
Διαγώνισμα στην Πληροφορική 11-2-2008
Τμήμα   Β1
Ονοματεπώνυμο:__________________________________

Ερωτήσεις

1. Χαρακτηρίστε με Σ για σωστό Λ για λάθος
Η πράξη 5*3 δίνει αποτέλεσμα 15 στο υπολογιστικό φύλλο
Στο υπολογιστικό φύλλο εισάγουμε στα κελιά  μόνο αριθμούς
Όταν αλλάξουμε το περιεχόμενα ενός κελιού αλλάζει αυτόματα και ο υπολογισμός που 
το χρησιμοποιεί
Ένα βιβλίο εργασίας περιέχει συγκεκριμένο αριθμό φύλλων εργασίας
Αν σε ένα κελί εμφανιστεί  12Ε+5 σημαίνει να προσθέσω το 5 στο κελί Ε12

2. Συμπληρώστε τα κενά
Το κελί που εργαζόμαστε εκείνη τη στιγμή ονομάζεται ________  κελί
Συνεχόμενα γειτονικά κελιά που είναι μαρκαρισμένα ονομάζεται ___________ κελιών
Η αναφορά στο κελί C2 ονομάζεται  ___________  αναφορά , ενώ η αναφορά στο κελί $D$3  
ονομάζεται __________ αναφορά
Η παρουσίαση δεδομένων σε οπτικοποιημένη μορφή ονομάζεται ____________

3. Ποια κελιά προσθέτει η συνάρτηση SUM(B3:C5);
Με ποιο ισοδύναμο τρόπο μπορούμε να αντικαταστήσουμε την AVERAGE(C4:D8)
Aν στο φύλλο που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα γράψουμε στο κελί Α12 την συνάρτηση
COUNT(B3:C9) τι θα εμφανιστεί;
Τι θα εμφανίσει η MIN(Β3:Β9), η  ΜΑΧ(Β3:Β9) και τι η COUNTIF(C3:C9,”<20000”) 
Πως ορίζονται οι συντεταγμένες της περιοχης κελιών που είναι μαρκαρισμένη στο φύλλο 
εργασίας;
Ποιες περιοχές δεδομέων πρέπει να μαρκάρουμε για να δημιουργησουμε την πίτα της 
επόμενης σελίδας;
Aν σ’ένα κελί  εμφανιστεί  η  # τι συμπέρασμα  προκύπτει; Πως φεύγει η #;
Ποιά  είναι η χρησιμότητα του γραφήματος; Ποια είναι τα είδη των γραφημάτων;

4. Πως θα γραφτεί  η παράσταση   D1(Β4+C4)
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