
…..Ο Γυμνάσιο ………………

Τμήμα: __B?_      Ονομ/μο:      ___________________              Ημερ.:   /  /200

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου στην Πληροφορική

Ενότητες:    8.1   Το  υπολογιστικό φύλλο

Αφού μελετήσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας του Excel να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν

1. α) Ποιο είναι το ενεργό κελί σ’ αυτό το φύλλο εργασίας;   ______
β)  Πώς το καταλάβατε; (2 μον.)

2. Το περιεχόμενο του κελιού F9 σημαίνει:

             a) 5Χ10 12

             β) Να προστεθούν τα περιεχόμενα του κελιού Ε5 με τον αριθμό 12

  γ) Είναι λάθος, δε σημαίνει τίποτε

(1 μον.)

3. Τι σημαίνουν τα σύμβολα ### που εμφανίζονται στο κελί G7; (1 μον.)

4. Το κελί  F6 περιέχει τον αριθμό 19. (2 μον.)

α) Πώς έχει προκύψει αυτός ο αριθμός;
β) Πού φαίνεται αυτή η πληροφορία;



5. Στο κελί Ε2 βλέπουμε ένα άθροισμα C3+D3. Γιατί το Excel δεν έχει κάνει τον 
υπολογισμό του αθροίσματος; (1 μον.)

6. Στο φύλλο εργασίας φαίνεται μία περιοχή κελιών τα οποία έχουν διαφορετικά 
χρωματισμένο φόντο. (1 μον.)

α) Ποια είναι αυτή η περιοχή. Να την ορίσετε:   _____________________

7. Η ημερομηνία που εμφανίζεται στο κελί  C2 είναι σωστά γραμμένη; Εξηγήστε. 
                                                                                                                                   (1 μον.)

8. Το επώνυμο του παιδιού στο κελί B6 είναι κατά πάσα πιθανότητα Δημόπουλος, 
εμείς όμως βλέπουμε μόνο ένα μέρος του ονόματος; Τι έχει συμβεί με το 
υπόλοιπο; Υπάρχει τρόπος να το δούμε; (1 μον.)

9. Τι σημαίνει το  #ΟΝΟΜΑ?   εμφανίζεται στο κελί  F5.                                                  (1 μον.)

10. Οι στήλες σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο, παίρνουν το όνομά τους από τα 
γράμματα του λατινικού αλφαβήτου (A, B, …,Z). Οι στήλες όμως δεν είναι μόνο 
26. Τι γίνεται λοιπόν με τις υπόλοιπες (την 27η, 28η, κτλ);                              (1 μον.)

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν  είναι γενικές πάνω στα υπολογιστικά φύλλα, δε 
σχετίζονται με το φύλλο εργασίας της 1ης σελίδας:

1. Συμπληρώστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος)  δίπλα σε κάθε ερώτηση ανάλογα με το 
αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το περιεχόμενο της ερώτησης:                  (4 μον.)                                                                                           

a) Ένα φύλλο εργασίας έχει άπειρα κελιά.
b) Τα γράμματα των στηλών για τα κελιά που γράφουμε στους τύπους 

πρέπει οπωσδήποτε να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες.           
c) Τα περιγράμματα των κελιών μπορούμε και να μην τα εκτυπώσουμε 
d) Το υπολογιστικό φύλλο είναι ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για λογιστές.

2.   Να αναφέρετε μία περίπτωση στην οποία θα σας ήταν χρήσιμο το υπολογιστικό 
φύλλο.                                                                                                              (1 μον.)

3.  Το περιεχόμενο ενός κελιού μπορεί να είναι:                                           (3 μον.)

α)  …………………………………..           γ)  .………………………………….

β)  …………………………………..        



…..Ο Γυμνάσιο ………………

Τμήμα:  __B?_      Ονομ/μο:      ___________________              Ημερ.:   /  /200

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου  στην Πληροφορική


Ενότητες:    8.1   Το  υπολογιστικό φύλλο

Αφού μελετήσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας του Excel να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν



1. α) Ποιο είναι το ενεργό κελί σ’ αυτό το φύλλο εργασίας;   ______

β)  Πώς το καταλάβατε;







(2 μον.)



2. Το περιεχόμενο του κελιού F9 σημαίνει:

             a) 5Χ10 12

             β) Να προστεθούν τα περιεχόμενα του κελιού Ε5  με τον αριθμό 12



  γ) Είναι λάθος, δε σημαίνει τίποτε











(1 μον.)


3. Τι σημαίνουν τα σύμβολα ### που εμφανίζονται στο κελί  G7;

(1 μον.)


4. Το κελί  F6  περιέχει τον αριθμό  19.





(2 μον.)


α) Πώς έχει προκύψει αυτός ο αριθμός;


β) Πού φαίνεται αυτή η πληροφορία;


5. Στο κελί Ε2  βλέπουμε ένα άθροισμα C3+D3. Γιατί το Excel δεν έχει κάνει τον υπολογισμό του αθροίσματος; 






(1 μον.)


6. Στο φύλλο εργασίας φαίνεται μία περιοχή κελιών τα οποία έχουν διαφορετικά χρωματισμένο φόντο.








(1 μον.)

α) Ποια είναι αυτή η περιοχή. Να την ορίσετε:   _____________________


7. Η ημερομηνία που εμφανίζεται στο κελί  C2 είναι σωστά γραμμένη; Εξηγήστε. 


                                                                                                                                   (1 μον.)

8. Το επώνυμο του παιδιού στο κελί B6 είναι κατά πάσα πιθανότητα Δημόπουλος, εμείς όμως βλέπουμε μόνο ένα μέρος του ονόματος; Τι έχει συμβεί με το υπόλοιπο; Υπάρχει τρόπος να το δούμε;





(1 μον.)

9. Τι σημαίνει το  #ΟΝΟΜΑ?   εμφανίζεται στο κελί  F5.                                                   (1 μον.)

10.  Οι στήλες σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο, παίρνουν το όνομά τους από τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου (A, B, …,Z). Οι στήλες όμως δεν είναι μόνο 26. Τι γίνεται λοιπόν με τις υπόλοιπες (την 27η, 28η, κτλ);                              (1 μον.)

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν  είναι γενικές πάνω στα υπολογιστικά φύλλα, δε σχετίζονται με το φύλλο εργασίας της 1ης σελίδας:


1. Συμπληρώστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος)  δίπλα σε κάθε ερώτηση ανάλογα με το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το περιεχόμενο της ερώτησης:                   (4 μον.)                                                                                           

a) Ένα φύλλο εργασίας έχει άπειρα κελιά. 







b) Τα γράμματα των στηλών για τα κελιά που γράφουμε στους τύπους πρέπει οπωσδήποτε να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες.
           

c) Τα περιγράμματα των κελιών μπορούμε και να μην τα εκτυπώσουμε 


d) Το υπολογιστικό φύλλο είναι ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για λογιστές.

2.   Να αναφέρετε μία περίπτωση στην οποία θα σας ήταν χρήσιμο το υπολογιστικό φύλλο. 
                                                                                                             (1 μον.)

3.  Το περιεχόμενο ενός κελιού μπορεί να είναι:          
                                 (3 μον.)

α)  …………………………………..           γ)  .………………………………….

β)  …………………………………..        

