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  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Τι είναι ένα υπολογιστικό φύλλο;  

Ένα υπολογιστικό φύλλο είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση αριθμών και υπολογισμών με 

διάφορους τρόπους.  Το λογισμικό «Υπολογιστικά φύλλα» μας διευκολύνει να 

κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα μας, να τα ταξινομήσουμε με όποιον τρόπο θέλουμε και να 

κάνουμε σύνθετους υπολογισμούς, που θα μας οδηγήσουν σε χρήσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, μας 

επιτρέπει να αποθηκεύσουμε όλα τα στοιχεία και τα αποτελέσματά τους σε ένα αρχείο, ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη στιγμή. 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ EXCEL 2010  

Από τη στιγμή που το Εxcel  έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, έχετε τη δυνατότητα 

εκκίνησης του προγράμματος.  

 Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, Όλα τα Προγράμματα, Microsoft office, Microsoft Excel  

2010. Τότε εμφανίζεται η αρχική οθόνη του Εxcel, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

 Εικόνα 1: Περιβάλλον Excel 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ EXCEL 2010 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
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Φύλλο Εργασίας  

Κάτω από την κορδέλα εικονιδίων υπάρχει η περιοχή, όπου μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα 

μας, δηλαδή το φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας χωρίζεται σε αλφαβητικές στήλες (A,B,C,…) 

και αριθμημένες γραμμές (1,2,3,…). Η τομή μιας γραμμής και μιας στήλης δημιουργεί ένα πλαίσιο, 

που ονομάζεται κελί. Στο κάθε κελί μπορεί να δοθεί ένα μοναδικό όνομα από το γράμμα της 

στήλης και τον αριθμό της γραμμής στην οποία βρίσκεται (Α1,C12,…) και ονομάζεται Διεύθυνση 

κελιού. Σε κάθε κελί μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κάποιο δεδομένο (αριθμό, κείμενο, 

ημερομηνία, ώρα κ.λ.π.). Τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται σε μορφή πίνακα. Κάθε φύλλο έχει 256 

στήλες (A,B,C κλπ.) και 65536 γραμμές (1,2,3 κλπ.).  

Το ενεργό κελί είναι η θέση του φύλλου όπου γίνεται η επεξεργασία π.χ. το σημείο που εισάγεται 

ή διαγράφεται κείμενο. Αν το ενεργό κελί είναι το μόνο κελί που είναι επιλεγμένο, έχει ένα μαύρο 

πλαίσιο γύρω του. 

Καρτέλες Φύλλων  

Ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel είναι ένα σύνολο από φύλλα εργασίας διατεταγμένα σαν 

σελίδες ενός βιβλίου και αναφέρονται μαζί βιβλίο εργασίας. Κάθε φύλλο προσδιορίζεται από μία 

καρτέλα Φύλλου, στο κάτω μέρος του παραθύρου. Ένα φύλλο επιλέγεται κάνοντας κλικ στην 

καρτέλα του. Οι ράβδοι κύλισης σας επιτρέπουν να βλέπετε τις καρτέλες που εκτείνονται πέρα από 

το χώρο που φαίνεται. Τα ονόματα των φύλλων μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τα περιεχόμενά 

τους. Μπορείτε να εισάγετε νέα φύλλα εργασίας, έως 256, να τα μετακινήσετε σε άλλη σειρά και να 

τα διαγράψετε, αν χρειάζεται. 

 

Φύλλα εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας 

Γραμμή Κατάστασης  

Η Γραμμή Κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες ενώ δουλεύετε σε ένα φύλλο π.χ. εμφανίζεται το 

άθροισμα αριθμών, αν είναι πατημένα το Caps Lock και το Num Lock. 

Ο Δείκτης του ποντικιού  

Ο Δείκτης του ποντικιού παίρνει διάφορα σχήματα, ανάλογα με τη θέση του στο φύλλο. Παρακάτω 

ακολουθεί πίνακας με το σχήμα του δείκτη και την αντίστοιχη ενέργεια που σχετίζεται. 

Δείκτης  Ενέργεια 

 Κανονικός Δείκτης. Χρησιμοποιείται για την επιλογή κελιών, στηλών ή 

γραμμών. 

 Δείκτης συμπλήρωσης. Εμφανίζεται όταν ο δείκτης τοποθετείται πάνω στη 

λαβή συμπλήρωσης. Χρησιμοποιείται για την αντιγραφή ή την Αυτόματη 
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Συμπλήρωση των περιεχομένων του ενεργού κελιού σε άλλα γειτονικά. 

 

Δείκτης μετακίνησης. Εμφανίζεται όταν ο δείκτης μετακινείται σε κάποια 

πλευρά των επιλεγμένων κελιών. Χρησιμοποιείται για να σύρει τα 

περιεχόμενα των κελιών στο φύλλο.  

 Δείκτης αλλαγής μεγέθους. Εμφανίζεται όταν ο δείκτης είναι στη 

διαχωριστική γραμμή γραμμής ή στήλης. 

 

Επιλέγοντας Κελιά με το ποντίκι  

 Για επιλογή ενός κελιού: Κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να επιλέξετε. 

 Για να επιλέξετε μια ομάδα από γειτονικά κελιά: Κάντε κλικ στο πρώτο κελί και κρατήστε 

πατημένο το αριστερό κλικ του ποντικιού έως το τελευταίο κελί. 

 Για να επιλέξετε μια ομάδα από μη γειτονικά κελιά: Επιλέξτε το πρώτο κελί, κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο Ctrl και επιλέξτε τα επόμενα κελιά. 

 Για να επιλέξετε ολόκληρες στήλες ή γραμμές: Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή 

της στήλης και σύρετε κατά μήκος των επικεφαλίδων που θέλετε. 

Αλλάζοντας Μέγεθος στις Στήλες και στις Γραμμές  

 Τοποθετήστε το δείκτη πάνω στο διαχωριστικό της στήλης ή της γραμμής. 

 Κάντε κλικ για να σύρετε και να αλλάξετε το μέγεθος ή 

 Κάντε διπλό κλικ για να αλλάξετε αυτόματα το μέγεθος της στήλης ή της γραμμής, ώστε να 

χωρά το μεγαλύτερο στοιχείο της. 

     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Άσκηση 1η:  Εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστικό φύλλο 

Ανοίξτε το πρόγραμμα Microsoft Excel 2010 και σε ένα φύλλο εργασίας, δημιουργήστε το 

πρόγραμμα της εβδομάδας, όπως φαίνεται παρακάτω. Όσον αφορά την μορφοποίηση κειμένου, 

στοίχιση, περιγράμματα, χρώματα κ.λ.π. ισχύουν τα ίδια που είχαμε μάθει πέρυσι στο Microsoft 

Word. Στην πρώτη στήλη και γραμμή, τοποθετήστε ένα χρώμα της αρεσκείας σας. 

 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 

8:00-9:00             

9:00-10:00             

10:00-11:00             

11:00-12:00             

12:00-13:00             

13:00-14:00             

 

Άσκηση 2η:  Βαθμοί - Μαθήματα 

Σε ένα υπολογιστικό φύλλο πληκτρολογήστε όλα τα μαθήματα της Β’ Γυμνασίου και δίπλα τους 

βαθμούς για Α’, Β’ και Γ’ τρίμηνο, όπως φαίνεται παρακάτω. Όταν τελειώσετε αποθηκεύστε το 

αρχείο με όνομα π.χ. BATHOMOLOGIA_GIORGOS στον τοπικό δίσκο C:/. Το αρχείο αυτό θα μας 

χρειαστεί και στο επόμενο μάθημα. 

Μάθημα Α΄ Β΄ Γ΄ 

Ιστορία 12 15 14 

Θρησκευτικά 12 13 14 

Αγγλικά 12 13 14 

Γαλλικά ή Γερμανικά 12 13 14 

Μαθηματικά 12 13 14 

Γυμναστική 12 13 14 

Οικιακή Οικονομία 12 13 14 

Γεωγραφία 12 13 16 

Αρχαία Ελλ. Γλώσσα 12 13 14 
Αρχαία Ελλ. 
Γραμματεία 12 13 14 

Νέα Ελλ. Γλώσσα 12 13 14 

Νέα Ελλ. Γραμματεία 12 13 14 

Καλλιτεχνικά 12 13 14 

Μουσική 12 13 14 

Πληροφορική 12 13 14 

Τεχνολογία 12 13 14 

Φυσική 12 13 14 

Χημεία 12 13 14 

 

Άσκηση 3η:  Έρευνα Μαθητών 

Ας υποθέσουμε ότι αναλαμβάνουν οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2 μια σύντομη έρευνα. Θα 

συγκεντρώσουν διάφορα στοιχεία για το αγαπημένο τους χόμπι, το αγαπημένο τους ανάγνωσμα, 

τις ώρες που αφιερώνουν στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και το μάθημα που τους αρέσει 

περισσότερο. Με την κατάλληλη επεξεργασία θα παραχθούν χρήσιμες πληροφορίες. Παρακάτω 

φαίνεται ο πίνακας που πρέπει να δημιουργήσετε στο Excel με τα δεδομένα που υποτίθεται ότι 
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συγκεντρώσατε από την έρευνα. Στο τέλος, αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα π.χ. Έρευνα_ 

Μαθητών_Γιώργος.xls, στον τοπικό δίσκο C:/ γιατί θα μας χρειαστεί στο επόμενο μάθημα. 

 

Έρευνα Μαθητών Τμήματος Β    

Όνομα Φύλο 
Αγαπημένο 
Μάθημα 

Αγαπημένο 
Ανάγνωσμα 

Ώρες 
Ανάγνωσης Άλλες ασχολίες 

Αγγελίνα Κορίτσι Χημεία Λογοτεχνία 5 Αγγειοπλαστική 

Βασίλης Αγόρι Μαθηματικά Κόμικς 2 Ποδήλατο 

Άρης Αγόρι Ιστορία Λογοτεχνία 6 Μπάσκετ 

Εύη Κορίτσι Ιστορία Περιοδικά Μόδας 1 Χορός 

Ηλίας Αγόρι Πληροφορική Λογοτεχνία 8 Υπολογιστές 

Ελευθερία Κορίτσι Αγγλικά 
Εγκυκλοπαιδικά 
Βιβλία 4 Μουσική 

Γιώργος Αγόρι Γυμναστική Αθλητικά 2 Μπάσκετ 

Μαίρη Κορίτσι Γεωγραφία 
Εγκυκλοπαιδικά 
Βιβλία 5 Χορός 

Πέτρος Αγόρι Γυμναστική Αθλητικά 1 Βόλεϊ 

Χρύσα Κορίτσι Μαθηματικά Λογοτεχνία 7 Κιθάρα 

Ιωακείμ Αγόρι Ιστορία Εφημερίδες 2 Υπολογιστές 

Αργυρώ Κορίτσι Καλλιτεχνικά Κόμικς 4 Ζωγραφική 

Χρίστος Αγόρι Μαθηματικά Κόμικς 1 Τραγούδι 

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Κεφ 8, Σελ.151-153  και από το συγκεκριμένο 

φυλλάδιο. 

Β.  Από το φυλλάδιο τις  Ασκήσεις 2,3 και αποθηκεύστε το σε USB stick ή σε CD ή στείλτε το με e-

mail στην διεύθυνση: vardalach@sch.gr. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missgordonpe.edublogs.org/files/2008/01/homework.thumbnail.gif&imgrefurl=http://missgordonpe.edublogs.org/2008/01/31/4e-homework-due-6208/&usg=___bJC3G_1gwc06kgsXf1rjiAj24c=&h=128&w=128&sz=5&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=cIh1aRc3omCxtM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=3p67Tru4LcnFtAaLpvDUBg&prev=/search%3Fq%3DHOMEWORK%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missgordonpe.edublogs.org/files/2008/01/homework.thumbnail.gif&imgrefurl=http://missgordonpe.edublogs.org/2008/01/31/4e-homework-due-6208/&usg=___bJC3G_1gwc06kgsXf1rjiAj24c=&h=128&w=128&sz=5&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=cIh1aRc3omCxtM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=3p67Tru4LcnFtAaLpvDUBg&prev=/search%3Fq%3DHOMEWORK%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
mailto:vardalach@sch.gr
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.vistax64.com/attachments/chillout-room/14708-animated-smilies-roflmao-good-free-safe-download-site-2.jpg&imgrefurl=http://www.vistax64.com/chillout-room/240694-animated-smilies-roflmao-good-free-safe-download-site.html&usg=__GEMIDacnVPRm--AG8l3eg9429Ns=&h=150&w=168&sz=38&hl=el&start=47&zoom=1&tbnid=4_Ha_hFXt6Ke-M:&tbnh=88&tbnw=99&ei=gUKgTuPwEIfc4QSpk8zEBA&prev=/search%3Fq%3Dsmilies%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Ταξινόμηση δεδομένων ως προς μια στήλη 

 Κάντε κλικ στη στήλη ως προς την οποία θέλετε να ταξινομήσετε 

 Στην καρτέλα Δεδομένα κλικ στο κουμπί Αύξουσα Ταξινόμηση   ή Φθίνουσα 

Ταξινόμηση   και τα δεδομένα θα ταξινομηθούν ανάλογα. 

 

Ταξινόμηση δεδομένων ως προς περισσότερες από μία στήλες 

 Κάντε κλικ  οπουδήποτε στη λίστα που θέλετε να ταξινομήσετε. 

 Επιλέξτε Δεδομένα – Ταξινόμηση   και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 

Ταξινόμηση.  

 

 Κάντε κλικ στο πτυσσόμενο βέλος και επιλέξετε μια επικεφαλίδα στήλης για κάθε 

ταξινόμηση που θέλετε. 

 Στη Διάταξη επιλέγετε  Από το Α προς το Ω ή Από το Ω προς το Α. 

 Αν θέλετε περισσότερες από μια στήλες πατάτε το κουμπί Προσθήκη επιπέδου. 

 Κάντε κλικ στο OK. 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
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Σελίδα 8 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

Εισάγοντας ένα τύπο 

 Τοποθετήστε το ενεργό κελί εκεί που θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα 

 Πατήστε το = από το πληκτρολόγιο 

 Πληκτρολογήστε κάποιον αριθμό ή κάντε κλικ στην πρώτη αναφορά κελιού του τύπου 

 Στο πληκτρολόγιο πατήστε τον τελεστή που θα χρησιμοποιήσετε (+, -, /, *, ^) 

 Πληκτρολογήστε ή κάντε κλικ στην επόμενη αναφορά κελιού του τύπου σαν σταθερά 

 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε αναφορά κελιού, αριθμό και τελεστή που θα 

χρησιμοποιήσετε. 

 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή πατήστε Enter για να δεχτείτε τον τύπο 

Π.χ. Εισάγετε στο κελί Β2 το 45,65€ και στο κελί Β3 το 17,50%. Στο κελί Β4 καταχωρήστε 

τον τύπο =Β2*Β3 και θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα. 

 Προτεραιότητα πράξεων: Παρενθέσεις,  Δύναμη, Διαίρεση/ Πολλαπλασιασμός, 

Πρόσθεση/Αφαίρεση και Συναρτήσεις π.χ. sum. 

Εισαγωγή Συναρτήσεων  

Για να εισάγετε μια συνάρτηση, ακολουθείτε τα εξής: 

 Τοποθετήστε το ενεργό κελί όπου θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα 

 Κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι  - Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. 

 Από τη λίστα επιλέξτε τη συνάρτηση που θέλετε π.χ. SUM. 

 Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορίσματα Συνάρτησης. 

 Εισάγετε τα ορίσματα της συνάρτησης π.χ. μια περιοχή κελιών που θέλετε να αθροίσετε. 

 Πατήστε το κουμπί ΟΚ. 
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Σελίδα 9 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

Χρήσιμες συναρτήσεις  

Συνάρτηση Χρησιμοποιήστε την  

SUM() 

(Τύποι , Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές 

συναρτήσεις) 

Για να αθροίσετε όλους τους αριθμούς σε μία 

περιοχή ή σε μία λίστα από τιμές. 

AVERAGE() 

(Τύποι, Περισσότερες συναρτήσεις, 

Στατιστική) 

Για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή και να 

διαιρέσετε με την καταμέτρηση των τιμών στην 

περιοχή. Έτσι, προκύπτει ο μέσος όρος. 

COUNTIF() 

(Τύποι, Περισσότερες συναρτήσεις, 

Στατιστική) 

Μετράει το πλήθος των κελιών, στα οποία 

ικανοποιείται η συνθήκη που ορίζει ο χρήστης. 

 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Άσκηση 1η:  Βαθμοί - Μαθήματα 

Ανοίξτε το αρχείο που είχατε δημιουργήσει στο προηγούμενο μάθημα με τα μαθήματα και τους 

βαθμούς Α, Β, Γ τριμήνου. 

Α) Ταξινομήστε κατά αύξουσα αλφαβητική σειρά τα μαθήματα 

Β) Υπολογίστε το μέσο όρο κάθε τριμήνου και 

Γ) Το μέσο όρο κάθε μαθήματος και στα τρία τρίμηνα, όπως φαίνεται παρακάτω. 

ΜΑΘΗΜΑ Α' ΤΡΙΜ Β'ΤΡΙΜ 
Μ.Ο. 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αγγλικά 14 15 14,5 

Αρχαία 15 11 13 

Θρησκευτικά 18 16 17 

Μαθηματικά 15 15 15 

Μ.Ο. 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 15,5 14,25 14,875 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Σελίδα 10 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
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Άσκηση 2η:  Έρευνα μαθητών 

Ανοίξτε το αρχείο που είχατε δημιουργήσει στο προηγούμενο μάθημα με τις καταγεγραμμένες 

απαντήσεις από την έρευνα των μαθητών και απαντήστε στα παρακάτω: 

Α) Πόσες ώρες διαβάζουν όλοι οι μαθητές? 

Β) Ποιος είναι ο μέσος όρος διαβάσματος? 

Γ) Πόσοι μαθητές ασχολούνται με το μπάσκετ? 

Δ) Για πόσους μαθητές είναι τα Καλλιτεχνικά το αγαπημένο τους μάθημα? 

 

Άσκηση 3η:  Εμβαδό –Διάμετρος – Περιφέρεια Κύκλου 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/diameter.xls και υπολογίστε το εμβαδόν, την διάμετρο και την 

περιφέρεια ενός κύκλου, αν είναι γνωστή η ακτίνα του. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

Άσκηση 4η: Πωλήσεις εταιρίας 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/poliseis.xls και υπολογίστε τις πωλήσεις μιας εταιρείας ανά 

τρίμηνο και ανά είδος. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

Άσκηση 5η: Υπολογισμός μέσου όρου σε ύψος και βάρος 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/varos.xls και υπολογίστε τo μέσο όρο σε ύψος και βάρος 10 

μαθητών. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

Άσκηση 6η: Υπολογισμός ελάχιστου-μέγιστου 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/max_min.xls και υπολογίστε άθροισμα, μέσο όρο, ελάχιστο, 

μέγιστο από τα περιεχόμενα των κελιών που ορίζει η άσκηση. Κλείστε το αρχείο, χωρίς 

αποθήκευση. 

 

Άσκηση 7η: Ταξινόμηση Ονομάτων 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/taxinomisi_1.xls και ταξινομήστε τα ονόματα κατά αύξουσα και 

φθίνουσα σειρά. 
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Σελίδα 11 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Κεφ 8, Σελ.154-156  και από το συγκεκριμένο 

φυλλάδιο. 

Β.  Στο σπίτι θα δημιουργήσετε ένα αρχείο σε Excel, μηνιαίων οικογενειακών εξόδων. Συζητήστε με 

τους γονείς σας τα μηνιαία έξοδα και καταγράψτε σε μια στήλη το είδος των εξόδων π.χ. ΔΕΗ, στην 

διπλανή στήλη το ποσό. Στην συνέχεια υπολογίστε το άθροισμα των εξόδων και το μέσο όρο των 

εξόδων κάθε μέρα. Αποθηκεύστε το σε USB stick ή σε CD ή στείλτε το με e-mail στην διεύθυνση: 

vardalach@sch.gr. 
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Σελίδα 12 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

 

 

 

  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 

Μορφοποιήσεις στο κείμενο 

 Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά: Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης, κάντε κλικ στο 

βέλος στο πλαίσιο Γραμματοσειρά    και επιλέξτε τη γραμματοσειρά που θα 

χρησιμοποιήσετε. 

 Για να αλλάξετε μέγεθος γραμμάτων: Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης, κάντε κλικ στο 

βέλος στο πλαίσιο Μέγεθος γραμματοσειράς  και από την πτυσσόμενη λίστα, 

επιλέξτε τον αριθμό για μεγέθη γραμματοσειρών που θέλετε. 

 Για να εφαρμόσετε έντονα, πλάγια και υπογράμμιση κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. 

Κουμπί Αποτέλεσμα 

 
Έντονα 

 Πλάγια 

 Υπογράμμιση 

 

 Για να εφαρμόσετε χρώμα γραμματοσειράς: Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης, κάντε 

κλικ στο βέλος του κουμπιού Χρώμα Γραμματοσειράς και επιλέξτε ένα χρώμα από το 

πτυσσόμενο μενού. 

 

Στοίχιση κελιών 

 Για να στοιχίσετε στοιχεία: Επιλέξτε τα κελιά, στήλες ή γραμμές που θα στοιχιστούν και στη 

καρτέλα Κεντρική, κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω κουμπιά. 

 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Κάντε κλικ Προκειμένου 

 

Να εφαρμοστεί στοίχιση στα αριστερά της 

στήλης. 

 

Να εφαρμοστεί στοίχιση στο κέντρο της στήλης. 

 

Να εφαρμοστεί στοίχιση στα δεξιά της στήλης. 

 
Στοίχιση του κειμένου στο πάνω μέρος του 

κελιού. 

 

Στοίχιση του κειμένου στο μέσο. 

 

Στοίχιση του κειμένου στο κάτω μέρος του 

κελιού. 

  

Αναδίπλωση κειμένου στο κελί 

Αν θέλετε να αναδιπλώνεται το κείμενο μέσα σε κάποιο κελί θα πρέπει να το καθορίσετε 

ακολουθώντας τα εξής: 

 Επιλέξτε το κελί που θέλετε να αναδιπλώνεται το κείμενο 

 Από την Καρτέλα Κεντρική, Αναδίπλωση κειμένου  

 

Περιγράμματα  

Για να προσθέσετε περιγράμματα: 

 Επιλέξτε τα κελιά στα οποία θα προστεθούν περιγράμματα. 

 Από την καρτέλα Κεντρική, κλικ στο κουμπί      
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 Από τη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε όποιο περίγραμμα επιθυμείτε και ορίστε Στυλ 

γραμμής και Χρώμα γραμμής.  

 

 

Σκίαση  

Για να προσθέσετε σκίαση: 

 Από την καρτέλα Κεντρική, κλικ στο κουμπί       

 Επιλέξτε Περισσότερα περιγράμματα. 

 Ανοίγει το παράθυρο Μορφοποίηση κελιών, καρτέλα Γέμισμα. 

 Επιλέγετε Χρώμα φόντου, Εφέ γεμίσματος, Χρώμα Μοτίβου και Στυλ μοτίβου. 

 Κάντε κλικ στο ΟΚ. 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                               MICROSOFT  EXCEL  2010 
 

Σελίδα 15 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Άσκηση 1η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ασκήσεις40μορφοποίηση.xls και μορφοποιήστε 3 φύλλα 

εργασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

Άσκηση 2η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/2 - Αγορές - πράξεις – εκπτώσεις.xls και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

Άσκηση 3η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ ασκήσεις10.xls και λύστε ασκήσεις στα 9 φύλλα εργασίας. 

Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

Άσκηση 4η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ ασκήσεις33συναρτήσεις.xls και κάντε όλους τους υπολογισμούς 

με συναρτήσεις. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

Άσκηση 5η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ Βαλκάνια.xls και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλείστε το αρχείο, 

χωρίς αποθήκευση. 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Κεφ 8, Σελ.157-158  και από το συγκεκριμένο 

φυλλάδιο. 

Β.  Στο σπίτι θα απαντήσετε στο τετράδιο, τις Ερωτήσεις 2,3 από την Σελ.158 του Βιβλίου. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missgordonpe.edublogs.org/files/2008/01/homework.thumbnail.gif&imgrefurl=http://missgordonpe.edublogs.org/2008/01/31/4e-homework-due-6208/&usg=___bJC3G_1gwc06kgsXf1rjiAj24c=&h=128&w=128&sz=5&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=cIh1aRc3omCxtM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=3p67Tru4LcnFtAaLpvDUBg&prev=/search%3Fq%3DHOMEWORK%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missgordonpe.edublogs.org/files/2008/01/homework.thumbnail.gif&imgrefurl=http://missgordonpe.edublogs.org/2008/01/31/4e-homework-due-6208/&usg=___bJC3G_1gwc06kgsXf1rjiAj24c=&h=128&w=128&sz=5&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=cIh1aRc3omCxtM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=3p67Tru4LcnFtAaLpvDUBg&prev=/search%3Fq%3DHOMEWORK%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
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  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Μετακινώντας  Δεδομένα 

Για μετακίνηση επιλεγμένων κελιών: 

 Επιλέξτε τα κελιά που θα μετακινηθούν 

 Τοποθετήστε το δείκτη σε κάποια πλευρά της φωτισμένης επιλογής 

       Ο δείκτης αλλάζει σε βέλος 

 Κάντε κλικ και σύρετε στη νέα θέση 

 

Για να μετακινήσετε στήλες ή γραμμές: 

 Επιλέξτε τις γραμμές ή τις στήλες που θα μετακινηθούν 

 Τοποθετήστε το δείκτη στην άκρη της φωτισμένης επιλογής 

Ο δείκτης αλλάζει σε βέλος. 

 Κρατήστε πατημένο το Shift και κάντε κλικ και σύρετε στη νέα θέση. Αν δεν 

χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Shift τότε η στήλη ή η γραμμή θα μετακινηθεί αλλά θα 

αντικαταστήσει την γραμμή ή τη στήλη που βρίσκεται στη θέση αυτή. 

 

Εισάγοντας και Διαγράφοντας Γραμμές και Στήλες 

Για να εισάγετε στήλες ή  γραμμές: 

 Επιλέξτε τις στήλες ή γραμμές όπου πρόκειται να εισαχθούν οι νέες στήλες ή γραμμές 

 Με το δείκτη πάνω στη φωτισμένη επιλογή, κάντε δεξί κλικ 

 Από το μενού συντόμευσης, επιλέξτε Εισαγωγή... 

 

Για να διαγράψετε  στήλες ή  γραμμές: 

 Επιλέξτε τις στήλες ή γραμμές που θέλετε να διαγράψετε 

 Με το δείκτη πάνω στη φωτισμένη επιλογή, κάντε δεξί κλικ 

 Από το μενού συντόμευσης, επιλέξτε Διαγραφή... 
 

 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΜΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
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Διαχείριση  Φύλλων Εργασίας 

Για να προσθέσετε ένα νέο φύλλο εργασίας: 

 Κάντε δεξί κλικ σε μία καρτέλα Φύλλου και από το μενού συντόμευσης επιλέξτε 

Εισαγωγή…  Τότε, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή. 

 Επιλέξτε το εικονίδιο Φύλλο Εργασίας 

 Κάντε κλικ στο ΟΚ. 

 

Για να αντιγράψετε ένα φύλλο εργασίας: 

 

 Επιλέξτε την καρτέλα του φύλλου εργασίας που θα αντιγραφεί 

 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ και σύρετε στα δεξιά 

 Αφήστε το ποντίκι για να εισάγετε το φύλλο εκεί που δείχνει το βέλος. 

 

Για να μετονομάσετε ένα φύλλο εργασίας: 

 

 Επιλέξτε την καρτέλα του φύλλου εργασίας που θα μετονομάσετε 

 Κάντε δεξί κλικ και από το μενού συντόμευσης επιλέξτε Μετονομασία 

 Δώστε το όνομα στη φωτισμένη καρτέλα και πατήστε Enter. 

 

 

Για να διαγράψετε  ένα φύλλο εργασίας: 

 

 Επιλέξτε την καρτέλα του φύλλου εργασίας που θα διαγράψετε 

 Κάντε δεξί κλικ και από το μενού συντόμευσης επιλέξτε Διαγραφή. 

 

Για να μετακινήσετε ένα φύλλο εργασίας: 

 

 Τοποθετήστε το δείκτη πάνω στην καρτέλα 

 Κάντε κλικ και σύρετε για να μετακινήσετε το φύλλο 

 Αφήστε το ποντίκι για να μετακινήσετε το φύλλο εκεί που έχει τοποθετηθεί το βέλος. 

 

Προεπισκόπηση  Εκτύπωσης 

Η Προεπισκόπηση εκτύπωσης δίνει την δυνατότητα να ελέγξετε το υπολογιστικό σας φύλλο, πριν 

το εκτυπώσετε. Από το μενού επιλέξετε Αρχείο – Εκτύπωση. Στην οθόνη που εμφανίζεται 

μπορείτε να αλλάξετε τα περιθώρια της σελίδας. 

 

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας: 
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 Από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωσης, επιλέξτε Κατακόρυφος προσανατολισμός  ή 

Οριζόντιος προσανατολισμός. 

 

Για να δημιουργήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα: 

 Καρτέλα Εισαγωγή, Κεφαλίδες και Υποσέλιδα 

 Πληκτρολόγηση κειμένου στην Κεφαλίδα και στο Υποσέλιδο. 

Εκτύπωση 

Για να τυπώσετε ολόκληρο το φύλλο Αρχείο, Εκτύπωση. 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Άσκηση 1η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ εξεταση calc - Ζουζούνες - Μητσάρας.xls και ακολουθήστε τις 

οδηγίες. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Άσκηση 2η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ 3 - Ερευνα - φίλτρα - ταξιονόμηση - countif.xls και ακολουθήστε 

τις οδηγίες. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το συγκεκριμένο φυλλάδιο. 

Β.  Στο σπίτι θα δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο, συνεστίαση.xls, στο οποίο θα 

απεικονίζονται τα έσοδα, τα έξοδα και τα κέρδη που αποκομίσατε από μια υποτιθέμενη 

συνεστίαση. Αποθηκεύστε το σε USB stick ή σε CD ή στείλτε το με e-mail στην διεύθυνση: 

vardalach@sch.gr. 

 

        ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missgordonpe.edublogs.org/files/2008/01/homework.thumbnail.gif&imgrefurl=http://missgordonpe.edublogs.org/2008/01/31/4e-homework-due-6208/&usg=___bJC3G_1gwc06kgsXf1rjiAj24c=&h=128&w=128&sz=5&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=cIh1aRc3omCxtM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=3p67Tru4LcnFtAaLpvDUBg&prev=/search%3Fq%3DHOMEWORK%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missgordonpe.edublogs.org/files/2008/01/homework.thumbnail.gif&imgrefurl=http://missgordonpe.edublogs.org/2008/01/31/4e-homework-due-6208/&usg=___bJC3G_1gwc06kgsXf1rjiAj24c=&h=128&w=128&sz=5&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=cIh1aRc3omCxtM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=3p67Tru4LcnFtAaLpvDUBg&prev=/search%3Fq%3DHOMEWORK%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
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Σελίδα 20 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

 

 

  ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Δημιουργία γραφήματος 

Υπάρχουν 14 κύριοι τύποι γραφημάτων από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε στο Excel. 
Mερικοί από τους πιο συνηθισμένους τύπους είναι: Ράβδος, στήλη ή γραμμή και πίτα. Για να 
δημιουργήσετε ένα γράφημα, ακολουθήστε τα εξής Βήματα: 

 Επιλέξτε την περιοχή από την οποία  θα δημιουργήσετε το γράφημα.  Τα δεδομένα ενός 

γραφήματος πρέπει να διατάσσονται σε ένα πίνακα με επικεφαλίδες στηλών και γραμμών, 

χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να επιλέξετε όλα τα δεδομένα. 

 Εισαγωγή – Στήλη      

 

 Από την καρτέλα Σχεδίαση επιλέξτε ένα στυλ γραφήματος 

 

 

 Για να αλλάξετε μορφοποίηση στο γράφημα: Δεξί κλικ,  Μορφοποίηση περιοχής 

γραφήματος. 

 

Χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία Σχεδίασης 

Τα εργαλεία για την προσθήκη εικόνων, βελών, κειμένου και διάφορα άλλα σχήματα βρίσκονται 

στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση. 

 Επιλέξτε Εισαγωγή, Σχήματα 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.truthison.com/download/file.php%3Ficon%3Deleos___.gif&imgrefurl=http://www.truthison.com/viewtopic.php%3Ff%3D160%26t%3D7556&usg=__QFcrUTa4mIvVtoirOqq5FssEEgA=&h=46&w=44&sz=1&hl=el&start=62&zoom=1&tbnid=s-1xSSwuGWX27M:&tbnh=46&tbnw=44&ei=IbVXTpz1FqiM4gSVvbyTDA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2591%25CE%25A3%26start%3D42%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
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Σελίδα 21 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

 

 Κάντε κλικ στο κατάλληλο κουμπί για το σχήμα που θέλετε π.χ.  

 

 Από την καρτέλα Μορφοποίηση, μπορείτε να αλλάξετε χρώμα, περίγραμμα και εφέ. 

 

Εισάγοντας Αντικείμενα WordArt 

Με το WordArt, μπορείτε να εμφανίσετε κείμενο σε διάφορα σχήματα, να δημιουργήσετε 
ασυνήθιστη στοίχιση, να προσθέσετε 3-Δ εφέ και να δημιουργήσετε κυκλικό κείμενο. 

 Επιλέξτε Εισαγωγή –  WordArt…  
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Σελίδα 22 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

 Επιλέξτε ένα στυλ WordArt 

 Πληκτρολογήστε το κείμενό σας. 

 

Εισαγωγή εικόνας από την Συλλογή Clip Art 

Η Συλλογή Clip Art περιέχει διάφορες έτοιμες εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. 

 Καρτέλα Εισαγωγή, Εικόνες Clip Art…. Εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Έτοιμες 

εικόνες Clip Art 

 Κλικ στο κουμπί Μετάβαση 

 Επιλέξτε το Clip Art που θέλετε 

 Δεξί κλικ στο βέλος δίπλα στο clip και διαλέξτε Εισαγωγή 

 

Εισαγωγή άλλων εικόνων 

 Εισαγωγή – Εικόνα 

 Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας 

 Κάντε κλικ στο όνομα αρχείου της εικόνας που θέλετε να εισάγετε 

 Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή. 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Άσκηση 1η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ 1 - ΒΑΘΜΟΙ - πράξεις - μέσος όρος - συναρτήσεις - γράφημα.xls 

και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

Άσκηση 2η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ 4 - βαλκάνια -ταξινόμηση - γράφημα.xls και ακολουθήστε τις 

οδηγίες. Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_cjkl8D0NoeM/S8xkSCpypoI/AAAAAAAAAHY/9m9r4AAkuCg/s320/Kids__Computers_0005.gif&imgrefurl=http://blogs.sch.gr/nikmichailidis/archives/685&usg=__tUUnwqHeHKvJQFcTQ8Zo51CZRxU=&h=285&w=230&sz=16&hl=el&start=15&zoom=1&tbnid=R4pXGANa0MzCBM:&tbnh=115&tbnw=93&ei=0UCgTrrzAqTY4QTe_OC_BA&prev=/search%3Fq%3D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A3%2B%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259D%2B%25CE%25A5%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%26hl%3Del%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

Άσκηση 3η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ locomondo εξεταση calc.xls και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλείστε 

το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

Άσκηση 4η 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/ ασκήσεις64 γραφήματα ok.xls και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

Κλείστε το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

Άσκηση 5η 

Δημιουργήστε στο Excel, την παρακάτω οθόνη. Θα χρησιμοποιήσετε την γραμμή εργαλείων 

Σχεδίασης. 
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Σελίδα 24 
Βαρδαλάχου Ευαγγελία – Εκπαιδευτικός  Πληροφορικής 
                                                   MSc “Τ.Π.Ε.  για την Εκπαίδευση” 

Επαναληπτική Άσκηση 

Ανοίξτε το αρχείο C:/files_Excel/  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.xls και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλείστε 

το αρχείο, χωρίς αποθήκευση. 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το συγκεκριμένο φυλλάδιο και από το βιβλίο Κεφ 9, Σελ. 

159-160. 

Β.  Στο σπίτι θα δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο, εξώφυλλο.xls. Θα είναι το εξώφυλλο μιας 

εργασίας σας με θέμα της επιλογής σας. Για να φτιάξετε το εξώφυλλο θα εισάγετε εικόνες από 

ClipArt ή από το Internet, θα χρησιμοποιήσετε το WordArt και τα αυτόματα σχήματα. 

Αποθηκεύστε το σε USB stick ή σε CD ή στείλτε το με e-mail στην διεύθυνση: vardalach@sch.gr. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missgordonpe.edublogs.org/files/2008/01/homework.thumbnail.gif&imgrefurl=http://missgordonpe.edublogs.org/2008/01/31/4e-homework-due-6208/&usg=___bJC3G_1gwc06kgsXf1rjiAj24c=&h=128&w=128&sz=5&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=cIh1aRc3omCxtM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=3p67Tru4LcnFtAaLpvDUBg&prev=/search%3Fq%3DHOMEWORK%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://missgordonpe.edublogs.org/files/2008/01/homework.thumbnail.gif&imgrefurl=http://missgordonpe.edublogs.org/2008/01/31/4e-homework-due-6208/&usg=___bJC3G_1gwc06kgsXf1rjiAj24c=&h=128&w=128&sz=5&hl=el&start=3&zoom=1&tbnid=cIh1aRc3omCxtM:&tbnh=91&tbnw=91&ei=3p67Tru4LcnFtAaLpvDUBg&prev=/search%3Fq%3DHOMEWORK%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:i%26tbm%3Disch&itbs=1
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