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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 - Excel  

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 

Σε αυτήν την δραστηριότητα θέλουμε να εισάγουμε δύο διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης 

και ονόματα, να ελέγχει και να μας επιστρέφει ποιος είναι μεγαλύτερος και κατά πόσο.  

Ο έλεγχος γίνετε με την συνάρτηση IF. 

Η τελική του μορφή θα είναι: 

 
 

 

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Excel. 

 

2. Στο φύλλο εργασίας 1  και από το κελί Β1 εισάγεται τα 

παρακάτω: 

 
 

3. Αλλάξτε το πλάτος των στηλών B,C,D και  E σε 200 pixels 

 
 

http://users.sch.gr/gkiatasioa/


  Εκπαιδευτικός: Γκιάτας Ιωάννης 

 

http://users.sch.gr/gkiatasioa/  giat_john@hotmail.com 

4. Επιλέξτε τα κελιά Β2:Ε11 και βάλτε όλα τα περιγράμματα και παχύ περίγραμμα. 

 
 

5. Στα παρακάτω επιλεγμένα κελιά με κείμενο , αλλάξτε την στοίχιση δεξιά και χρώμα 

γεμίσματος γκρι 25%. 

 
6. Επιλέξτε την κάθε ημερομηνία και αλλάξτε την μορφή της όπως παρακάτω. 

   
 

 

7. Στα κελιά C4,C5,E4 και Ε5 εισάγεται τα παρακάτω δεδομένα. 
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8. Επιλέξτε τα κελιά C5 και  E5 και ορίστε την μορφή σε πλήρη ημερομηνία 

  

 
 

9. Στο κελί C2 εισάγετε την συνάρτηση της ημερομηνίας που μας επιστρέφει την σημερινή 

ημερομηνία 

 

 
 

10. Επιλέξτε τα κελιά C2 και ορίστε την μορφή σε πλήρη ημερομηνία (Βήμα 8) 

 
 

11. Στο κελί C6 εισάγετε την διαφορά των κελιών C2 μείον του C5 και στο κελί E6 εισάγετε την 

διαφορά των κελιών C2 μείον του E5 

  
 

12. Στο κελί C6 και στο κελί E6, ορίστε στην  παρακάτω μορφή ημερομηνίας 
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Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ελέγξουμε ποιος από τους δύο είναι μεγαλύτερος και ποιος 

μικρότερος και ποια η διαφορά ηλικίας τους. 
13. Στο κελί C8 εισάγουμε την συνάρτηση IF και γράφουμε τα παρακάτω 

    

 
14. Στο κελί C9 εισάγουμε την συνάρτηση IF και γράφουμε τα παρακάτω 

 
15. Στα κελιά C10 και C11 θέλουμε να βγάζει την διαφορά ηλικίας των παραπάνω δύο, αλλά 

θέλουμε να είναι πάντα θετική, γι’ αυτό εισάγουμε την συνάρτηση IF και γράφουμε τα 

παρακάτω 

 
16. Στο κελί C10 η μορφή να είναι αριθμός και στο κελί C11σύντομη ημερομηνία 

                 
 

17. Αλλάξτε ονόματα και ημερομηνίες με τα δικά σας 

 

18. Αποθηκεύστε το Βιβλίο μέσα στον φάκελο σας (D:/Αρχεία μαθητή___/ στην τάξη σας ) ,με το 

όνομα Δραστηριότητα Excel 7. 
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