
ΘΕΜΑ 1ο

Να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας στο EXCEL το οποίο να έχει έναν πίνακα δεδομένων όπως το βλέπετε.

Να υπολογίσετε το σύνολο των πωλήσεων χαμομηλιού και λεβάντας, τη μέγιστη παραγγελία για το κάθε φυτό 

και το ποσοστό της πώλησης λεβάντας για κάθε πωλητή σε σχέση με τη συνολική της πώληση. Δημιουργήστε 

γράφημα στηλών όπου θα φαίνονται οι πωλήσεις χαμομηλιού και λεβάντας για κάθε πωλητή.

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΧΑΜΟΜΗΛΙ

(6 – 2΄΄ 

δοχείο)

ΛΕΒΑΝΤΑ

(6 – 2΄΄ 

δοχείο)

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΛΕΒΑΝΤΑΣ

Εμμανουηλίδης 252 312

Καρβίδου 135 220

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ :

ΘΕΜΑ 2ο

Να δημιουργήσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τις μορφοποιήσεις που βλέπετε.

Να υπολογίσετε:

 Τη στήλη ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ για κάθε προϊόν.

 Τη στήλη ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 9% για κάθε προϊόν.

 Το σύνολο των παραγγελιών (σε τεμάχια).

 Το μέσο όρο όλων των παραγγελιών (σε τεμάχια).

 Τη μέγιστη παραγγελία.

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€)

ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ (9%)

(€)

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 535.100 14,75 €

ΚΟΠΡΙΕΣ/ΧΩΜΑ 1101.215 21,00 €

ΒΟΛΒΟΙ 822.320 48,40 €

ΓΡΑΣΙΔΙ 300.165 5,95 €

Σύνολο 

παραγγελιών :

Μ.Ο. 

παραγγελιών :

Μέγιστη 

ποσότητα:

Ελάχιστη 

ποσότητα:



 Την ελάχιστη παραγγελία.

 Εάν η παραγγελία είναι λιγότερα από 800.000 τεμάχια ή το ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι μικρότερο από 

20.000.000€ τότε στη στήλη ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ να εμφανίζεται ένα Χ.

 Να γίνει γράφημα πίτας με τίτλο ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ, που να δείχνει τα τεμάχια ανά προϊόν.

ΘΕΜΑ 3ο

Δημιουργήστε μια κενή παρουσίαση επιλέγοντας ως πρώτη διαφάνεια με ΤΙΤΛΟ και ΥΠΟΤΙΤΛΟ. Στον τίτλο να 

γράψετε με γραμματοσειρά Comic Sans MS, έντονα, 40pt, «ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», και στον 

υπότιτλο να γράψετε με Bookman Old Style, 32pt, το Ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας. Να 

εισάγετε μια δεύτερη διαφάνεια με τίτλο, κουκκίδες και γράφημα. Στον τίτλο να γράψετε με Arial, 40pt, έντονα 

«ΠΩΛΗΤΕΣ:», στις κουκκίδες να γράψετε με Arial, 40pt, χρώμα μπλε: Εμμανουηλίδης, Καρβίδου. Αντιγράψτε 

και επικολλήστε το γράφημα του θέματος 1. Στην τρίτη διαφάνεια να επιλέξετε διάταξη με ΤΙΤΛΟ και 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. Ως φόντο διαφάνειας να επιλέξετε προκαθορισμένο χρώμα με θέμα Χαραυγή και στυλ 

σκίασης από γωνία. Στον τίτλο να γράψετε «ΕΤΑΙΡΙΑ FARM CO», με γράμματα Arial, 40pt, έντονα. Στο 

οργανόγραμμα να γράψετε στο πρώτο επίπεδο «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ», στο δεύτερο επίπεδο «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ» και 

στο τρίτο επίπεδο «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ» ΚΑΙ «ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ»

ΘΕΜΑ 4ο

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στο παρόν απαντητικό φύλλο:

1. Ποιος από τους παρακάτω τύπους είναι έγκυρος τύπος πράξης του Excel;
Α.  (C1+C2)/2
Β.  (15+12)/2
Γ.  (C1+C2)/2=
Δ.  = (C1+C2)/2

2. Τι από τα παρακάτω θα συμβεί, αν πατήσουμε το πλήκτρο Esc κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης του 
PowerPoint;

Α.  Θα κλείσει η παρουσίαση και θα βρεθούμε στο παράθυρο επεξεργασίας της παρουσίασης.
Β.  Θα διακοπεί η παρουσίαση και θα κλείσει η εφαρμογή
Γ.  Θα μεταβούμε στην προηγούμενη διαφάνεια απ' αυτήν στην οποία βρισκόμασταν
Δ.  Θα ξεκινήσει η παρουσίαση από την αρχή.

3. Για να επιλέξουμε μεμονωμένα κελιά, κάνουμε διαδοχικά κλικ στα κελιά κρατώντας πατημένο το 
πλήκτρο....

Α.   Alt
Β. Shift
Γ.   Ctrl
Δ.   F5

4. Τι σημαίνει η αναφορά $B$1;
Α.  Κυκλική αναφορά στον τύπο που περιέχεται στο κελί Β1
Β.  Σχετική αναφορά στον τύπο που περιέχεται στο κελί Β1
Γ.  Απόλυτη αναφορά στον τύπο που περιέχεται στο κελί Β1
Δ.  Υπολογισμός σε δολάρια του ποσού που περιέχεται στο κελί Β1

5. Το υπόμνημα σε ένα γράφημα μας δείχνει ...
Α.  Ονόματα κατηγοριών
Β.  Ονόματα στις σειρές δεδομένων
Γ.   Δείκτες δεδομένων
Δ.  Τιμές άξονα



ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ποσοστό 
προμήθειας ΑΝ ΔΕΝ 

έχει επιτευχθεί ο 
στόχος

Ποσοστό προμήθειας ΑΝ έχει
επιτευχθεί ο στόχος

5% 10%

ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 10000000 9800000
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15000000 15000000
ΚΑΡΡΑΣ 10000000 10500000
ΤΣΕΚΟΣ 12000000 7000000
ΜΑΡΚΟΥ 10000000 10000000

ΣΥΝΟΛΑ

Στην στήλη "ΣΤΟΧΟΣ" παρουσιάζονται οι προσδοκίες πωλήσεων των πωλητών.
Στην στήλη "ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ" παρουσιάζονται οι πωλήσεις τους.

Ζητείται:

1. Στην στήλη "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ" να εμφανίζεται εάν ο συγκεκριμένος πωλητής έχει επιτύχει 
τον στόχο του ή όχι. ("ΠΕΤΥΧΕ" - "ΑΠΕΤΥΧΕ").

2. Στην στήλη "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" θα πρέπει να υπολογίζεται η προμήθεια που δικαιούται ο κάθε πωλητής από τις 
πωλήσεις που πραγματοποίησε. 
Οι προμήθειες που δικαιούται είναι 
εάν δεν έχει επιτύχει τον στόχο του 5% επί των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων 
εάν έχει επιτύχει τον στόχο του  10% επί των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων .

3. Να υπολογιστούν τα ΣΥΝΟΛΑ των ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ (πωλήσεων) και των ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


