
Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία : 27-2-2001
Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης Διάρκεια 45 Λεπτά
Τμήμα : Β…. Α
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου
Καλή Επιτυχία

1ο Θέμα  (1,5 μον.)
Πιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο ενός κελιού.

α)………………………………………………….

β)………………………………………………….

γ)………………………………………………….

2ο Θέμα  (2 μον.)
Γράψτε τις διευθύνσεις όλων των κελιών που αποτελούν την περιοχή B3:D5

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

3ο Θέμα  (2 μον.)
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω διευθύνσεις κελιών Σωστές ή Λαθεμένες :

Σ Λ

C1 

Δ2 

Θ1512 

5F 

L3458 

C3-5 

K:9 

Άννης Μαρίας 3 

4ο Θέμα  (2 μον.)
Πια είναι η σωστή γραφή του παρακάτω τύπου στο υπολογιστικό φύλλο.

3*1

42

C

B 



5ο Θέμα  (3 μον.)

Από ποια συνάρτηση προήλθε το καθένα από τα επόμενα αποτελέσματα:

Δεδομένα Αποτέλεσμα Συνάρτηση

15 , 20 20

0 , 5 , 10 , 15 30

-1524 1524

6ο Θέμα  (2 μον.)
Γράψτε τον τύπο που μπορεί να αντικαταστήσει την συνάρτηση SUM(D2:E3)

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

7ο Θέμα  (2 μον.)
Πιο κελί αποκαλούμε ενεργό κελί και πως το ξεχωρίζουμε στην οθόνη του υπολογιστικού φύλλου.

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

8ο Θέμα  (2,5 μον.)
Περιγράψτε τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε καθώς και τα πλήκτρα που πρέπει να πατήσετε 
προκείμενου να επιλέξτε τα κελιά A2 και D5.

……………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

9ο Θέμα  (3 μον.)
Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:

Σ Λ

Ένα φύλλο εργασίας αποτελείται από πολλά βιβλία εργασίας. 

Ένα κελί μπορεί να έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις. 

Κάθε βιβλίο εργασίας αποτελεί και ένα αρχείο. 

Κάθε φύλλο εργασίας μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό αρχείο. 

Το υπολογιστικό φύλλο δεν είναι πρόγραμμα μόνο για λογιστές. 

Τα περιεχόμενα ενός κελιού μπορούν να είναι και ελληνικοί χαρακτήρες. 



Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία : 27-2-2001
Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης Διάρκεια 45 Λεπτά
Τμήμα : Β…. Α
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..

Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου
Καλή Επιτυχία

1ο Θέμα  (2 μον.)
Γράψτε με ποια σειρά εκτελούνται οι πράξεις στο υπολογιστικό φύλλο.

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2ο Θέμα  (2 μον.)
Γράψτε τις διευθύνσεις όλων των κελιών που αποτελούν την περιοχή B5:D7

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

3ο Θέμα  (2 μον.)
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω διευθύνσεις κελιών Σωστές ή Λαθεμένες :

Σ Λ

C1 

Δ2 

Θ1512 

5F 

L3458 

C3-5 

K:9 

Άννης Μαρίας 3 

4ο Θέμα  (2 μον.)
Πια είναι η σωστή γραφή των παρακάτω τύπων στο υπολογιστικό φύλλο.

15

C512*Β2 



5ο Θέμα  (3 μον.)

Από ποια συνάρτηση προήλθε το καθένα από τα επόμενα αποτελέσματα:

Δεδομένα Αποτέλεσμα Συνάρτηση

15 , 20 20

30 , 15 , 15 20

-1524 1524

6ο Θέμα  (2 μον.)
Γράψτε τον τύπο που μπορεί να αντικαταστήσει την συνάρτηση SUM(D2:E3)

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

7ο Θέμα  (2 μον.)
Για πιο λόγο σε κάποιο κελί μπορεί να εμφανιστούν σύμβολα «#» αντί για το αποτέλεσμα ενός τύπου;
Εξηγείστε πως μπορούμε να δούμε το πραγματικό αποτέλεσμα.

……………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

8ο Θέμα  (2 μον.)
Περιγράψτε τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε καθώς και τα πλήκτρα που πρέπει να πατήσετε 
προκείμενου να επιλέξτε τα κελιά Ε2 και C5.

……………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….

9ο Θέμα  (3 μον.)
Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:

Σ Λ

Ένα φύλλο εργασίας αποτελείται από πολλά βιβλία εργασίας. 

Ένα κελί μπορεί να έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις. 

Κάθε βιβλίο εργασίας αποτελεί και ένα αρχείο. 

Κάθε φύλλο εργασίας μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό αρχείο. 

Το υπολογιστικό φύλλο δεν είναι πρόγραμμα μόνο για λογιστές. 

Τα περιεχόμενα ενός κελιού μπορούν να είναι και ελληνικοί χαρακτήρες. 



Μάθημα: Πληροφορική 
Ημερομηνία : 27-2-2001



Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης 
Διάρκεια 45 Λεπτά


Τμήμα : Β….
Α


Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..


Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου


Καλή Επιτυχία


1ο Θέμα  (1,5 μον.)

Πιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο ενός κελιού.



α)………………………………………………….



β)………………………………………………….



γ)………………………………………………….


2ο Θέμα  (2 μον.)


Γράψτε τις διευθύνσεις όλων των κελιών που αποτελούν την περιοχή B3:D5


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


3ο Θέμα  (2 μον.)

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω διευθύνσεις κελιών Σωστές ή Λαθεμένες :



 


		


		Σ
 Λ





		C1

		






		Δ2

		






		Θ1512

		






		5F

		






		L3458

		






		C3-5

		






		K:9

		






		Άννης Μαρίας 3

		








4ο Θέμα  (2 μον.)

Πια είναι η σωστή γραφή του παρακάτω τύπου στο υπολογιστικό φύλλο.
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5ο Θέμα  (3 μον.)


		Από ποια συνάρτηση προήλθε το καθένα από τα επόμενα αποτελέσματα:


Δεδομένα

		Αποτέλεσμα

		Συνάρτηση





		15 , 20

		20

		





		0 , 5 , 10 , 15

		30

		





		-1524

		1524

		







6ο Θέμα  (2 μον.)


Γράψτε τον τύπο που μπορεί να αντικαταστήσει την συνάρτηση SUM(D2:E3)


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….


7ο Θέμα  (2 μον.)


Πιο κελί αποκαλούμε ενεργό κελί και πως το ξεχωρίζουμε στην οθόνη του υπολογιστικού φύλλου.


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


8ο Θέμα  (2,5 μον.)


Περιγράψτε τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε καθώς και τα πλήκτρα που πρέπει να πατήσετε προκείμενου να επιλέξτε τα κελιά A2 και D5.


……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….


9ο Θέμα  (3 μον.)

Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:



 


		


		Σ
 Λ



		Ένα φύλλο εργασίας αποτελείται από πολλά βιβλία εργασίας.

		




		Ένα κελί μπορεί να έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις.

		




		Κάθε βιβλίο εργασίας αποτελεί και ένα αρχείο.

		




		Κάθε φύλλο εργασίας μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό αρχείο.

		




		Το υπολογιστικό φύλλο δεν είναι πρόγραμμα μόνο για λογιστές.

		




		Τα περιεχόμενα ενός κελιού μπορούν να είναι και ελληνικοί χαρακτήρες. 

		






Μάθημα: Πληροφορική 
Ημερομηνία : 27-2-2001



Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης 
Διάρκεια 45 Λεπτά


Τμήμα : Β….
Α


Ονοματεπώνυμο:……………………………………………..


Διαγώνισμα Β’ Τριμήνου


Καλή Επιτυχία


1ο Θέμα  (2 μον.)


Γράψτε με ποια σειρά εκτελούνται οι πράξεις στο υπολογιστικό φύλλο.


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


2ο Θέμα  (2 μον.)


Γράψτε τις διευθύνσεις όλων των κελιών που αποτελούν την περιοχή B5:D7


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….


3ο Θέμα  (2 μον.)

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω διευθύνσεις κελιών Σωστές ή Λαθεμένες :



 


		


		Σ
 Λ





		C1

		






		Δ2

		






		Θ1512

		






		5F

		






		L3458

		






		C3-5

		






		K:9

		






		Άννης Μαρίας 3

		








4ο Θέμα  (2 μον.)

Πια είναι η σωστή γραφή των παρακάτω τύπων στο υπολογιστικό φύλλο.


		

15
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5ο Θέμα  (3 μον.)


		Από ποια συνάρτηση προήλθε το καθένα από τα επόμενα αποτελέσματα:


Δεδομένα

		Αποτέλεσμα

		Συνάρτηση





		15 , 20

		20

		





		30 , 15 , 15

		20

		





		-1524

		1524

		







6ο Θέμα  (2 μον.)


Γράψτε τον τύπο που μπορεί να αντικαταστήσει την συνάρτηση SUM(D2:E3)


……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….


7ο Θέμα  (2 μον.)


Για πιο λόγο σε κάποιο κελί μπορεί να εμφανιστούν σύμβολα «#» αντί για το αποτέλεσμα ενός τύπου; Εξηγείστε πως μπορούμε να δούμε το πραγματικό αποτέλεσμα.

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….


8ο Θέμα  (2 μον.)


Περιγράψτε τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε καθώς και τα πλήκτρα που πρέπει να πατήσετε προκείμενου να επιλέξτε τα κελιά Ε2 και C5.


……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….


9ο Θέμα  (3 μον.)

Χαρακτηρίστε τις εξής προτάσεις Σωστές ή Λαθεμένες:



 


		


		Σ
 Λ



		Ένα φύλλο εργασίας αποτελείται από πολλά βιβλία εργασίας.

		




		Ένα κελί μπορεί να έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις.

		




		Κάθε βιβλίο εργασίας αποτελεί και ένα αρχείο.

		




		Κάθε φύλλο εργασίας μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό αρχείο.

		




		Το υπολογιστικό φύλλο δεν είναι πρόγραμμα μόνο για λογιστές.

		




		Τα περιεχόμενα ενός κελιού μπορούν να είναι και ελληνικοί χαρακτήρες. 
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