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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Επιμέλεια: Κοκκίνου Ελένη

Γνωριμία με την επεξεργασία δεδομένων και τα υπολογιστικά φύλλα
Microsoft Excel 2007

ΑΣΚΗΣΗ 8η: AVERAGE, COUNTIF

1. Ανοίξτε την εφαρμογή λογιστικών βιβλίων  Microsoft Excel.
2. Ανοίξτε το αρχείο με το όνομα Δεδομένα, όπου είχατε αποθηκεύσει τον 

παρακάτω πίνακα.

A B C D E F

1 Όνομα Φύλο Αγαπημένο ΜάθημαΑγαπημένο 
Ανάγνωσμα

Ώρες 
ανάγνωσης

Άλλες ασχολίες

2 Αγγελίνα Κορίτσι Χημεία Λογοτεχνία 5 Αγγειοπλαστική

3 Βασίλης Αγόρι Μαθηματικά Κόμικς 2 Ποδήλατο

4 Εύη Κορίτσι Ιστορία Περιοδικά Μόδας 1 Χορός 

5 Γιώργος Αγόρι Γυμναστική Αθλητικά 2 Μπάσκετ

6 Πέτρος Αγόρι Γυμναστική Αθλητικά 1 Βόλεϊ

7 Χρύσα Κορίτσι Μαθηματικά Λογοτεχνία 7 Κιθάρα

8 Ιωακείμ Αγόρι Ιστορία Εφημερίδες 2 Υπολογιστές

9 Αργυρώ Κορίτσι Καλλιτεχνικά Κόμικς 4 Ζωγραφική

3. Στο κελί Ε10 θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση η οποία θα μας 
δίνει ως αποτέλεσμα το μέσο όρο των ωρών ανάγνωσης. Η συνάρτηση του 
μέσου όρου είναι η average και χρησιμοποιείται ως εξής:

=AVERAGE(E2:E9)
4. Η επόμενη συνάρτηση μετράει πόσες φορές υπάρχει μία λέξη στον πίνακά 

μας. Η συνάρτηση αυτή είναι η COUNTIF και χρησιμοποιείται ως εξής:
=COUNTIF(D2:D9; “Λογοτεχνία” )

Έτσι πληκτρολογώντας το παραπάνω στο κελί D10, θα δούμε πόσοι μαθητές 
δήλωσαν αγαπημένο μάθημα τη Λογοτεχνία. 

5. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω συνάρτηση βρείτε πόσα είναι τα κορίτσια 
και πόσα τα αγόρια.

6. Αποθηκεύστε το αρχείο ως Δεδομένα1.xls
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ΑΣΚΗΣΗ 9η: Ταξινόμηση

1. Ανοίξτε την εφαρμογή λογιστικών βιβλίων  Microsoft Excel.
2. Ανοίξτε το αρχείο με το όνομα Δεδομένα, όπου είχατε αποθηκεύσει τον 

παραπάνω πίνακα.
3. Πολλές φορές προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ανάλυση των 
δεδομένων χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουμε την ταξινόμηση, η 
οποία ανήκει στην Κεντρική καρτέλα
και στην ομάδα Επεξεργασία όπως 
φαίνεται δίπλα στην εικόνα.

4. Επιλέγεται τα κελιά Α2:F9 και στη 
συνέχεια πατάτε πάνω στο βελάκι 
δίπλα στην Ταξινόμηση. Από το μενού 
που εμφανίζεται επιλέξτε την 
Ταξινόμηση από το Α προς το Ω, 
προκειμένου να ταξινομήσουμε τα 
ονόματα κατά αλφαβητική σειρά. 

5. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέξτε να ταξινομηθούν και τα 
υπόλοιπα δεδομένα.   

6. Αν τώρα θέλουμε να ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας σύμφωνα με τις ώρες 
ανάγνωσης τότε επιλέγουμε την προσαρμοσμένη ταξινόμηση. Εμφανίζετε το 
παρακάτω πλαίσιο, όπου επιλέγετε η ταξινόμηση να γίνει σύμφωνα με τη 
Στήλη Ε, που είναι οι ώρες ανάγνωσης και η Διάταξη να είναι από το 
μεγαλύτερο στο μικρότερο.


