
FUNKCIJA MATCH 

Funkcija MATCH poišče točno določen element v obsegu celic in poda njegov relativni 

položaj v tem obsegu. Na primer, če je obseg  A1: A3 in vrednosti 5, 25 in 38 ter napišemo 

formulo =MATCH(25,A1:A3,0) poda število 2, ker je 25 drugi element v obsegu. 

SESTAVA FORMULE 

 =MATCH(iskana_vrednost; matrika_iskanja; vrsta_ujemanja) 

 

Iskana vrednost je vrednost, katero poveš funkciji naj jo poišče. 

Matrika iskanja je obseg celic v katerem iščeš iskano vrednost. 

Vrsta ujemanja pove funkciji match kakšno vrednost poiskati, obstajajo tri možnosti: 

 1 ali prazno (manj kot): Funkcija poišče največjo vrednost, ki je manjša ali enaka 

iskani vrednosti. Vrednosti v matriki iskanja, morajo biti razvrščene v naraščajočem 

vrstnem redu. 

 0 (natančno ujemanje): Funkcija poišče prvo vrednost, ki je enaka iskani vrednosti. 

Vrednosti v matriki iskanja, so lahko v kakršnem koli vrstnem redu. 

 -1 (večja kot): Funkcija poišče najmanjšo vrednost, ki je večja ali enaka iskani 

vrednosti. Vrednosti v matriki iskanja, morajo biti razvrščene v padajočem vrstnem 

redu. 

OPOZORILO 

1. MATCH poda položaj najdene vrednosti znotraj argumenta matrika_iskanja in ne vrne 

same vrednosti. 

2. MATCH pri primerjanju besedilnih vrednosti ne razlikuje med velikimi in majhnimi 

črkami. 

3. Če funkcija MATCH ni uspešna pri primerjanju oziroma iskanju, vrne napako z 

vrednostjo #N/V (not avaliable). 

4. Če je vrsta_ujemanja enako 0 in je iskana_vrednost besedilni niz, lahko v argumentu  

iskana_vrednost uporabite nadomestne znake – vprašaj ( ?) in zvezdico (*). Vprašaj 

ustreza enemu poljubnemu znaku; zvezdica ustreza poljubnemu nizu znakov. Če želite 

poiskati dejanski vprašaj ali zvezdico, pred znak vnesite tildo (~). 

FUNKCIJO MATCH NAJDEMO: 

Pod zavihkom Formule in ikono Vstavi funkcijo, ko se nam odpre okno vpišemo ime funkcije 

ali jo poiščemo na seznamu funkcij. Po kliku na OK, se nam odpre okno Argumenti funkcije, 

v katerega vpišemo želene vrednosti.  

ALI funkcijo direktno vpišemo v okno fx, ki se nahaja nad delovnim poljem oziroma tudi v 

poljubno izbrano celico. 



 

 


