominalną roczną stopę procentową, 
biorąc pod uwagę efektywne oprocentowanie oraz 
liczbę okresów składanych rocznie. 

NOMINAL(<effect_rate>, <npery>) 
 

NPER  Zwraca liczbę okresów dla inwestycji opartej o 
okresowe płatności w stałej kwocie i przy stałej 
stopie procentowej. 

NPER(<rate>, <pmt>, <pv>[, <fv>[, <type>]]) 
 

ODDFPRICE Zwraca cenę za 100 USD wartości nominalnej 
papieru wartościowego z nietypowym (krótkim lub 
długim) pierwszym okresem. 

ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, 
<issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, 
<redemption>, <frequency>[, <basis>]) 
 

ODDFYIELD Zwraca rentowność papieru wartościowego o 
nietypowym (krótkim lub długim) pierwszym 
okresie. 

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, 
<issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, 
<redemption>, <frequency>[, <basis>]) 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/cumprinc-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/db-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/ddb-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/disc-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/dollarde-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/dollarfr-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/duration-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/effect-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/fv-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/intrate-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/ipmt-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/ispmt-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/mduration-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/nominal-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/nper-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/oddfprice-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/oddfyield-function-dax
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ODDLPRICE Zwraca cenę za 100 USD wartości nominalnej 
papieru wartościowego z nietypowym (krótkim lub 
długim) okresem ostatniego kuponu. 

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, 
<last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, 
<frequency>[, <basis>]) 
 

ODDLYIELD  Zwraca rentowność papieru wartościowego o 
nietypowym (krótkim lub długim) ostatnim 
okresie. 

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, 
<last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, 
<frequency>[, <basis>]) 
 

PDURATION Zwraca liczbę okresów wymaganych, aby 
inwestycja osiągnęła określoną wartość. 

PDURATION(<rate>, <pv>, <fv>) 
 

PMT Oblicza płatność pożyczki ze stałymi płatnościami i 
stałą stopą procentową. 

PMT(<rate>, <nper>, <pv>[, <fv>[, <type>]]) 
 

PPMT Zwraca spłatę kapitału dla danego okresu 
inwestycji w oparciu o okresowe płatności w stałej 
kwocie i przy stałej stopie procentowej. 

PPMT(<rate>, <per>, <nper>, <pv>[, <fv>[, 
<type>]]) 
 

PRICE Zwraca cenę za 100 USD wartości nominalnej 
papieru wartościowego o okresowym 
oprocentowaniu. 

PRICE(<settlement>, <maturity>, <rate>, 
<yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>]) 
 

PRICEDISC Zwraca cenę za 100 USD wartości nominalnej 
papieru wartościowego zdyskontowanego. 

PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, 
<discount>, <redemption>[, <basis>]) 
 

PRICEMAT  Zwraca cenę za 100 USD wartości nominalnej 
papieru wartościowego oprocentowanego przy 
wykupie. 

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, 
<rate>, <yld>[, <basis>]) 
 

PV Oblicza wartość bieżącą pożyczki lub inwestycji na 
podstawie stałej stopy procentowej. 

PV(<rate>, <nper>, <pmt>[, <fv>[, <type>]]) 
 

RATE Zwraca stopę procentową za okres renty. RATE(<nper>, <pmt>, <pv>[, <fv>[, <type>[, 
<guess>]]]) 
 

RECEIVED  Zwraca kwotę otrzymaną przy wykupie papieru 
wartościowego całkowicie ulokowanego. 

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, 
<investment>, <discount>[, <basis>]) 
 

RRI Zwraca równoważną stopę procentową dla 
wzrostu inwestycji. 

RRI(<nper>, <pv>, <fv>) 
 

SLN Zwraca amortyzację liniową środka trwałego w 
pojedynczym przedziale czasu. 

SLN(<cost>, <salvage>, <life>) 
 

SYD Zwraca amortyzację środka trwałego za podany 
okres, obliczoną przy użyciu metody sumy cyfr 
wszystkich lat amortyzacji. 

SYD(<cost>, <salvage>, <life>, <per>) 
 

TBILLEQ  Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu 
skarbowego. 

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, 
<discount>) 
 

TBILLPRICE Zwraca cenę za 100 USD wartości nominalnej bonu 
skarbowego. 

TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, 
<discount>) 
 

TBILLYIELD  Zwraca rentowność bonu skarbowego. TBILLYIELD(<settlement>, <maturity>, <pr>) 
 

VDB  Zwraca amortyzację środka trwałego za podany 
okres, w tym okresy częściowe, obliczoną metodą 

VDB(<cost>, <salvage>, <life>, <start_period>, 
<end_period>[, <factor>[, <no_switch>]]) 
 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/oddlprice-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/oddlyield-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/pduration-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/pmt-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/ppmt-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/price-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/pricedisc-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/pricemat-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/pv-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/rate-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/received-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/rri-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/sln-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/syd-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/tbilleq-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/tbillprice-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/tbillyield-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/vdb-function-dax
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podwójnie malejącego salda lub inną określoną 
metodą. 

XIRR  Zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla 
harmonogramu przepływów gotówkowych 
niekoniecznie okresowych. 

XIRR(<table>, <values>, <dates>, [guess])   
 

XNPV Zwraca wartość bieżącą dla harmonogramu 
przepływów gotówkowych niekoniecznie 
okresowych. 

XNPV(<table>, <values>, <dates>, <rate>)   
 

YIELD  Zwraca rentowność dla papieru wartościowego z 
okresowymi płatnościami odsetek. 

YIELD(<settlement>, <maturity>, <rate>, <pr>, 
<redemption>, <frequency>[, <basis>]) 
 

YIELDDISC  Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego 
papieru wartościowego. 

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, 
<redemption>[, <basis>]) 
 

YIELDMAT  Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego 
oprocentowanego przy wykupie. 

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, 
<rate>, <pr>[, <basis>]) 
 

 

FUNKCJE INFORMACYJNE   

Funkcje informacyjne języka DAX sprawdzają komórkę lub wiersz podawane jako argument i informują, czy 

wartość jest zgodna z oczekiwanym typem. Na przykład funkcja ISERROR zwraca wartość TRUE, jeśli wartość, do 

której się odwołujesz, zawiera błąd. 

Funkcja Opis Składnia 

CONTAINS  Zwraca wartość TRUE, jeśli wartości dla 
wszystkich określonych kolumn istnieją 
lub są zawarte w tych kolumnach. W 
przeciwnym razie funkcja zwraca 
wartość FALSE. 

CONTAINS(<table>, <columnName>, 
<value>[, <columnName>, <value>]…)   

CONTAINSROW Zwraca wartość TRUE, jeśli wiersz 
wartości istnieje lub jest zawarty w 
tabeli, a w przeciwnym razie zwraca 
wartość FALSE. 

CONTAINSROW(<tableExpr>, 
<scalarExpr>[, <scalarExpr>, …]) 

CONTAINSSTRING Zwraca wartość TRUE (prawda) lub 
FALSE (fałsz) wskazującą, czy jeden ciąg 
zawiera inny ciąg. 

CONTAINSSTRING(<within_text>, 
<find_text>) 

CONTAINSSTRINGEXACT  Zwraca wartość TRUE (prawda) lub 
FALSE (fałsz) wskazującą, czy jeden ciąg 
zawiera inny ciąg. 

CONTAINSSTRINGEXACT(<within_text>, 
<find_text>) 

CUSTOMDATA Zwraca zawartość właściwości 
CustomData w parametrach 
połączenia. 

CUSTOMDATA ( )   

HASONEFILTER  Zwraca wartość TRUE, jeśli liczba 
bezpośrednio filtrowanych wartości w 
kolumnie columnName wynosi jeden. 
W przeciwnym razie zwraca wartość 
FALSE. 

HASONEFILTER(<columnName>) 

HASONEVALUE Zwraca wartość TRUE, jeśli kontekst dla 
kolumny nazwa_kolumny został 
odfiltrowany do tylko jednej odrębnej 

HASONEVALUE(<columnName>)   

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/xirr-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/xnpv-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/yield-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/yielddisc-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/yieldmat-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/contains-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/containsrow-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/containsstring-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/containsstringexact-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/customdata-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/hasonefilter-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/hasonevalue-function-dax
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wartości. W przeciwnym razie zwraca 
wartość FALSE. 

ISBLANK Sprawdza, czy wartość jest pusta, i 
zwraca wartość TRUE lub FALSE. 

ISBLANK(<value>)   

ISCROSSFILTERED  Zwraca wartość TRUE, gdy 
kolumna columnName lub inna 
kolumna w tej samej lub powiązanej 
tabeli jest filtrowana. 

ISCROSSFILTERED(<columnName>) 

ISEMPTY Sprawdza, czy tabela jest pusta. ISEMPTY(<table_expression>)   

ISERROR  Sprawdza, czy wartość zawiera błąd, i 
zwraca wartość TRUE lub FALSE. 

ISERROR(<value>)   

ISEVEN  Zwraca wartość TRUE, jeśli liczba jest 
parzysta, a wartość FALSE, jeśli liczba 
jest nieparzysta. 

ISEVEN(number)   

ISFILTERED  Zwraca wartość TRUE, jeśli 
element columnName jest filtrowany 
bezpośrednio. 

ISFILTERED(<columnName>) 

ISINSCOPE Zwraca wartość TRUE, jeśli wskazana 
kolumna stanowi poziom w hierarchii 
poziomów. 

ISINSCOPE(<columnName>) 

ISLOGICAL  Sprawdza, czy wartość jest wartością 
logiczną (TRUE lub FALSE), i zwraca 
wartość TRUE lub FALSE. 

ISLOGICAL(<value>) 

ISNONTEXT  Sprawdza, czy wartość nie jest 
wartością tekstową (puste komórki nie 
są wartościami tekstowymi), i zwraca 
wartość TRUE lub FALSE. 

ISNONTEXT(<value>)   

ISNUMBER  Sprawdza, czy wartość jest liczbą, i 
zwraca wartość TRUE lub FALSE. 

ISNUMBER(<value>)   

ISODD Zwraca wartość TRUE, jeśli liczba jest 
nieparzysta, i wartość FALSE, jeśli liczba 
jest parzysta. 

ISODD(number)   

ISONORAFTER Funkcja logiczna, która emuluje 
działanie klauzuli Start At, i zwraca 
wartość TRUE w przypadku wiersza 
spełniającego wszystkie parametry 
warunku. 

ISONORAFTER(<scalar_expression>, 
<scalar_expression>[, sort_order [, 
<scalar_expression>, 
<scalar_expression>[, sort_order]]…)   
 

ISSELECTEDMEASURE  Używana przez wyrażenia dla 
elementów obliczania w celu 
określenia, czy miara w kontekście jest 
miarą określoną na liście miar. 

ISSELECTEDMEASURE( M1, M2, ... )   
 

ISSUBTOTAL Tworzy kolejną kolumnę w wyrażeniu 
SUMMARIZE, która zwraca wartość 
True, jeśli wiersz zawiera wartości sum 
częściowych dla kolumny podanej jako 
argument, a w przeciwnym przypadku 
wartość False. 

ISSUBTOTAL(<columnName>) 
 

ISTEXT  Sprawdza, czy wartość jest tekstem, i 
zwraca wartość TRUE lub FALSE. 

ISTEXT(<value>)   
 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isblank-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/iscrossfiltered-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isempty-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/iserror-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/iseven-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isfiltered-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isinscope-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/islogical-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isnontext-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isnumber-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isodd-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isonorafter-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/isselectedmeasure-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/issubtotal-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/istext-function-dax
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NONVISUAL Oznacza filtr wartości w wyrażeniu 
SUMMARIZECOLUMNS jako 
niewizualny. 

NONVISUAL(<expression>) 
 

SELECTEDMEASURE  Używana przez wyrażenia dla 
elementów obliczania w celu 
przywołania miary, która jest w 
kontekście. 

SELECTEDMEASURE( ) 
 

SELECTEDMEASUREFORMATSTRING  Używana przez wyrażenia dla 
elementów obliczenia do pobrania 
ciągu formatu miary, która jest w 
kontekście. 

SELECTEDMEASUREFORMATSTRING( ) 
 

SELECTEDMEASURENAME  Używana przez wyrażenia dla 
elementów obliczania w celu określenia 
miary, która jest w kontekście według 
nazwy. 

SELECTEDMEASURENAME( ) 
 

USERNAME Zwraca nazwę domeny i użytkownika 
na podstawie poświadczeń podanych w 
systemie podczas nawiązywania 
połączenia. 

USERNAME( )   
 

USEROBJECTID  Zwraca bieżący identyfikator obiektu 
lub identyfikator SID użytkownika. 

USEROBJECTID( )   

USERPRINCIPALNAME Zwraca nazwę główną użytkownika. USERPRINCIPALNAME( )   

 

FUNKCJE LOGICZNE   

Funkcje logiczne działają na wyrażeniu i zwracają informacje o wartościach lub zestawach w wyrażeniu. Na 

przykład można użyć funkcji IF, aby sprawdzić wynik wyrażenia i utworzyć wyniki warunkowe. 

Funkcja Opis Składnia 

AND Sprawdza, czy oba argumenty mają wartość TRUE, i w takiej 
sytuacji zwraca wartość TRUE. 

AND(<logical1>,<logical2>)   
 

COALESCE  Zwraca pierwsze wyrażenie, które w wyniku obliczeń nie daje 
wartości BLANK. 

COALESCE(<expression>, <expression>[, 
<expression>]…) 
 

FALSE Zwraca wartość logiczną FALSE (FAŁSZ). FALSE( ) 

IF Sprawdza warunek i zwraca jedną wartość, jeśli jest on 
spełniony, a w przeciwnym razie zwraca drugą wartość. 

IF(<logical_test>, <value_if_true>[, 
<value_if_false>]) 
 

IFERROR  Oblicza wyrażenie i zwraca określoną wartość, jeśli wyrażenie 
zwróci błąd 

IFERROR(value, value_if_error)   
 

NOT  Zmienia wartość FALSE (FAŁSZ) na wartość TRUE (PRAWDA) lub 
odwrotnie. 

NOT(<logical>) 

OR  Sprawdza, czy jeden z argumentów ma wartość TRUE i w takim 
przypadku zwraca wartość TRUE. 

OR(<logical1>,<logical2>) 

SWITCH Oblicza wyrażenie względem listy wartości i zwraca jedno z 
wielu możliwych wyrażeń wynikowych. 

SWITCH(<expression>, <value>, 
<result>[, <value>, <result>]…[, <else>]) 

TRUE Zwraca wartość logiczną TRUE. TRUE( )   

 

 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/nonvisual-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/selectedmeasure-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/selectedmeasureformatstring-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/selectedmeasurename-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/username-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/userobjectid-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/userprincipalname-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/and-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/coalesce-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/false-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/if-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/iferror-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/not-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/or-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/switch-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/true-function-dax
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FUNKCJE MATEMATYCZNE I TRYGONOMETRYCZNE   

Funkcje matematyczne w języku DAX (Data Analysis Expressions) są bardzo podobne do funkcji 

matematycznych i trygonometrycznych programu Excel. Ta sekcja zawiera listę funkcji matematycznych 

dostępnych w języku DAX. 

Funkcja Opis Składnia 

ABS Zwraca wartość bezwzględną liczby. ABS(<number>) 

ACOS  Zwraca arcus cosinus liczby, czyli odwrotność cosinusa. ACOS(number) 

ACOSH  Zwraca odwrotny cosinus hiperboliczny liczby. ACOSH(number) 

ACOT  Zwraca arcus cotangens liczby, czyli odwrotność 
cotangensa. 

ACOT(number) 

ACOTH  Zwraca odwrotny cotangens hiperboliczny dla liczby. ACOTH(number) 

ASIN Zwraca arcus sinus liczby, czyli odwrotność sinusa. ASIN(number) 

ASINH Zwraca odwrotny sinus hiperboliczny liczby. ASINH(number) 

ATAN Zwraca arcus tangens liczby, czyli odwrotność tangensa. ATAN(number) 

ATANH Zwraca odwrotny tangens hiperboliczny liczby. ATANH(number) 

CEILING  Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub 
najbliższej wielokrotności istotności. 

CEILING(<number>, <significance>) 

COMBIN Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby elementów. COMBIN(number, number_chosen) 

COMBINA  Zwraca liczbę kombinacji (z powtórzeniami) dla danej liczby 
elementów. 

COMBINA(number, number_chosen) 

CONVERT  Konwertuje wyrażenie jednego typu danych na inne. CONVERT(<Expression>, <Datatype>) 

COS  Zwraca cosinus danego kąta. COS(number)   

COSH Zwraca cosinus hiperboliczny dla liczby. COSH(number) 

CURRENCY  Oblicza argument i zwraca wynik z typem danych „waluta”. CURRENCY(<value>) 

DEGREES  Konwertuje radiany na stopnie. DEGREES(angle) 

DIVIDE  Wykonuje dzielenie i zwraca wynik alternatywny lub 
wartość BLANK() w przypadku dzielenia przez 0. 

DIVIDE(<numerator>, <denominator> 
[,<alternateresult>]) 

EVEN  Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do najbliższej parzystej 
liczby całkowitej. 

EVEN(number) 

EXP  Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi równej 
podanej liczbie. 

EXP(<number>) 

FACT  Zwraca silnię liczby równą serii 1*2*3*...* kończącej się 
podaną liczbą. 

FACT(<number>) 

FLOOR  Zaokrągla liczbę w dół (w stronę zera) do najbliższej 
wielokrotności wartości significance. 

FLOOR(<number>, <significance>) 

GCD Zwraca największy wspólny dzielnik co najmniej dwóch liczb 
całkowitych. 

GCD(number1, [number2], ...) 

INT  Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej. INT(<number>) 

ISO.CEILING  Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub 
najbliższej wielokrotności istotności. 

ISO.CEILING(<number>[, 
<significance>]) 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/abs-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/acos-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/acosh-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/acot-function-dax
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https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/atan-function-dax
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https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/ceiling-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/combin-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/combina-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/convert-function-dax
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https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/iso-ceiling-function-dax
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LCM  Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 
całkowitych. 

LCM(number1, [number2], ...) 

LN  Zwraca logarytm naturalny liczby. LN(<number>) 

LOG  Zwraca logarytm danej liczby o podstawie określonej przez 
użytkownika. 

LOG(<number>,<base>) 

LOG10  Zwraca logarytm dziesiętny liczby. LOG10(<number>) 

MROUND Zwraca liczbę zaokrągloną do wybranej wielokrotności. MROUND(<number>, <multiple>) 

ODD Zwraca liczbę zaokrągloną w górę do najbliższej 
nieparzystej liczby całkowitej. 

ODD(number) 

PI Zwraca wartość liczby Pi (3,14159265358979) z 
dokładnością do 15 cyfr. 

PI( ) 

POWER Zwraca wynik podniesienia liczby do potęgi. POWER(<number>, <power>) 

PRODUCT Zwraca iloczyn liczb z kolumny. PRODUCT(<column>) 

PRODUCTX Zwraca iloczyn wyrażenia obliczonego dla każdego wiersza 
w tabeli. 

PRODUCTX(<table>, <expression>) 

QUOTIENT Wykonuje dzielenie i zwraca część całkowitą wyniku. QUOTIENT(<numerator>, 
<denominator>) 

RADIANS Konwertuje stopnie na radiany. RADIANS(angle) 

RAND  Zwraca liczbę losową większą lub równą 0 i mniejszą od 1 z 
rozkładu równomiernego. 

RAND( ) 

RANDBETWEEN Zwraca liczbę losową z zakresu określonego dwiema 
liczbami przez użytkownika. 

RANDBETWEEN(<bottom>,<top>) 

ROUND  Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. ROUND(<number>, <num_digits>) 

ROUNDDOWN Zaokrągla liczbę w dół w kierunku zera. ROUNDDOWN(<number>, 
<num_digits>) 

ROUNDUP Zaokrągla liczbę w górę w kierunku od zera. ROUNDUP(<number>, <num_digits>) 

SIGN Określa znak liczby, wyniku obliczenia lub wartości w 
kolumnie. 

SIGN(<number>) 

SQRT Zwraca pierwiastek kwadratowy liczby. SQRT(<number>) 

SUM Dodaje wszystkie liczby w kolumnie. SUM(<column>) 

SUMX Zwraca sumę wyrażenia obliczonego dla każdego wiersza w 
tabeli. 

SUMX(<table>, <expression>) 

TRUNC Obcina liczbę do wartości całkowitej, usuwając dziesiętną 
(ułamkową) część liczby. 

TRUNC(<number>,<num_digits>) 

 

INNE FUNKCJE  

Funkcje te wykonują unikatowe akcje, których nie można zdefiniować za pomocą żadnej z kategorii. 

Funkcja Opis Składnia 

BLANK Zwraca wartość pustą. BLANK( ) 

ERROR  Zgłasza błąd z komunikatem o błędzie. ERROR(<text>) 

 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/lcm-function-dax
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FUNKCJE ELEMENTÓW NADRZĘDNYCH I PODRZĘDYCH  

Te funkcje zarządzają danymi, które są prezentowane jako hierarchie nadrzędny/podrzędny.  

Funkcja Opis Składnia 

PATH Zwraca rozdzielany ciąg tekstowy zawierający 
identyfikatory wszystkich elementów nadrzędnych 
bieżącego identyfikatora. 

PATH(<ID_columnName>, 
<parent_columnName>) 

PATHCONTAINS Zwraca wartość TRUE (PRAWDA), jeśli 
określony element istnieje w określonej ścieżce. 

PATHCONTAINS(<path>, <item>) 

PATHITEM Zwraca element na określonej pozycji określonej w 
parametrze position z ciągu będącego wynikiem 
wywołania funkcji PATH. 

PATHITEM(<path>, <position>[, <type>]) 

PATHITEMREVERSE Zwraca element na określonej pozycji określonej w 
parametrze position z ciągu będącego wynikiem 
wywołania funkcji PATH. 

PATHITEMREVERSE(<path>, <position>[, 
<type>]) 

PATHLENGTH Zwraca liczbę elementów nadrzędnych dla 
określonego elementu w danym wyniku wykonania 
funkcji PATH, łącznie z tym elementem. 

PATHLENGTH(<path>) 

 

FUNKCJE RELACJI 

Funkcje w tej kategorii służą do zarządzania relacjami między tabelami i ich używania. 

Funkcja Opis Składnia 

CROSSFILTER  Określa kierunek filtrowania krzyżowego, 
który ma być używany w obliczeniu relacji 
istniejącej między dwiema kolumnami. 

CROSSFILTER(<columnName1>, <columnName2>, 
<direction>) 

RELATED  Zwraca powiązaną wartość z innej tabeli. RELATED(<column>) 

RELATEDTABLE Oblicza wyrażenie tabeli w kontekście 
zmodyfikowanym przez podane filtry. 

RELATEDTABLE(<tableName>) 

USERELATIONSHIP Określa relację, która ma być używana w 
konkretnym obliczeniu jako relacja 
istniejąca między kolumnami 
columnName1 i columnName2. 

USERELATIONSHIP(<columnName1>,<columnName2>) 

 

 

FUNKCJE STATYSTYCZNE 

Język Data Analysis Expressions (DAX) udostępnia wiele funkcji służących do tworzenia agregacji, takich jak 

sumy, liczniki i średnie. Te funkcje są bardzo podobne do funkcji agregacji używanych w programie Microsoft 

Excel.  

Funkcja Opis Składnia 

APPROXIMATEDISTINCTCOUNT  Zwraca przybliżoną liczbę wierszy 
zawierających unikatowe wartości 
w kolumnie. 

APPROXIMATEDISTINCTCOUNT(<columnName>) 

AVERAGE Zwraca średnią (arytmetyczną) 
wszystkich liczb w kolumnie. 

AVERAGE(<column>) 

AVERAGEA  Zwraca średnią (arytmetyczną) 
wartości w kolumnie. 

AVERAGEA(<column>) 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/path-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/pathcontains-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/pathitem-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/pathitemreverse-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/crossfilter-function
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/related-function-dax
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https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/approximate-distinctcount-function-dax
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https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/averagea-function-dax
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AVERAGEX  Oblicza średnią (arytmetyczną) 
zestawu wyrażeń o wartości 
obliczanej na podstawie tabeli. 

AVERAGEX(<table>,<expression>) 

BETA.DIST Zwraca rozkład beta. BETA.DIST(x,alpha,beta,cumulative,[A],[B]) 

BETA.INV Zwraca odwrotność funkcji 
skumulowanej gęstości 
prawdopodobieństwa (BETA.DIST). 

BETA.INV(probability,alpha,beta,[A],[B]) 

CHISQ.DIST Zwraca rozkład chi kwadrat. CHISQ.DIST(<x>, <deg_freedom>, <cumulative>) 

CHISQ.DIST.RT Zwraca prawostronne 
prawdopodobieństwo rozkładu chi 
kwadrat. 

CHISQ.DIST.RT(<x>, <deg_freedom>) 

CHISQ.INV Zwraca odwrotność lewostronnego 
prawdopodobieństwa rozkładu chi 
kwadrat. 

CHISQ.INV(probability,deg_freedom) 

CHISQ.INV.RT  Zwraca odwrotność 
prawostronnego 
prawdopodobieństwa rozkładu chi 
kwadrat. 

CHISQ.INV.RT(probability,deg_freedom) 

CONFIDENCE.NORM  Interwał ufności jest zakresem 
wartości. 

CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size) 

CONFIDENCE.T  Zwraca interwał ufności dla 
średniej populacji przy użyciu 
rozkładu t-Studenta. 

CONFIDENCE.T(alpha,standard_dev,size) 

COT  Zwraca cotangens kąta 
określonego w radianach. 

COT (<number>) 

COTH  Zwraca cotangens hiperboliczny 
dla kąta hiperbolicznego. 

COTH (<number>) 

COUNT  Zlicza komórki zawierające liczby w 
kolumnie. 

COUNT(<column>) 

COUNTA  Zlicza niepuste komórki w 
kolumnie. 

COUNT(<column>) 

COUNTAX Zlicza niepuste wyniki oceny 
wyniku wyrażenia w tabeli. 

COUNTAX(<table>,<expression>) 

COUNTBLANK Zlicza puste komórki w kolumnie. COUNTBLANK(<column>) 

COUNTROWS Zlicza wiersze w określonej tabeli 
lub w tabeli zdefiniowanej za 
pomocą wyrażenia. 

COUNTROWS(<table>) 

COUNTX Zlicza wiersze, które zawierają 
liczbę lub wyrażenie dające w 
wyniku liczbę przy obliczaniu 
wyrażenia względem tabeli. 

COUNTX(<table>,<expression>) 

DATATABLE Udostępnia mechanizm 
deklarujący wbudowany zestaw 
wartości danych. 

DATATABLE (ColumnName1, DataType1, 
ColumnName2, DataType2..., {{Value1, 
Value2...}, {ValueN, ValueN+1...}...}) 

DISTINCTCOUNT  Liczy unikatowe wartości w 
kolumnie. 

DISTINCTCOUNT(<column>) 

DISTINCTCOUNTNOBLANK Zlicza unikatowe wartości w 
kolumnie. 

DISTINCTCOUNTNOBLANK (<column>) 

EXPON.DIST  Zwraca rozkład wykładniczy. EXPON.DIST(x,lambda,cumulative) 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/averagex-function-dax
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GEOMEAN  Zwraca średnią geometryczną liczb 
znajdujących się w kolumnie. 

GEOMEAN(<column>) 

GEOMEANX  Zwraca średnią geometryczną 
wyrażenia obliczonego dla każdego 
wiersza w tabeli. 

GEOMEANX(<table>, <expression>) 

MAX Zwraca największą wartość 
liczbową w kolumnie lub między 
dwoma wyrażeniami skalarnymi. 

MAX(<column>) 
MAX(<expression1>, <expression2>) 

MAXA  Zwraca największą wartość w 
kolumnie. 

MAXA(<column>) 

MAXX Oblicza wyrażenie dla każdego 
wiersza tabeli i zwraca największą 
wartość liczbową. 

MAXX(<table>,<expression>) 

MEDIAN Zwraca medianę liczb w kolumnie. MEDIAN(<column>) 

MEDIANX  Zwraca medianę wyrażenia 
obliczonego dla każdego wiersza w 
tabeli. 

MEDIANX(<table>, <expression>) 

MIN Zwraca najmniejszą wartość 
liczbową w kolumnie lub między 
dwoma wyrażeniami skalarnymi. 

MIN(<column>) 
MIN(<expression1>, <expression2>) 

MINA  Zwraca najmniejszą wartość w 
kolumnie, w tym wszelkie wartości 
logiczne i liczby reprezentowane 
jako tekst. 

MINA(<column>) 

MINX  Zwraca najmniejszą wartość 
liczbową będącą wynikiem 
obliczenia wyrażenia dla każdego 
wiersza tabeli. 

MINX(<table>, < expression>) 

NORM.DIST  Zwraca rozkład normalny dla 
podanej średniej i odchylenia 
standardowego. 

NORM.DIST(X, Mean, Standard_dev, 
Cumulative) 

NORM.INV  Odwrotność normalnego rozkładu 
skumulowanego dla podanej 
średniej i odchylenia 
standardowego. 

NORM.INV(Probability, Mean, Standard_dev) 

NORM.S.DIST  Zwraca standardowy rozkład 
normalny ze średnią o wartości 0 i 
odchyleniem standardowym o 
wartości 1. 

NORM.S.DIST(Z, Cumulative) 

NORM.S.INV  Zwraca odwrotność 
standardowego normalnego 
rozkładu skumulowanego. 

NORM.S.INV(Probability) 

PERCENTILE.EXC  Zwraca k-ty percentyl wartości z 
zakresu, gdzie k należy do zakresu 
od 0 do 1 (bez wartości 
granicznych). 

PERCENTILE.EXC(<column>, <k>) 

PERCENTILE.INC  Zwraca k-ty percentyl wartości z 
zakresu, gdzie k należy do zakresu 
od 0 do 1 (z wartościami 
granicznymi). 

PERCENTILE.INC(<column>, <k>) 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/geomean-function-dax
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PERCENTILEX.EXC  Zwraca percentyl wyrażenia 
obliczonego dla każdego wiersza w 
tabeli. 

PERCENTILEX.EXC(<table>, <expression>, k) 

PERCENTILEX.INC  Zwraca percentyl wyrażenia 
obliczonego dla każdego wiersza w 
tabeli. 

PERCENTILEX.INC(<table>, <expression>;, k) 

POISSON.DIST Zwraca rozkład Poissona. POISSON.DIST(x,mean,cumulative) 

RANK.EQ  Zwraca klasyfikację liczby na liście 
liczb. 

RANK.EQ(<value>, <columnName>[, <order>]) 

RANKX Zwraca klasyfikację liczby na liście 
liczb dla każdego wiersza w tabeli 
określonej argumentem table. 

RANKX(<table>, <expression>[, <value>[, 
<order>[, <ties>]]]) 

SAMPLE Zwraca próbkę zawierającą N 
wierszy z określonej tabeli. 

SAMPLE(<n_value>, <table>, 
<orderBy_expression>, [<order>[, 
<orderBy_expression>, [<order>]]…]) 

SIN Zwraca sinus danego kąta. SIN(number) 

SINH Zwraca sinus hiperboliczny liczby. SINH(number) 

STDEV.P Zwraca odchylenie standardowe 
całej populacji. 

STDEV.P(<ColumnName>) 

STDEV.S  Zwraca odchylenie standardowe 
dla populacji przykładowej. 

STDEV.S(<ColumnName>) 

STDEVX.P  Zwraca odchylenie standardowe 
całej populacji. 

STDEV.P(<ColumnName>) 

STDEVX.S  Zwraca odchylenie standardowe 
dla populacji przykładowej. 

STDEVX.S(<table>, <expression>) 

SQRTPI Zwraca pierwiastek kwadratowy 
wartości (liczba * pi). 

SQRTPI(number) 

T.DIST Zwraca lewostronny rozkład t-
Studenta. 

T.DIST(X,Deg_freedom,Cumulative) 

T.DIST.2T  Zwraca dwustronny rozkład t-
Studenta. 

T.DIST.2T(X,Deg_freedom) 

T.DIST.RT Zwraca prawostronny rozkład t-
Studenta. 

T.DIST.RT(X,Deg_freedom) 

T.INV Zwraca lewostronną odwrotność 
rozkładu t-Studenta. 

T.INV(Probability,Deg_freedom) 

T.INV.2t  Zwraca dwustronną odwrotność 
rozkładu t-Studenta. 

T.INV.2T(Probability,Deg_freedom) 

TAN Zwraca tangens danego kąta. TAN(number) 

TANH Zwraca tangens hiperboliczny dla 
liczby. 

TANH(number) 

VAR.P Zwraca wariancję całej populacji. VAR.P(<columnName>) 

VAR.S  Zwraca wariancję w próbce 
populacji. 

VAR.S(<columnName>) 

VARX.P  Zwraca wariancję całej populacji. VARX.P(<table>, <expression>) 

VARX.S  Zwraca wariancję w próbce 
populacji. 

VARX.S(<table>, <expression>) 
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FUNKCJE MANIPULOWANIA TABELAMI 

Te funkcje zwracają tabelę lub manipulują istniejącymi tabelami. 

Funkcja Opis Składnia 

ADDCOLUMNS  Dodaje kolumny obliczeniowe do 
danej tabeli lub wyrażenia tabeli. 

ADDCOLUMNS(<table>, <name>, <expression>[, 
<name>, <expression>]…)   
 

ADDMISSINGITEMS  Dodaje kombinacje elementów z 
wielu kolumn do tabeli, jeśli jeszcze 
nie istnieją. 

ADDMISSINGITEMS ( [<showAll_columnName> 
[, <showAll_columnName> [, … ] ] ], <table> [, 
<groupBy_columnName> [, [<filterTable>] [, 
<groupBy_columnName> [, [<filterTable>] [, … ] 
] ] ] ] ] ) 
 

CROSSJOIN Zwraca tabelę zawierającą iloczyn 
kartezjański wszystkich wierszy ze 
wszystkich tabel podanych w 
argumentach. 

CROSSJOIN(<table>, <table>[, <table>]…)   
 

CURRENTGROUP Zwraca zestaw wierszy na 
podstawie argumentu tabeli 
wyrażenia GROUPBY. 

CURRENTGROUP ( ) 
 

DATATABLE Udostępnia mechanizm deklarujący 
wbudowany zestaw wartości 
danych. 

DATATABLE (ColumnName1, DataType1, 
ColumnName2, DataType2..., {{Value1, 
Value2...}, {ValueN, ValueN+1...}...})   
 

DETAILROWS Oblicza wyrażenie wierszy 
szczegółów zdefiniowane na 
potrzeby miary i zwraca dane. 

DETAILROWS([Measure])   
 

DISTINCT (columns)  Zwraca jednokolumnową tabelę 
zawierającą unikatowe wartości z 
określonej kolumny. 

DISTINCT(<column>)   
 

DISTINCT (table) Zwraca tabelę, usuwając 
zduplikowane wiersze z innej tabeli 
lub wyrażenia. 

DISTINCT(<table>)   
 

EXCEPT  Zwraca te wiersze jednej tabeli, 
których nie ma w drugiej tabeli. 

EXCEPT(<table_expression1>, 
<table_expression2>   
 

FILTERS  Zwraca tabelę wartości 
bezpośrednio stosowanych jako 
filtry względem 
kolumny columnName. 

FILTERS(<columnName>)   
 

GENERATE  Zwraca tabelę zawierającą iloczyn 
kartezjański poszczególnych 
wierszy z tabeli table1 i tabeli 
będącej wynikiem obliczenia 
tabeli table2 w kontekście 
bieżącego wiersza tabeli table1. 

GENERATE(<table1>, <table2>)   
 

GENERATEALL  Zwraca tabelę zawierającą iloczyn 
kartezjański poszczególnych 
wierszy z tabeli1 i tabeli będącej 
wynikiem oceny tabeli2 w 

GENERATEALL(<table1>, <table2>)   
 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/addcolumns-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/addmissingitems-function-dax
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kontekście bieżącego wiersza 
z tabeli1. 

GENERATESERIES  Zwraca jednokolumnową tabelę 
zawierającą wartości ciągu 
arytmetycznego. 

GENERATESERIES(<startValue>, <endValue>[, 
<incrementValue>]) 
 

GROUPBY Podobnie jak w przypadku funkcji 
SUMMARIZE, funkcja GROUPBY nie 
wykonuje niejawnej funkcji 
CALCULATE w przypadku 
dodawanych kolumn rozszerzeń. 

GROUPBY (<table> [, <groupBy_columnName> 
[, <groupBy_columnName> [, …]]] [, <name>, 
<expression> [, <name>, <expression> [, …]]]) 
 

IGNORE  Modyfikuje działanie funkcji 
SUMMARIZECOLUMNS przez 
pominięcie określonych wyrażeń w 
ocenie wartości BLANK/NULL. 

IGNORE(<expression>) 
 

INTERSECT  Zwraca wiersze będące częścią 
wspólną dwóch tabel, zachowując 
duplikaty. 

INTERSECT(<table_expression1>, 
<table_expression2>)   
 

NATURALINNERJOIN  Dokonuje wewnętrznego 
sprzężenia tabeli z inną tabelą. 

NATURALINNERJOIN(<leftJoinTable>, 
<rightJoinTable>)   
 

NATURALLEFTOUTERJOIN Dokonuje wewnętrznego 
sprzężenia tabeli z inną tabelą. 

NATURALLEFTOUTERJOIN(<leftJoinTable>, 
<rightJoinTable>)   
 

ROLLUP  Modyfikuje zachowanie funkcji 
SUMMARIZE, dodając wiersze 
zestawienia do wyniku w 
kolumnach zdefiniowanych przez 
parametr groupBy_columnName. 

ROLLUP ( <groupBy_columnName> [, 
<groupBy_columnName> [, … ] ] ) 
 

ROLLUPADDISSUBTOTAL Modyfikuje zachowanie funkcji 
SUMMARIZECOLUMNS przez 
dodanie wierszy zestawień/sum 
częściowych do wyniku na 
podstawie kolumn 
groupBy_columnName. 

ROLLUPADDISSUBTOTAL ( [<grandtotalFilter>], 
<groupBy_columnName>, <name> [, 
[<groupLevelFilter>] [, 
<groupBy_columnName>, <name> [, 
[<groupLevelFilter>] [, … ] ] ] ] ) 
 

ROLLUPISSUBTOTAL  Łączy w parę grupy zestawień z 
kolumną dodaną przez funkcję 
ROLLUPADDISSUBTOTAL w ramach 
wyrażenia ADDMISSINGITEMS. 

ROLLUPISSUBTOTAL ( [<grandTotalFilter>], 
<groupBy_columnName>, 
<isSubtotal_columnName> [, 
[<groupLevelFilter>] [, 
<groupBy_columnName>, 
<isSubtotal_columnName> [, 
[<groupLevelFilter>] [, … ] ] ] ] ) 
 

ROLLUPGROUP Modyfikuje zachowanie funkcji 
SUMMARIZE i 
SUMMARIZECOLUMNS przez 
dodanie wierszy zestawienia do 
wyniku w kolumnach 
zdefiniowanych przez parametr 
groupBy_columnName. 

ROLLUPGROUP ( <groupBy_columnName> [, 
<groupBy_columnName> [, … ] ] ) 
 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/generateseries-function
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/groupby-function-dax
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ROW Zwraca tabelę z pojedynczym 
wierszem zawierającym wartości 
wynikowe wyrażeń znajdujących 
się w poszczególnych kolumnach. 

ROW(<name>, <expression>[[,<name>, 
<expression>]…])   
 

SELECTCOLUMNS  Dodaje kolumny obliczeniowe do 
danej tabeli lub wyrażenia tabeli. 

SELECTCOLUMNS(<table>, <name>, 
<scalar_expression> [, <name>, 
<scalar_expression>]…)  
 

SUBSTITUTEWITHINDEX  Zwraca tabelę reprezentującą lewą 
część półsprzężenia dwóch tabel 
podanych jako argumenty. 

SUBSTITUTEWITHINDEX(<table>, 
<indexColumnName>, <indexColumnsTable>, 
[<orderBy_expression>, [<order>][, 
<orderBy_expression>, [<order>]]…])   
 

SUMMARIZE Zwraca tabelę podsumowania dla 
żądanych sum wyznaczonych dla 
zestawu grup. 

SUMMARIZE (<table>, 
<groupBy_columnName>[, 
<groupBy_columnName>]…[, <name>, 
<expression>]…) 
 

SUMMARIZECOLUMNS  Zwraca tabelę podsumowującą dla 
zestawu grup. 

SUMMARIZECOLUMNS( 
<groupBy_columnName> [, < 
groupBy_columnName >]…, [<filterTable>]…[, 
<name>, <expression>]…)   
 

Table constructor Zwraca tabelę z co najmniej jedną 
kolumną. 

{ <scalarExpr1>, <scalarExpr2>, … }  
{ ( <scalarExpr1>, <scalarExpr2>, … ), ( 
<scalarExpr1>, <scalarExpr2>, … ), … } 

TOPN Zwraca N pierwszych wierszy 
określonej tabeli. 

TOPN(<n_value>, <table>, 
<orderBy_expression>, [<order>[, 
<orderBy_expression>, [<order>]]…])   
 

TREATAS Stosuje wynik wyrażenia tabeli jako 
filtry dla kolumn z niepowiązanej 
tabeli. 

TREATAS(table_expression, <column>[, 
<column>[, <column>[,…]]]} )   
 

UNION Tworzy tabelę sprzężenia (łączenia) 
na podstawie pary tabel. 

UNION(<table_expression1>, 
<table_expression2> [,<table_expression>]…)   
 

VALUES  Zwraca jednokolumnową tabelę 
zawierającą odrębne wartości z 
określonej tabeli lub kolumny. 

VALUES(<TableNameOrColumnName>)   
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https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/selectcolumns-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/substitutewithindex-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/summarize-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/summarizecolumns-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/topn-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/treatas-function
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/union-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/values-function-dax


31 
 

Szybki start z Power BI  www.antdata.eu 

FUNKCJE TEKSTOWE 

Język Data Analysis Expressions (DAX) zawiera zestaw funkcji tekstowych opartych na bibliotece funkcji ciągów 

w programie Excel, które zostały zmodyfikowane do pracy z tabelami i kolumnami w modelach tabelarycznych.  

Funkcja Opis Składnia 

COMBINEVALUES  Łączy wiele ciągów tekstowych w 
jeden. 

COMBINEVALUES(<delimiter>, <expression>, 
<expression>[, <expression>]…) 
 

CONCATENATE Łączy dwa ciągi tekstowe w jeden. CONCATENATE(<text1>, <text2>)   
 

CONCATENATEX  Łączy wynik wyrażenia obliczonego dla 
każdego wiersza w tabeli. 

CONCATENATEX(<table>, <expression>, 
[delimiter])   
 

EXACT  Porównuje dwa ciągi tekstowe i 
zwraca wartość TRUE (prawda), jeśli 
są dokładnie takie same. W 
przeciwnym razie zwraca wartość 
FALSE (fałsz). 

EXACT(<text1>,<text2>)   
 

FIND  Zwraca pozycję początkową ciągu 
tekstowego w innym ciągu 
tekstowym. 

FIND(<find_text>, <within_text>[, 
[<start_num>][, <NotFoundValue>]])   
 

FIXED  Zaokrągla liczbę do podanej liczby 
miejsc dziesiętnych i zwraca wynik 
jako tekst. 

FIXED(<number>, <decimals>, <no_commas>)   
 

FORMAT Konwertuje wartość na tekst zgodnie z 
określonym formatem. 

FORMAT(<value>, <format_string>) 
 

LEFT  Zwraca określoną liczbę znaków od 
początku ciągu tekstowego. 

LEFT(<text>, <num_chars>)   
 

LEN  Zwraca liczbę znaków w ciągu 
tekstowym. 

LEN(<text>)   
 

LOWER  Konwertuje wszystkie litery w ciągu 
tekstowym na małe litery. 

LOWER(<text>)   
 

MID Zwraca ciąg znaków o określonej 
długości ze środka ciągu tekstowego, 
rozpoczynając od podanej pozycji 
początkowej. 

MID(<text>, <start_num>, <num_chars>)   
 

REPLACE Funkcja REPLACE zamienia część ciągu 
tekstowego, na podstawie określonej 
liczby znaków, na inny ciąg tekstowy. 

REPLACE(<old_text>, <start_num>, 
<num_chars>, <new_text>)   
 

REPT Powtarza tekst daną liczbę razy. REPT(<text>, <num_times>)   
 

RIGHT  Funkcja RIGHT zwraca ostatni znak lub 
znaki w ciągu tekstowym, na 
podstawie określonej liczby znaków. 

RIGHT(<text>, <num_chars>)   
 

SEARCH  Zwraca liczbę wskazującą pozycję 
znaku, w której zostało znalezione 
pierwsze wystąpienie określonego 
znaku lub ciągu tekstowego, czytając 
od lewej do prawej. 

SEARCH(<find_text>, <within_text>[, 
[<start_num>][, <NotFoundValue>]])   
 

SUBSTITUTE Zamienia istniejący tekst na nowy 
tekst w ciągu tekstowym. 

SUBSTITUTE(<text>, <old_text>, <new_text>, 
<instance_num>)   

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/combinevalues-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/concatenate-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/concatenatex-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/exact-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/find-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/fixed-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/format-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/left-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/len-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/lower-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/mid-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/replace-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/rept-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/right-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/search-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/substitute-function-dax
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TRIM Usuwa z tekstu wszystkie spacje 
oprócz pojedynczych spacji między 
wyrazami. 

TRIM(<text>)   
 

UNICHAR  Zwraca znak Unicode przywoływany 
przez wartość liczbową. 

UNICHAR(number)   
 

UNICODE  Zwraca kod numeryczny 
odpowiadający pierwszemu znakowi 
ciągu tekstowego. 

UNICODE( <Text> )   
 

UPPER Konwertuje ciąg tekstowy na wielkie 
litery. 

UPPER (<text>)   
 

VALUE  Konwertuje ciąg tekstowy 
reprezentujący liczbę na liczbę. 

VALUE(<text>)   
 

 

FUNKCJE ANALIZY CZASOWEJ 

Język DAX (Data Analysis Expressions) obejmuje funkcje analizy czasowej umożliwiające manipulowanie danymi 

przy użyciu okresów, w tym dni, miesięcy, kwartałów i lat, a następnie tworzenie i porównywanie obliczeń 

względem tych okresów. 

Funkcja Opis Składnia 

CLOSINGBALANCEMONTH  Ocenia wyrażenie w ostatnim 
dniu miesiąca w bieżącym 
kontekście. 

CLOSINGBALANCEMONTH 
(<expression>,<dates>[,<filter>])   
 

CLOSINGBALANCEQUARTER  Ocenia wyrażenie w ostatnim 
dniu kwartału w bieżącym 
kontekście. 

CLOSINGBALANCEQUARTER 
(<expression>,<dates>[,<filter>])   
 

CLOSINGBALANCEYEAR  Ocenia wyrażenie w ostatnim 
dniu roku w bieżącym 
kontekście. 

CLOSINGBALANCEYEAR 
(<expression>,<dates>[,<filter>][,<year_end_date>])   
 

DATEADD Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z datami przesuniętymi 
do przodu lub do tyłu w czasie o 
określoną liczbę interwałów w 
stosunku do dat w bieżącym 
kontekście. 

DATEADD(<dates>,<number_of_intervals>,<interval>)   
 

DATESBETWEEN  Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z datami 
rozpoczynającymi się od 
określonej daty początkowej i 
kończącymi określoną datą 
końcową. 

DATESBETWEEN(<dates>, <start_date>, <end_date>) 
 

DATESINPERIOD Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z datami 
rozpoczynającymi się od 
określonej daty początkowej i 
kontynuowanymi przez 
określoną liczbę interwałów dat 
o określonym typie. 

DATESINPERIOD(<dates>, <start_date>, 
<number_of_intervals>, <interval>) 
 

DATESMTD Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z datami od początku 
miesiąca w bieżącym kontekście. 

DATESMTD(<dates>)   
 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/trim-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/unichar-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/unicode-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/upper-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/value-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/closingbalancemonth-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/closingbalancequarter-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/closingbalanceyear-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/dateadd-function-dax
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https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/datesmtd-function-dax
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DATESQTD Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z datami od początku 
kwartału w bieżącym kontekście. 

DATESQTD(<dates>)   
 

DATESYTD Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z datami od początku 
roku w bieżącym kontekście. 

DATESYTD(<dates> [,<year_end_date>])   
 

ENDOFMONTH  Zwraca ostatnią datę miesiąca w 
bieżącym kontekście dla 
określonej kolumny dat. 

ENDOFMONTH(<dates>)   
 

ENDOFQUARTER Zwraca ostatnią datę kwartału w 
bieżącym kontekście dla 
określonej kolumny dat. 

ENDOFQUARTER(<dates>)   
 

ENDOFYEAR  Zwraca ostatnią datę roku w 
bieżącym kontekście dla 
określonej kolumny dat. 

ENDOFYEAR(<dates> [,<year_end_date>])   
 

FIRSTDATE Zwraca pierwszą datę w 
bieżącym kontekście dla 
określonej kolumny dat. 

FIRSTDATE(<dates>)   
 

FIRSTNONBLANK  Zwraca pierwszą wartość w 
kolumnie column przefiltrowaną 
według bieżącego kontekstu, 
gdzie wyrażenie nie jest puste. 

FIRSTNONBLANK(<column>,<expression>)   
 

FIRSTNONBLANKVALUE 
 

Oblicza wyrażenie 
przefiltrowane według 
posortowanych wartości 
kolumny i zwraca pierwszą 
wartość wyrażenia, która jest 
niepusta. 
 

FIRSTNONBLANKVALUE(<column>, <expression>) 
 

LASTDATE Zwraca ostatnią datę w bieżącym 
kontekście dla określonej 
kolumny dat. 

LASTDATE(<dates>)   
 

LASTNONBLANK Zwraca ostatnią wartość w 
kolumnie column przefiltrowaną 
według bieżącego kontekstu, 
gdzie wyrażenie nie jest puste. 

LASTNONBLANK(<column>,<expression>)   
 

LASTNONBLANKVALUE 
 

Oblicza wyrażenie 
przefiltrowane według 
posortowanych wartości 
kolumny i zwraca ostatnią 
wartość wyrażenia, która jest 
niepusta. 
 

LASTNONBLANKVALUE(<column>, <expression>) 
 

NEXTDAY  Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę wszystkich dat od 
następnego dnia określonych na 
podstawie pierwszej daty 
podanej w kolumnie dates w 
bieżącym kontekście. 

NEXTDAY(<dates>)   
 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/datesqtd-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/datesytd-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/endofmonth-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/endofquarter-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/endofyear-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/firstdate-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/firstnonblank-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/lastdate-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/lastnonblank-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/nextday-function-dax
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NEXTMONTH  Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z wszystkimi datami z 
następnego miesiąca na 
podstawie pierwszej daty w 
kolumnie dates w bieżącym 
kontekście. 

NEXTMONTH(<dates>)   
 

NEXTQUARTER Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z wszystkimi datami z 
następnego kwartału na 
podstawie pierwszej daty w 
kolumnie dates w bieżącym 
kontekście. 

NEXTQUARTER(<dates>)   
 

NEXTYEAR  Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z wszystkimi datami z 
następnego roku na podstawie 
pierwszej daty w kolumnie dates 
w bieżącym kontekście. 

NEXTYEAR(<dates>[,<year_end_date>])   
 

OPENINGBALANCEMONTH  Ocenia wyrażenie w pierwszym 
dniu miesiąca w bieżącym 
kontekście. 

OPENINGBALANCEMONTH 
(<expression>,<dates>[,<filter>])   
 

OPENINGBALANCEQUARTER  Ocenia wyrażenie w pierwszym 
dniu kwartału w bieżącym 
kontekście. 

OPENINGBALANCEQUARTER 
(<expression>,<dates>[,<filter>])   
 

OPENINGBALANCEYEAR  Ocenia wyrażenie w pierwszym 
dniu roku w bieżącym 
kontekście. 

OPENINGBALANCEYEAR 
(<expression>,<dates>[,<filter>][,<year_end_date>])   
 

PARALLELPERIOD  Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z datami, która 
reprezentuje okres równoległy 
do dat w określonej kolumnie 
dates w bieżącym kontekście, 
przy czym daty są przesunięte w 
czasie do przodu lub do tyłu o 
podaną liczbę interwałów. 

PARALLELPERIOD 
(<dates>,<number_of_intervals>,<interval>)   
 

PREVIOUSDAY Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę wszystkich dat 
reprezentujących dzień 
poprzedni w stosunku do 
pierwszej daty w kolumnie dates 
w bieżącym kontekście. 

PREVIOUSDAY(<dates>)   
 

PREVIOUSMONTH Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z wszystkimi datami z 
poprzedniego miesiąca na 
podstawie pierwszej daty w 
kolumnie dates w bieżącym 
kontekście. 

PREVIOUSMONTH(<dates>)   
 

PREVIOUSQUARTER Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z wszystkimi datami z 
poprzedniego kwartału na 
podstawie pierwszej daty w 

PREVIOUSQUARTER(<dates>)   
 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/nextmonth-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/nextquarter-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/nextyear-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/openingbalancemonth-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/openingbalancequarter-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/openingbalanceyear-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/parallelperiod-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/previousday-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/previousmonth-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/previousquarter-function-dax
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kolumnie dates w bieżącym 
kontekście. 

PREVIOUSYEAR Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę z wszystkimi datami z 
poprzedniego roku na podstawie 
ostatniej daty w kolumnie dates 
w bieżącym kontekście. 

PREVIOUSYEAR(<dates>[,<year_end_date>])   
 

SAMEPERIODLASTYEAR Zwraca tabelę zawierającą 
kolumnę dat przesuniętych o 
jeden rok wstecz w stosunku do 
dat w określonej kolumnie dates 
w bieżącym kontekście. 

SAMEPERIODLASTYEAR(<dates>)   
 

STARTOFMONTH Zwraca pierwszą datę miesiąca w 
bieżącym kontekście dla 
określonej kolumny dat. 

STARTOFMONTH(<dates>)   
 

STARTOFQUARTER Zwraca pierwszą datę kwartału 
w bieżącym kontekście dla 
określonej kolumny dat. 

STARTOFQUARTER(<dates>)   
 

STARTOFYEAR Zwraca pierwszą datę roku w 
bieżącym kontekście dla 
określonej kolumny dat. 

STARTOFYEAR(<dates>)   
 

TOTALMTD Oblicza wartość wyrażenia od 
początku miesiąca w bieżącym 
kontekście. 

TOTALMTD(<expression>,<dates>[,<filter>])   
 

TOTALQTD Oblicza wartość wyrażenia dla 
dat od początku kwartału w 
bieżącym kontekście. 

TOTALQTD(<expression>,<dates>[,<filter>])   
 

TOTALYTD Oblicza wartość wyrażenia od 
początku roku w bieżącym 
kontekście. 

TOTALYTD 
(<expression>,<dates>[,<filter>][,<year_end_date>])   
 

 

6. Power BI Service 

Co zawiera ,,Workspace” – czyli przestrzeń robocza w chmurze Power BI? 

• Reports - to widok zestawu danych z wielu perspektyw, z wizualizacjami przedstawiającymi 

różne wyniki, wnioski i szczegółowe informacje z tego zestawu danych.  

• Dashboards – cover page, zawiera najważniejsze wizualizacje, które chcemy komuś 

zaprezentować lub które są przez nas kontrolowane. Przykładowo : Kiedy mamy raport 

składający się z wielu stron, możemy wybrać poszczególne wizualizacje i przedstawić 

(przypiąć) je na jednym Dashboardzie.  

• Datasets - reprezentują źródło danych gotowych do zasilenia raportowania i wizualizacji. 

• Dataflow - to zbiór pól służących do przechowywania danych w zasadzie działania do Edytora 

Kwerend. 

• Workbooks - są specjalnym typem zestawów danych. Są to pliki excelowe, które pobieramy 

do Power BI Service.  

 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/previousyear-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/sameperiodlastyear-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/startofmonth-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/startofquarter-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/startofyear-function-dax
https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/totalmtd-function-dax
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https://docs.microsoft.com/pl-pl/dax/totalytd-function-dax


36 
 

Szybki start z Power BI  www.antdata.eu 

7. Inne przydatne elementy środowiska Power BI 

Środowisko Business Intelligence Microsoftu składa się z wielu komponentów ułatwiających 

codzienną pracę z danymi. Poniżej niektóre z nich: 

• Azure – zestaw usług chmurowych firmy Microsoft  

• Bookmarks – “zakładki” w Power BI, umożliwiają przygotowanie specyficznych widoków 

uruchamianych na kliknięcie 

• Custom Tooltips – dodatkowe wskazówki/ informacje w raporcie uruchamiane po najechaniu 

na wybrany element wykresu 

• DAX Studio – program umożliwiający techniczną analizę miar DAX zastosowanych w modelu 

• Drill Through – sposób “podróżowania” po raporcie umożliwiający przefiltrowanie danych/ 

stron raportu wg określonych zasad 

• Gatway – funkcjonalność umożliwiająca pobieranie danych on-premises (z wewnętrznej sieci 

lub zewnętrznego urządzenia) i wysyłania ich do chmury Power BI Service 

• Incremental Refresh – odświeżanie przyrostowe, pomocne przy dużych zbiorach danych 

• Low-level security – ograniczenie dostępu do danych na poziomie indywidualnego 

użytkownika, do poziomu pojedynczego wiersza w modelu danych 

• Power Automate – usługa Power Platform, umożliwiająca automatyzację procesów (więcej 

na stronie Automatyzacja procesów i raportowania - obniż koszty i zwiększ wydajność 

(antdata.eu)) 

• Power BI Application – Funkcjonalność Power BI Service, umożliwiająca łączenie elementów 

wizualnych z różnych raportów 

• Power BI Embeded – usługa zagnieżdżania raportów Power BI na zewnętrznych platformach 

(aplikacjach, stronach internetowych) 

• Power BI Server – możliwość uruchomienia funkcjonalności Power BI Service na 

wewnętrznym serwerze on-premises 

• PowerApps – Usługa Power Platform umożliwiająca tworzenie aplikacji mobilnych i 

desktopowych (więcej na PowerApps - przykłady wdrożeń aplikacji i digitalizacji | Antdata) 

• Python and R Scripts – możliwość zagnieżdżania skryptów w tych językach w raportach 

Power BI 

• Scheduled Refresh – odświeżanie raportów opublikowanych w Power BI Service wg. 

ustalonego harmonogramu 

• Vertipaq Analyzer – narzędzie umożliwiające śledzenie wydajności silnika Vertipaq, na 

którym bazuje model danych Power BI 

Jeśli interesuje Cię kompleksowe wdrożenie Business Intelligence, w tym Power BI, zapraszamy na 

stronę: Wdrożenie Power BI w firmie. Doświadczenie i profesjonalizm - Antdata 

https://antdata.eu/automatyzacja_i_robotyzacja_procesow.html
https://antdata.eu/automatyzacja_i_robotyzacja_procesow.html
https://antdata.eu/wdrozenia_power_apps.html
https://antdata.eu/wdrozenia_power_bi_business_intelligence.html

