
Άσκηση 1 (EXCEL)

 Η τιμή ανά κιλό καθαρού βάρους βαμβακιού είναι 2,5€

 Να υπολογιστεί για κάθε παραγωγό η Αξία του καθαρού βάρους βαμβακιού (να 

φαίνεται το σύμβολο € και η ακρίβεια να είναι 2 δεκαδικά ψηφία)

 Στη στήλη Δείκτης 1.  να εμφανίζετε η λέξη ΟΚ για κάθε παραγωγό αν οι  ξένες ύλες 

είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τον Μ.Ο.  τον οποίο υπολογίζετε

 Φτιάξτε γράφημα στηλών που να δείχνει τις Αξίες καθαρού βάρους βαμβακιού ανά 

παραγωγό.

 Aν το μικτό βάρος υπερβαίνει τα 1500 κιλά και οι ξένες ύλες είναι κάτω από 300 να 

γραφεί στη στήλη Δείκτης 2 η διαφορά αυτών των 2 ποσών. Αλλιώς να γραφεί μηδέν

 Να γίνει γράφημα γραμμής στο οποίο να φαίνεται το μεικτό βάρος και οι ξένες ύλες 

για κάθε παραγωγό.

Α B C D E F G

ΒΑΜΒΑΚΙ

α/α Όνομα Μεικτό βάρος                   Ξένες  ύλες        
Αξία 

καθαρού 
βάρους 

Δείκτης 1 Δείκτης 2

1
Κωνταντινίδης 
Νικόλαος

1.200 500

2 Γεωργίου Ιωάννης 2.500 150

3 Πέτρου Γεώργιος 1.500 250
Μέσος όρος

 Ξένων. 
Υλων.:



Άσκηση 2 (EXCEL)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1ΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
2ΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞ.
ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 2500

ΛΑΡΙΣΑ 5400 4000

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1900 950

ΒΟΛΟΣ 2100 1700

[ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ]

[ΕΛΑΧΙΣΤΟ]

[ΜΕΓΙΣΤΟ]

Ειδικό Ποσοστό:  Να υπολογιστεί το Ποσοστό παραγωγής 2ου εξαμήνου ως προς τη 
συνολική παραγωγή έτους, Αν η παραγωγή του 2ου εξαμήνου

είναι μικρότερη από του 1ου και μεγαλύτερη από 1000, διαφορετικά να εμφανίζεται η 
έκφραση "ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ"

Ποσοστό Συνολικής Παραγωγής: το ποσοστό της συνολικής ετήσιας παραγωγής κάθε 
νομού ως προς την ολική ετήσια παραγωγή όλων των νομών

Προβληματική παραγωγός περιοχή: Να εκτυπώνεται η περιοχή για την οποία δεν 
υφίσταται ειδικό ποσοστό και 
εμφανίζει ποσοστό συνολικής παραγωγής μικρότερο από 20%

Να υπολογιστούν για τα 2 εξάμηνα "Μέσος Όρος", "Ελάχιστο" και "Μέγιστο"


