
Υπολογιστικά 
φύλλα



Microsoft Excel

1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή Microsoft Excel, μπορούμε να πατήσουμε 
στο κουμπί Έναρξη, να δείξουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμματα και 
στη συνέχεια να δείξουμε στην καταχώριση Microsoft Office και να πατή-
σουμε στην εντολή Microsoft Office Excel 2003. Επίσης, αν έχουμε δημιουρ-
γήσει μια συντόμευση για το πρόγραμμα στην επιφάνεια εργασίας, μπο-
ρούμε να διπλοπατήσουμε στο εικονίδιό της.

2. Προκειμένου να ξεκινήσουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Micro-
soft Excel, πατάμε στο κουμπί Έναρξη, ανοίγουμε το υπομενού Όλα τα προ-
γράμματα, και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office
και πατάμε στην εντολή Microsoft Office Excel 2003.

3. Οι βασικές δυνατότητες των εφαρμογών υπολογιστικών φύλλων είναι ότι 
μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε δεδομένα, να εκτελούμε απλές ή και 
πολύπλοκες αριθμητικές πράξεις στα δεδομένα μας, να ταξινομούμε τα δε-
δομένα, να δημιουργούμε δυναμικά γραφήματα, να χρησιμοποιούμε εικό-
νες και γραφικά για την παρουσίαση της δουλειάς μας, και πολλά άλλα.

4. Ένα βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας
και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο σε μια μονάδα μόνιμης α-
ποθήκευσης. Τα φύλλα εργασίας μοιάζουν με τα κατάστιχα που χρησιμο-
ποιούν οι λογιστές για να καταχωρίζουν τα δεδομένα τους. Ένα φύλλο εργα-
σίας στην ουσία είναι ένα πλέγμα από γραμμές, στήλες, και κελιά.

5. Η γραμμή τίτλου βρίσκεται στην κορυφή του παραθύρου της εφαρμογής και 
περιέχει το κουμπί Ελέγχου, το όνομα του προγράμματος και του ενεργού 
εγγράφου, καθώς και τα κουμπιά Ελαχιστοποίησης, Μεγιστοποίησης ή Επα-
ναφοράς, και Κλεισίματος.

6. Όταν πατάμε στο κουμπί Μεγιστοποίησης, το παράθυρο μεγιστοποιείται έ-
τσι ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη μας.

7. Για να μεγιστοποιήσουμε το παράθυρο της εφαρμογής πατάμε στο κουμπί
Μεγιστοποίησης, στο δεξιό άκρο της γραμμής τίτλου του.

8. Το κουμπί Επαναφοράς εμφανίζεται στη θέση του κουμπιού Μεγιστοποίη-
σης όταν το παράθυρο είναι μεγιστοποιημένο.
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9. Για να επαναφέρουμε το παράθυρο του Excel στο μέγεθος και τη θέση που 
είχε πριν από τη μεγιστοποίηση, πατάμε στο κουμπί Επαναφοράς του παρα-
θύρου της εφαρμογής.

10. Όταν πατάμε στο κουμπί Ελαχιστοποίησης, το παράθυρο κρύβεται από την 
οθόνη αφήνοντας μόνο το κουμπί του στη γραμμή εργασιών, ενώ το πρό-
γραμμα παραμένει σε λειτουργία στο παρασκήνιο.

11. Για να ελαχιστοποιήσουμε το παράθυρο της εφαρμογής, πατάμε στο κουμπί 
Ελαχιστοποίησης της γραμμής τίτλου της.

12. Προκειμένου να εμφανίσουμε το παράθυρο του Microsoft Excel πατάμε στο 
κουμπί του προγράμματος στη γραμμή εργασιών.

13. Για να κλείσουμε το Microsoft Excel μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί 
Κλεισίματος της γραμμής τίτλου του ή να επιλέξουμε την εντολή Έξοδος από 
το μενού Αρχείο.

14. Το κουμπί Κλεισίματος έχει τη μορφή ενός ΧΧ..

15. Για να κλείσουμε το παράθυρο της εφαρμογής πατάμε στο κουμπί Κλεισίμα-
τός του, στο δεξιό άκρο της γραμμής τίτλου του παραθύρου Microsoft Excel.

16. Πατάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμ-
ματα και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office και πα-
τάμε στην εντολή Microsoft Office Excel 2003. Το πρώτο βιβλίο εργασίας 
που δημιουργείται αυτόματα με την εκκίνηση του προγράμματος ονομάζε-
ται Βιβλίο1. Αν δημιουργήσουμε νέα βιβλία εργασίας μέσα από το πρό-
γραμμα, αυτά αριθμούνται διαδοχικά παίρνοντας αρχικά τα ονόματα Βιβλί-
ο2, Βιβλίο 3, κ.λπ.

17. Η γραμμή μενού βρίσκεται κάτω από τη γραμμή τίτλου, δηλαδή είναι η δεύ-
τερη γραμμή του παραθύρου.

18. Τα μενού περιέχουν λίστες εντολών.

19. Για να ανοίξουμε το μενού Επεξεργασία πατάμε στο όνομά του στη γραμμή 
μενού.

20. Για να εμφανίσουμε τις εντολές ενός μενού που δεν εμφανίζονται αμέσως 
με το άνοιγμα του μενού, πατάμε στο διπλό κάτω βέλος, στο κάτω μέρος της 
λίστας εντολών.

21. Για να κλείσουμε το μενού Επεξεργασία πατάμε το πλήκτρο Esc.



22. Δύο γραμμές εργαλείων που είναι εξ ορισμού ορατές στο παράθυρο της ε-
φαρμογής είναι η Βασική γραμμή εργαλείων και η γραμμή εργαλείων Μορ-
φοποίηση.

23. Η Βασική γραμμή εργαλείων περιέχει τα εργαλεία για τις πιο βασικές λει-
τουργίες του προγράμματος όπως: Άνοιγμα, Αποθήκευση, Εκτύπωση, Α-
ναίρεση, κ.λπ.

24. Για να εμφανίσουμε την ετικέτα (συμβουλή οθόνης) του τρίτου κουμπιού 
της Βασικής γραμμής εργαλείων, απλώς δείχνουμε σε αυτό — τοποθετούμε 
σε αυτό το δείκτη του ποντικιού.

25. Η γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης περιέχει διάφορα κουμπιά για τη μορ-
φοποίηση κειμένου και δεδομένων όπως: Έντονη γραφή, Μέγεθος γραμμα-
τοσειράς, Στοίχιση αριστερά, Χρώμα γραμματοσειράς, κ.λπ.

26. Προκειμένου να εμφανίσουμε μια γραμμή εργαλείων, μπορούμε να δείξου-
με στην εντολή Γραμμές εργαλείων του μενού Προβολή και να πατήσουμε 
στο όνομα της γραμμής εργαλείων. Επίσης, μπορούμε να πατήσουμε με το 
δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε μια ορατή γραμμή εργαλείων και να επιλέ-
ξουμε αυτήν που θέλουμε από το μενού συντόμευσης.

27. Για να εμφανίσουμε τη γραμμή εργαλείων Περιγράμματα, δείχνουμε στην 
εντολή Γραμμές εργαλείων του μενού Προβολή, και πατάμε στην καταχώ-
ριση Περιγράμματα.

28. Για να μεταφέρουμε τη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση κάτω από τη Βα-
σική, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στην κατακόρυφη γραμμή που 
βρίσκεται στο αριστερό άκρο της γραμμής εργαλείων Μορφοποίησης. Όταν 
ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε σταυρό με τέσσερις αιχμές, πατάμε 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και, κρατώντας το πλήκτρο πατημένο, 
σύρουμε το ποντίκι προς τα κάτω.

29. Προκειμένου να τοποθετήσουμε τη γραμμή εργαλείων Περιγράμματα στα 
δεξιά της Βασικής γραμμής εργαλείων, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού 
στην κατακόρυφη γραμμή, στο αριστερό άκρο της γραμμής εργαλείων Περι-
γράμματα. (Αν η γραμμή εργαλείων Περιγράμματα δεν είναι αγκυρωμένη 
σε κάποια πλευρά του παραθύρου του Excel, τοποθετούμε το δείκτη στη 
γραμμή τίτλου της.) Έπειτα, πατάμε και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλή-
κτρο του ποντικιού, και σύρουμε τη γραμμή εργαλείων στη νέα της θέση.
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30. Για να κρύψουμε τη γραμμή εργαλείων Περιγράμματα, δείχνουμε στην ε-
ντολή Γραμμές εργαλείων του μενού Προβολή και πατάμε στην επιλογή Πε-
ριγράμματα.

31. Η γραμμή που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου της εφαρμο-
γής, κάτω από τα μενού και τις γραμμές εργαλείων του Excel, ονομάζεται 
γραμμή τύπων.

32. Αν δεν έχουμε τροποποιήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμμα-
τος, τα βιβλία εργασίας που δημιουργούμε περιέχουν εξ ορισμού τρία φύλ-
λα εργασίας και ισάριθμες καρτέλες.

33. Τα φύλλα εργασίας ενός νέου βιβλίου εργασίας που δημιουργούμε στο Ex-
cel, ονομάζονται εξ ορισμού Φύλλο1, Φύλλο2, και Φύλλο3. Τα ονόματα αυ-
τά αναγράφονται στις καρτέλες των φύλλων εργασίας, στο κάτω μέρος του
παραθύρου.

34. Για να εμφανίσουμε το παράθυρο εργασιών, επιλέγουμε την εντολή Παρά-
θυρο εργασιών από το μενού Προβολή. Εμφανίζεται το παράθυρο εργα-
σιών Γρήγορα αποτελέσματα.

35. Το παράθυρο εργασιών εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα της οθόνης του Micro-
soft Excel και περιέχει διάφορες εντολές ανάλογα με τις εργασίες που εκτε-
λούμε κάθε φορά.

36. Για να εμφανίσουμε το παράθυρο εργασιών Έτοιμες εικόνες Clip Art, πατά-
με στο κάτω βέλος που εμφανίζεται στα δεξιά του ονόματος του τρέχοντος 
παραθύρου εργασιών στη γραμμή τίτλου και από τη λίστα που εμφανίζεται 
επιλέγουμε την καταχώριση Έτοιμες εικόνες Clip Art.

37. Για να μετακινηθούμε μεταξύ των παραθύρων εργασιών που έχουμε ανοί-
ξει, πατάμε στα βέλη Προηγούμενο και Προώθηση της γραμμής τίτλου του 
παραθύρου εργασιών.

38. Για να κλείσουμε το παράθυρο εργασιών, πατάμε στο κουμπί κλεισίματός 
του στη γραμμή τίτλου του.

39. Για να κλείσουμε το Microsoft Excel μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συν-
δυασμό πλήκτρων Alt+F4.



Η δομή ενός φύλλου εργασίας

1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel, 
πατάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμ-
ματα), και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office και 
πατάμε στην εντολή Microsoft Office Excel 2003.

2. Τα ονόματα των βασικών στοιχείων του βιβλίου εργασίας που επισημαίνο-
νται στην εικόνα της εκφώνησης είναι τα παρακάτω:

Στοιχείο Ονομασία

1. Πλαίσιο ονόματος

2. Γραμμή τύπων

3. Επικεφαλίδες στηλών

4. Επικεφαλίδες γραμμών

5. Ενεργό κελί

6. Στήλη

7. Γραμμή

8. Καρτέλες φύλλων εργασίας

3. Όταν το ενεργό κελί είναι και το μοναδικό επιλεγμένο του φύλλου εργασίας, 
εμφανίζεται με παχύ περίγραμμα ενώ στην κάτω δεξιά γωνία του έχει ένα 
μικρό, μαύρο τετράγωνο, το οποίο ονομάζεται λαβή συμπλήρωσης. Όταν εί-
ναι επιλεγμένα πολλά κελιά του φύλλου εργασίας, το ενεργό κελί ξεχωρίζει 
στην επιλεγμένη περιοχή από το λευκό χρώμα φόντου του.

4. Εντοπίζουμε το κελί του φύλλου εργασίας μας με το έντονο περίγραμμα και 
εξετάζουμε το όνομα που υπάρχει στο Πλαίσιο ονόματος.

5. Ο δείκτης του ποντικιού εμφανίζεται με τη μορφή βέλους όταν βρίσκεται 
επάνω σε κάποιο μενού, στα κουμπιά των γραμμών εργαλείων, στην καρτέ-
λα ενός φύλλου εργασίας, ή στο περίγραμμα του επιλεγμένου κελιού.

6. Ο δείκτης του ποντικιού παίρνει τη μορφή δείκτη αλλαγής διαστάσεων (ορι-
ζόντια ή κατακόρυφη γραμμή που τέμνεται κάθετα από ένα διπλό βέλος) 
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όταν τον τοποθετούμε στο δεξιό όριο μιας επικεφαλίδας στήλης ή στο κάτω 
όριο μιας επικεφαλίδας γραμμής.

7. Όταν μετακινούμαστε στο χώρο των κελιών του φύλλου εργασίας, ο δείκτης 
του ποντικιού έχει τη μορφή ενός μεγάλου λευκού σταυρού και ονομάζεται 
δείκτης επιλογής κελιών.

8. Για να ενεργοποιήσουμε (να επιλέξουμε) το κελί Ε8, τοποθετούμε το δείκτη 
του ποντικιού επάνω από το κελί και, όταν αυτός πάρει τη μορφή μεγάλου 
λευκού σταυρού, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

9. Δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε ενεργό το κελί στα δεξιά 
του κελιού Ε8 είναι οι εξής:

 Πατάμε το πλήκτρο Tab

 Πατάμε το πλήκτρο Δεξιού Βέλους

10. Δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε ενεργό το κελί που βρί-
σκεται κάτω από το τρέχον είναι οι εξής:

 Πατάμε το πλήκτρο Enter

 Πατάμε το πλήκτρο Κάτω Βέλους

11. O συνδυασμός πλήκτρων Shift+Enter μάς μεταφέρει στο κελί που βρίσκεται 
επάνω από το ενεργό.

12. Για να περάσουμε στο κελί αριστερά από το ενεργό, πατάμε το πλήκτρο Αρι-
στερού Βέλους. Για να περάσουμε στο κελί επάνω από το ενεργό, πατάμε το 
πλήκτρο Επάνω Βέλους.

13. O συνδυασμός πλήκτρων Shift+Tab μας μεταφέρει στο κελί που βρίσκεται 
αριστερά από το ενεργό.

14. Για να μεταφερθούμε προς τα δεξιά στο φύλλο εργασίας πατάμε στο δεξιό 
βέλος της οριζόντιας ράβδου κύλισης, ενώ για να μεταφερθούμε προς το κά-
τω μέρος του φύλλου εργασίας πατάμε στο κάτω βέλος της κατακόρυφης 
ράβδου κύλισης. Προκειμένου να επιλέξουμε το κελί Ν40, πατάμε σε αυτό 
με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

15. Για να μεταφερθούμε στην τελευταία στήλη του φύλλου εργασίας μας πα-
τάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Δεξιό Βέλος. Αν το φύλλο εργασίας πε-
ριέχει δεδομένα, ίσως χρειαστεί να πατήσουμε τα πλήκτρα αυτά αρκετές 
φορές. Διαπιστώνουμε ότι η τελευταία στήλη ονομάζεται IV.



16. Για να μεταφερθούμε στο τελευταίο κελί (κάτω δεξιά) του φύλλου εργασίας 
μας, εφόσον βρισκόμαστε σε κάποιο κελί της τελευταίας στήλης, πατάμε το 
συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Κάτω Βέλος.

17. Για να μεταφερθούμε στο κελί Α1 πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + 
Home.

18. Για να επιλέξουμε τα κελιά Β3 και Β4, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού 
επάνω στο κελί Β3 και, όταν ο δείκτης πάρει τη μορφή μεγάλου λευκού 
σταυρού, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρουμε προς τα 
κάτω (κρατώντας το πλήκτρο πατημένο) ώστε να επιλέξουμε και το κελί Β4.

19. Το ενεργό κελί της επιλεγμένης περιοχής είναι το Β3.

20. Για να επιλέξουμε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, πατάμε στο κουμπί Επιλο-
γή όλων που βρίσκεται αριστερά από τις επικεφαλίδες στηλών.

21. Προκειμένου να μεταφερθούμε στο Φύλλο2 του βιβλίου εργασίας μας, πα-
τάμε στην καρτέλα Φύλλο2 στο κάτω μέρος του παραθύρου.

22. Για να κλείσουμε το Microsoft Excel, επιλέγουμε την εντολή Έξοδος από το 
μενού Αρχείο.
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Δημιουργία νέου βιβλίου 
εργασίας και καταχώριση 

δεδομένων

1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel, 
πατάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμ-
ματα, και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office πατάμε 
στην εντολή Microsoft Office Excel 2003.

2. Δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο βιβλίο 
εργασίας, είναι οι εξής:

 Επιλέγουμε την εντολή Δημιουργία από το μενού Αρχείο και πατάμε 
στον υπερσύνδεσμο Κενό βιβλίο εργασίας στο τμήμα Δημιουργία του 
παραθύρου εργασιών Δημιουργία βιβλίου εργασίας. 

 Πατάμε στο κουμπί Δημιουργία της Βασικής γραμμής εργαλείων.

3. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο βιβλίο εργασίας, πατάμε στο κουμπί Δημι-
ουργία της Βασικής γραμμής εργαλείων.

4. Για να καταχωρίσουμε τα ζητούμενα δεδομένα στο νέο βιβλίο εργασίας, κά-
νουμε τα εξής:

Πατάμε στο κελί Α1 με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και πληκτρολο-
γούμε το κείμενο Αθλητικός Όμιλος "Ολυμπιονίκες". Στη συνέχεια, πατάμε το 
πλήκτρο Enter δύο φορές για να μεταφερθούμε στο κελί Α3 και πληκτρολο-
γούμε το κείμενο Άθλημα. Πατάμε το πλήκτρο Tab για να μεταφερθούμε στο 
κελί Β3 και πληκτρολογούμε το κείμενο Αγόρια. Με τον ίδιο τρόπο συμπλη-
ρώνουμε και τα υπόλοιπα δεδομένα της επόμενης εικόνας.



5. Τα δεδομένα, κατά την καταχώρισή τους, εμφανίζονται στο κελί στο οποίο 
τα πληκτρολογούμε αλλά και στη γραμμή τύπων.

6. Για να τοποθετήσουμε το σημείο εισαγωγής μέσα σε ένα κελί χρησιμοποιώ-
ντας το ποντίκι, διπλοπατάμε στο κελί. Για να εκτελέσουμε την ίδια ενέργεια 
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, επιλέγουμε το κελί και πατάμε το πλή-
κτρο F2.

7. Προκειμένου να αλλάξουμε το πλάτος της πρώτης στήλης, τοποθετούμε το 
δείκτη του ποντικιού στο όριο μεταξύ των επικεφαλίδων των στηλών Α και 
Β. Όταν ο δείκτης πάρει τη μορφή διπλού βέλους αλλαγής διαστάσεων, πα-
τάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και, κρατώντας το πατημένο, σύ-
ρουμε προς τα δεξιά μέχρι να γίνουν ορατά όλα τα περιεχόμενα της στήλης. 
Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε διπλοπατώντας στο δεξιό όριο της 
επικεφαλίδας — σε αυτή την περίπτωση, το πλάτος της στήλης προσαρμόζε-
ται αυτόματα ώστε να είναι ορατή ακόμη και η μεγαλύτερη καταχώρισή της. 
Με τον ίδιο τρόπο αυξάνουμε το πλάτος και των υπόλοιπων στηλών του πί-
νακα.

8. Δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αποθηκεύσουμε το έγγραφο που 
μόλις δημιουργήσαμε είναι οι εξής:

 Πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής εργαλείων, καθο-
ρίζουμε το όνομα και τη θέση του αρχείου στο πλαίσιο διαλόγου Αποθή-
κευση ως, και  πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση.
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 Επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση από το μενού Αρχείο, καθορίζουμε 
το όνομα και τη θέση του αρχείου στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση 
ως, και  πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση.

9. Το όνομα ενός αρχείου μπορεί να περιέχει έως 255 χαρακτήρες.

10. Το όνομα ενός αρχείου δε επιτρέπεται να περιέχει τα σύμβολα « / » και 
« * ».

11. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση
της Βασικής γραμμής εργαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πα-
τάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την κα-
ταχώριση Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Στη συνέχεια, πατά-
με στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, διαγράφουμε το προτεινόμενο όνομα, και
πληκτρολογούμε το κείμενο Αθλητικός Όμιλος. Τέλος, πατάμε στο κουμπί 
Αποθήκευση του πλαισίου διαλόγου.

12. Το πρόγραμμα εφαρμόζει αυτόματα δεξιά στοίχιση στα κελιά που περιέχουν 
αριθμούς.

13. Το πρόγραμμα στοιχίζει αριστερά τα περιεχόμενα των κελιών κειμένου.

14. Προκειμένου να επιλέξουμε το κελί που περιέχει τον τίτλο Αθλητικός Όμιλος
"Ολυμπιονίκες", τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο κελί και, 
όταν αυτός πάρει τη μορφή λευκού σταυρού, πατάμε το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού.

15. Για να διορθώσουμε το κείμενο του τίτλου, επιλέγουμε το κελί Α1, πατάμε 
στη γραμμή τύπων με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, μεταφέρουμε το 
σημείο εισαγωγής πριν από τη λέξη Ολυμπιονίκες, και πληκτρολογούμε τη 
φράση Οι χρυσοί.

16. Τρεις τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διαγράψουμε το περιεχόμενο 
ενός κελιού, είναι οι παρακάτω:

 Επιλέγουμε το κελί και πατάμε το πλήκτρο Delete.

 Επιλέγουμε το κελί, δείχνουμε στην εντολή Απαλοιφή του μενού Επεξερ-
γασία, και πατάμε στην επιλογή Περιεχόμενα

 Επιλέγουμε το κελί, πατάμε στη γραμμή τύπων με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού, και χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα διαγραφής, Backspace και 
Delete για να διαγράψουμε το κείμενο.



17. Για να επιλέξουμε το κελί C9, πατάμε σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού. Για να διαγράψουμε τα περιεχόμενα του κελιού, δείχνουμε στην 
εντολή Απαλοιφή του μενού Επεξεργασία και πατάμε στην επιλογή Περιε-
χόμενα.

18. Πληκτρολογούμε στο κελί C9 την τιμή 28.

19. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο βιβλίο εργα-
σίας Αθλητικός Όμιλος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμ-
μής εργαλείων.

20. Για να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας Αθλητικός Όμιλος χωρίς να κλείσουμε 
την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων, επιλέγουμε την εντολή Κλείσιμο από 
το μενού Αρχείο ή πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F4.

21. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Εξετάσεις από το συνοδευτικό CD, επι-
λέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου 
Άνοιγμα, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Διερεύνηση σε και επιλέ-
γουμε από την πτυσσόμενη λίστα τη μονάδα στην οποία έχουμε τοποθετή-
σει το συνοδευτικό CD. Στο τμήμα περιεχομένων του πλαισίου διαλόγου, δι-
πλοπατάμε στα εικονίδια των φακέλων 4_Excel και Αρχεία Εξάσκησης. Τέ-
λος, διπλοπατάμε στο αρχείο Εξετάσεις.

Αν έχετε μεταφέρει τα αρχεία εξάσκησης από το συνοδευτικό CD του βιβλί-
ου σε κάποιο φάκελο του σκληρού σας δίσκου, μπορείτε να ανοίξετε το βι-
βλίο εργασίας Εξετάσεις από το δίσκο σας, ακολουθώντας τα ίδια περίπου 
βήματα με αυτά που περιγράψαμε παραπάνω: επιλέξτε τη μονάδα του 
σκληρού δίσκου από την πτυσσόμενη λίστα Διερεύνηση σε του πλαισίου δι-
αλόγου Άνοιγμα, διπλοπατήστε στα εικονίδια των κατάλληλων φακέλων για 
να ανοίξετε στο φάκελο όπου βρίσκεται το αρχείο, και, τέλος, διπλοπατήστε 
στο αρχείο Εξετάσεις για να το ανοίξετε στο Excel.

22. Όταν χρησιμοποιούμε την εντολή Αποθήκευση, το αρχείο αποθηκεύεται 
στον ίδιο φάκελο και με το ίδιο όνομα και τύπο. Αντίθετα, επιλέγοντας την 
εντολή Αποθήκευση ως μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα, τον τύπο, και το 
φάκελο αποθήκευσης του αρχείου.

23. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα στο 
φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση ως από το 
μενού Αρχείο. Πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και ε-
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πιλέγουμε την καταχώριση Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Τέ-
λος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση του πλαισίου διαλόγου.

24. Η λαβή συμπλήρωσης είναι το μικρό μαύρο τετράγωνο που εμφανίζεται 
στην κάτω δεξιά γωνία του επιλεγμένου κελιού ή της επιλεγμένης περιοχής 
κελιών.

25. Για να επιλέξουμε το κελί Β4, πατάμε σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού επάνω στη 
λαβή συμπλήρωσης του κελιού και, όταν αυτός μετατραπεί σε μαύρο σταυ-
ρό, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρουμε προς τα δεξιά 
ώστε στα διπλανά κελιά να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι μήνες του έτους 
μέχρι και τον Ιούνιο. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για το κελί Β14.

26. Για να αλλάξουμε το πλάτος της πρώτης στήλης ώστε να είναι ορατά τα πε-
ριεχόμενα όλων των κελιών της, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στο 
όριο μεταξύ των επικεφαλίδων των στηλών Α και Β και, όταν αυτός πάρει τη 
μορφή διπλού οριζόντιου βέλους που τέμνεται από μία κατακόρυφη γραμμή 
(δείκτης αλλαγής διαστάσεων), πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 
και σύρουμε προς τα δεξιά ώσπου η στήλη να λάβει το κατάλληλο πλάτος. 
Με τον ίδιο τρόπο αυξάνουμε και το πλάτος των υπόλοιπων στηλών.

27. Για να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας, επιλέγουμε την εντολή Κλείσιμο από 
το μενού Αρχείο. Στη συνέχεια, πατάμε στην επιλογή Ναι του πλαισίου δια-
λόγου που εμφανίζεται, για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας στο βιβλίο 
εργασίας.

28. Για να τερματίσουμε το Microsoft Excel, επιλέγουμε την εντολή Έξοδος από 
το μενού Αρχείο.



Συμβουλές για την καταχώριση 
δεδομένων

1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel, 
πατάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμ-
ματα, και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office πατάμε 
στην εντολή Microsoft Office Excel 2003.

2. Το πρόγραμμα στοιχίζει τα αριθμητικά δεδομένα στα δεξιά των κελιών τους, 
ενώ τα δεδομένα κειμένου τα στοιχίζει στα αριστερά.

3. Προκειμένου να ενημερώσουμε το πρόγραμμα ότι θα εκτελεί μια πράξη στο 
τρέχον κελί, δηλαδή να καταχωρίσουμε έναν τύπο, πληκτρολογούμε το χα-
ρακτήρα ίσον (=) πριν από οποιαδήποτε άλλα δεδομένα του κελιού.

4. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Συμβουλές καταχώρισης από το συνο-
δευτικό CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Πατάμε 
στο βέλος του πλαισίου Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του 
υπολογιστή μας από την πτυσσόμενη λίστα. Έπειτα, διπλοπατάμε στα εικο-
νίδια των φακέλων 4_Excel και Αρχεία Εξάσκησης, εντοπίζουμε το βιβλίο 
εργασίας Συμβουλές καταχώρισης, και διπλοπατάμε σε αυτό.

5. Για να καταχωρίσουμε στο κελί Β4 το κλάσμα 1/4, κάνουμε ενεργό το κελί 
πατώντας σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, πληκτρολογούμε 
πρώτα 0 (μηδέν), πατάμε το πλήκτρο Διαστήματος, και, τέλος, πληκτρολο-
γούμε τους χαρακτήρες 1/4.

6. Το Excel αποθηκεύει τους αριθμούς με ακρίβεια 15 ψηφίων, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των ψηφίων που εμφανίζονται στην οθόνη μας.

7. Οι αριθμοί εμφανίζονται με επιστημονική (εκθετική) μορφή, για παράδειγμα 
1,25293Ε+12, όταν περιέχουν περισσότερα από 11 ψηφία.

8. Κάνουμε ενεργό το κελί Β7 πατώντας σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού, και πληκτρολογούμε έναν αριθμό με περισσότερα από 11 ψηφία.
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9. Για να καταχωρίσουμε στο κελί Β10 τον αρνητικό αριθμό –120, κάνουμε ε-
νεργό το κελί, πληκτρολογούμε το σύμβολο πλην (–), και μετά πληκτρολο-
γούμε τα ψηφία 120.

10. Ως υποδιαστολή χρησιμοποιείται το κόμμα (,), όταν το σύστημά μας είναι 
σωστά διευθετημένο σύμφωνα με τις ελληνικές τοπικές ρυθμίσεις.

11. Για να καταχωρίσουμε στο κελί Β13 την τιμή 12,56, κάνουμε ενεργό το κελί 
πατώντας σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και στη συνέχεια 
πληκτρολογούμε τον αριθμό.

12. Διαχωρίζουμε τα μέρη της ώρας με άνω και κάτω τελεία (:).

13. Για να καταχωρίσουμε αυτόματα την τρέχουσα ώρα στο κελί Β16, το κάνου-
με ενεργό και πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + :.

14. Προκειμένου να πληκτρολογήσουμε στο κελί Β17 την τρέχουσα ώρα, κάνου-
με ενεργό το κελί B17, πληκτρολογούμε την ώρα (π.χ. 7 αν είναι 7 το πρωί ή 
19 αν είναι 7 το απόγευμα), μια άνω και κάτω τελεία, τα λεπτά, μια άνω και 
κάτω τελεία, και, τέλος, πληκτρολογούμε τα δευτερόλεπτα.

15. Για να διαχωρίζουμε τα διάφορα μέρη των ημερομηνιών χρησιμοποιούμε το 
χαρακτήρα της παύλας (-) ή της καθέτου (/).

16. Προκειμένου να καταχωρίσουμε στο κελί Β19 την τρέχουσα ημερομηνία, 
κάνουμε ενεργό το κελί και πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + ;.

17. Για να καταχωρίσουμε την ημερομηνία γέννησής μας στο κελί Β20 στη μορ-
φή HH-MMM-EE, κάνουμε ενεργό το κελί, πληκτρολογούμε τον αριθμό της 
ημέρας του μήνα, μία παύλα, τα τρία πρώτα γράμματα του μήνα, μία παύ-
λα, και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

18. Για να καταχωρίσουμε την ίδια ημερομηνία στο κελί Β21 αλλά σε διαφορετι-
κή μορφή, κάνουμε ενεργό το συγκεκριμένο κελί, πληκτρολογούμε τον α-
ριθμό της ημέρας του μήνα, μία κάθετο, το διψήφιο αριθμό του μήνα, μία 
κάθετο, και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

19. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το όνομα Συμβου-
λές στο φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση ως
από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατάμε στο 
κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώριση 
Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Στη συνέχεια, πατάμε στο 
πλαίσιο Όνομα αρχείου, διαγράφουμε το τρέχον όνομα του βιβλίου εργα-



σίας, και πληκτρολογούμε τη λέξη Συμβουλές. Τέλος, πατάμε στο κουμπί 
Αποθήκευση του πλαισίου διαλόγου.
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Δημιουργία τύπων, και 
αντιγραφή και μετακίνηση 

δεδομένων

1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel, 
πατάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμ-
ματα, και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office και ε-
πιλέγουμε την εντολή Microsoft Office Excel.

2. Για να ενημερώσουμε το Excel ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν τύπο, 
πληκτρολογούμε το σύμβολο ίσον (=) πριν ξεκινήσουμε την καταχώριση του 
τύπου.

3. Μερικοί τελεστές που μπορούμε να χρησιμοποιούμε στη δημιουργία τύπων 
είναι οι +, –, *, /, %, ^, =, >, >=, <, <=, <>

4. Προκειμένου να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Ασκήσεις δημιουργίας τύ-
πων από το συνοδευτικό CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού 
Αρχείο. Ανοίγουμε την πτυσσόμενη λίστα Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη 
μονάδα CD του υπολογιστή μας. Στη συνέχεια, διπλοπατάμε στους φακέ-
λους 4_Excel και Αρχεία Εξάσκησης στο τμήμα περιεχομένων του πλαισίου 
διαλόγου, και μετά διπλοπατάμε στο αρχείο Ασκήσεις δημιουργίας τύπων.

5. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα στο 
φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση ως του με-
νού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανοίγουμε την πτυσσό-
μενη λίστα Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώριση Τα έγγραφά 
μου. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση.

6. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Άθροισμα, πατάμε στην ομώνυμη 
καρτέλα στο κάτω μέρος του παραθύρου. Για να επιλέξουμε το κελί C8, πα-
τάμε σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

7. Προκειμένου να υπολογίσουμε στο κελί C8 το άθροισμα των κελιών C6 και 
C7, κάνουμε ενεργό το κελί C8 πατώντας σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού, πατάμε το πλήκτρο ίσον (=), πληκτρολογούμε την αναφορά 



κελιού C6 και πατάμε το πλήκτρο +. Στη συνέχεια, πληκτρολογούμε την ανα-
φορά κελιού C7 και πατάμε το πλήκτρο Enter. Το αποτέλεσμα της πρόσθε-
σης, 1663, εμφανίζεται στο κελί C8.

8. Για να υπολογίσουμε στο κελί D8 το άθροισμα των κελιών D6 και D7, κά-
νουμε ενεργό το κελί D8, πατάμε το πλήκτρο Ίσον (=), πληκτρολογούμε την 
αναφορά κελιού D6, και πατάμε το πλήκτρο +. Στη συνέχεια, πληκτρολογού-
με την αναφορά κελιού D7 και πατάμε το πλήκτρο Enter. Το αποτέλεσμα της 
πρόσθεσης, 1215, εμφανίζεται στο κελί D8. Την ίδια διαδικασία ακολουθού-
με για να υπολογίσουμε στο κελί Ε8 το άθροισμα των κελιών Ε6 και Ε7.

9. Επιλέγουμε το κελί F11 πατώντας σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο του πο-
ντικιού. 

10. Για να υπολογίσουμε στο ενεργό κελί F11 το άθροισμα των κελιών C11, D11
και Ε11, πατάμε το πλήκτρο ίσον (=), επιλέγουμε το κελί C11, πατάμε το 
πλήκτρο +, επιλέγουμε το κελί D11, πατάμε το πλήκτρο +, επιλέγουμε το κελί 
Ε11, και πατάμε το πλήκτρο Enter. Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, 1737, εμ-
φανίζεται στο κελί F11. 

11. Για να υπολογίσουμε στο κελί F12 το άθροισμα των κελιών C12:E12, επιλέ-
γουμε το κελί F12, πατάμε το πλήκτρο ίσον (=), επιλέγουμε το κελί C12, πα-
τάμε το πλήκτρο +, επιλέγουμε το κελί D12, πατάμε το πλήκτρο +, επιλέγου-
με το κελί Ε12, και πατάμε το πλήκτρο Enter. Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, 
1763, εμφανίζεται στο κελί F12. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για να 
υπολογίσουμε το άθροισμα των κελιών C13:E13 στο κελί F13.

12. Η συνάρτηση SUM μάς επιτρέπει να υπολογίζουμε τα αθροίσματα των τιμών 
μιας περιοχής κελιών, τόσο κατά γραμμές, όσο και κατά στήλες.

13. Ο τύπος που περιέχεται στο κελί C21 είναι =SUM(C18:C20). Ο τύπος αυτός 
αθροίζει την περιοχή κελιών C18:C20, δηλαδή προσθέτει τις τιμές των κε-
λιών C18, C19, και C20.

14. Για να τροποποιήσουμε τη συνάρτηση που περιέχεται στο κελί C21 ώστε να 
υπολογίζει το άθροισμα της σωστής περιοχής κελιών (C17:C20), πατάμε με 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στη γραμμή τύπων, διαγράφουμε την 
αναφορά του κελιού C18, και στη θέση της πληκτρολογούμε τη σωστή ανα-
φορά, C17. Τέλος, πατάμε το πλήκτρο Enter.

15. Για να υπολογίσουμε στο κελί D21 το άθροισμα των τιμών της περιοχής κε-
λιών D17:D20, κάνουμε ενεργό το κελί D21, πατάμε στο κουμπί Αυτόματη 
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Άθροιση της Βασικής γραμμής εργαλείων, και το πρόγραμμα μας προτείνει 
τον τύπο =SUM(D16:D20). Πατάμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στη 
γραμμή τύπων, διαγράφουμε την αναφορά κελιού D16 και στη θέση της 
πληκτρολογούμε τη σωστή αναφορά, D17. Τέλος πατάμε το πλήκτρο Enter. 
Τα ίδια ακριβώς βήματα ακολουθούμε και για την καταχώριση του αντίστοι-
χου τύπου στο κελί E21.

16. Για να υπολογίσουμε στο κελί F17 το άθροισμα των τιμών της περιοχής κε-
λιών C17:E17, κάνουμε ενεργό το κελί F17, πατάμε στο κουμπί Αυτόματη 
Άθροιση της Βασικής γραμμής εργαλείων, και το πρόγραμμα μας προτείνει 
τον τύπο =SUM(C17:E17). Πατάμε το πλήκτρο Enter.

17. Για να αντιγράψουμε τον τύπο που περιέχεται στο κελί F17, επιλέγουμε το 
συγκεκριμένο κελί και πατάμε στο κουμπί Αντιγραφή της Βασικής γραμμής 
εργαλείων. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την περιοχή κελιών F18:F20 και πατά-
με στο κουμπί Επικόλληση της Βασικής γραμμής εργαλείων.

18. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Αφαίρεση, πατάμε με το αριστε-
ρό πλήκτρο του ποντικιού στην ομώνυμη καρτέλα, στο κάτω μέρος του πα-
ραθύρου.

19. Για να υπολογίσουμε τη διαφορά της τιμής του κελιού C7 από αυτή του κε-
λιού C6, επιλέγουμε το κελί C8 και πατάμε το πλήκτρο =. Στη συνέχεια, πλη-
κτρολογούμε την αναφορά κελιού C6, το σύμβολο πλην (–), και την αναφορά 
κελιού C7. Τέλος πατάμε το πλήκτρο Enter.

20. Για να αντιγράψουμε τον τύπο που περιέχεται στο κελί C8 στα κελιά D8 και 
E8, επιλέγουμε το κελί C8 και τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή 
συμπλήρωσης. Όταν ο δείκτης πάρει τη μορφή μικρού μαύρου σταυρού, πα-
τάμε και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και σύρου-
με προς τα δεξιά ώστε ο τύπος να αντιγραφεί και στα κελιά D8 και E8.

21. Προκειμένου να υπολογίσουμε στο κελί Ε12 τη διαφορά του κελιού D12 από 
το κελί C12, επιλέγουμε το κελί E12, πατάμε το πλήκτρο ίσον, επιλέγουμε το 
κελί C12, πατάμε το πλήκτρο –, επιλέγουμε το κελί D12, και πατάμε το πλή-
κτρο Enter.

22. Για να συμπληρώσουμε τον τύπο που περιέχεται στο κελί Ε12 στην περιοχή 
κελιών Ε13:Ε14, επιλέγουμε τα κελιά Ε12:Ε14, δείχνουμε στην εντολή Συ-
μπλήρωση του μενού Επεξεργασία, και πατάμε στην επιλογή Προς τα κάτω.



23. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Διαίρεση, πατάμε με το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού στην ομώνυμη καρτέλα, στο κάτω μέρος του παρα-
θύρου.

24. Για να καταχωρίσουμε στο κελί C8 τον κατάλληλο τύπο, ο οποίος θα υπολο-
γίζει το αποτέλεσμα της διαίρεσης των δεδομένων του κελιού C6 με τα αντί-
στοιχα δεδομένα του κελιού C7, επιλέγουμε το κελί C8 και πληκτρολογούμε 
τον τύπο =C6/C7 μέσα σε αυτό. Έπειτα, πατάμε το πλήκτρο Enter.

25. Για να συμπληρώσουμε αυτόματα τον τύπο του κελιού C8 στα κελιά D8 και 
E8, επιλέγουμε τα κελιά C8:E8, δείχνουμε στην εντολή Συμπλήρωση του με-
νού Επεξεργασία, και πατάμε στην επιλογή Δεξιά.

26. Για να υπολογίσουμε στο κελί Ε12 το αποτέλεσμα της διαίρεσης του κελιού 
D12 με το κελί C12, επιλέγουμε το κελί E12, πατάμε το πλήκτρο ίσον, επιλέ-
γουμε το κελί C12, πατάμε το πλήκτρο με την κάθετο (/), επιλέγουμε το κελί 
D12, και πατάμε το πλήκτρο Enter.

27. Για να αντιγράψουμε τον τύπο του κελιού Ε12 στα κελιά Ε13 και Ε14, επιλέ-
γουμε το κελί Ε12 και πατάμε στο κουμπί Αντιγραφή της Βασικής γραμμής 
εργαλείων. Έπειτα, επιλέγουμε τα κελιά Ε13 και Ε14 και πατάμε στο κουμπί 
Επικόλληση της Βασικής γραμμής εργαλείων.

28. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Πολλαπλασιασμός, πατάμε με το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην ομώνυμη καρτέλα στο κάτω μέρος του 
παραθύρου.

29. Προκειμένου να καταχωρίσουμε στο κελί D6 έναν τύπο που θα υπολογίζει το 
γινόμενο των τιμών που περιέχονται στα κελιά B6 και C6, επιλέγουμε το κελί 
D6, πατάμε το πλήκτρο ίσον, επιλέγουμε το κελί Β6, πατάμε το πλήκτρο με 
τον αστερίσκο (*), επιλέγουμε το κελί C6, και πατάμε το πλήκτρο Enter.

30. Για να συμπληρώσουμε τον τύπο που περιέχεται στο κελί D6 στην περιοχή 
κελιών D7:D14, επιλέγουμε το κελί D6 και τοποθετούμε το δείκτη του ποντι-
κιού στη λαβή συμπλήρωσης του κελιού. Όταν ο δείκτης πάρει τη μορφή 
μαύρου σταυρού, πατάμε και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού, και σύρουμε προς τα κάτω, επιλέγοντας τα κελιά D7:D14, ώστε ο 
τύπος μας να συμπληρωθεί και σε αυτά.

31. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Σύνθετοι τύποι, πατάμε με το α-
ριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην ομώνυμη καρτέλα στο κάτω μέρος του 
παραθύρου. Προκειμένου να υπολογίσουμε στο κελί D12, το άθροισμα των 
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κελιών D6 και D7 και να αφαιρέσουμε το αποτέλεσμα από το άθροισμα των 
κελιών D9 και D10, κάνουμε ενεργό το κελί D12 πατώντας σε αυτό και πλη-
κτρολογούμε τον τύπο =(D9+D10)-(D6+D7) μέσα σε αυτό. Έπειτα, πατάμε το 
πλήκτρο Enter.

32. Προκειμένου να υπολογίσουμε στο κελί D17 το γινόμενο των περιεχομένων 
των κελιών D15 και D16 και να διαιρέσουμε το αποτέλεσμα του πολλαπλα-
σιασμού με τον αριθμό 12, επιλέγουμε το κελί D17 και πληκτρολογούμε τον 
τύπο =(D15*D16)/12 μέσα σε αυτό. Έπειτα, πατάμε το πλήκτρο Enter.

33. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Σφάλματα, πατάμε με το αριστε-
ρό πλήκτρο του ποντικιού στην ομώνυμη καρτέλα στο κάτω μέρος του πα-
ραθύρου.

34. Τα σφάλματα του φύλλου εργασίας είναι τα εξής:

 Στα κελιά Ε5 και Ε6, τα δεδομένα δε χωρούν στο πλάτος της στήλης. Για 
να διορθώσουμε το σφάλμα, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στο 
όριο μεταξύ των επικεφαλίδων των στηλών Ε και F και, όταν αυτός πάρει 
τη μορφή δείκτη αλλαγής διαστάσεων, διπλοπατάμε το αριστερό πλή-
κτρο του ποντικιού ώστε να ρυθμιστεί αυτόματα το πλάτος της στήλης E.

 Στο κελί C12, ο τύπος διαιρεί την τιμή του κελιού C9 με την τιμή του κε-
λιού C11, το οποίο όμως είναι κενό (διαίρεση με το μηδέν). Διορθώνουμε 
τον τύπο σε =C9/C10.

 Στο κελί C15, ο τύπος περιέχει μια ακατάλληλη αναφορά κελιού. Για να 
τον διορθώσουμε, διαγράφουμε το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης 
SUM ώστε ο τύπος να γίνει =SUM(C5:C6).

 Στο κελί C18, ο τύπος πολλαπλασιάζει την τιμή ενός κελιού με τα δεδομέ-
να ενός άλλου κελιού που περιέχει κείμενο. Τον διορθώνουμε σε =C6*C5.

 Στο κελί C21, ο τύπος προσθέτει την τιμή του κελιού C9 με την τιμή του 
κελιού Β9, η αναφορά του οποίου είναι γραμμένη με ελληνικούς χαρα-
κτήρες. Για να τον διορθώσουμε, πληκτρολογούμε την αναφορά Β9 με 
λατινικούς χαρακτήρες.

35. Κυκλική αναφορά έχουμε όταν σε έναν τύπο περιέχεται η αναφορά του κε-
λιού που περιέχει τον τύπο, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα 
να μην μπορεί να εκτελέσει τον τύπο.



36. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο βιβλίο εργα-
σίας Ασκήσεις δημιουργίας τύπων, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της 
Βασικής γραμμής εργαλείων. Για να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας, επιλέ-
γουμε την εντολή Κλείσιμο από το μενού Αρχείο.

37. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο βιβλίο εργασίας, πατάμε στο κουμπί Δημι-
ουργία της Βασικής γραμμής εργαλείων.

38. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε το νέο βιβλίο εργασίας με το όνομα Κινη-
ματογράφος Η Ωραία Ελένη στο φάκελο Τα έγγραφά μου, πατάμε στο κου-
μπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμή εργαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου Α-
ποθήκευση ως, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και 
επιλέγουμε την καταχώριση Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. 
Έπειτα, πατάμε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και πληκτρολογούμε το κείμενο 
Κινηματογράφος Η Ωραία Ελένη. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση του 
πλαισίου διαλόγου.

39. Για να καταχωρίσουμε το κείμενο Κινηματογράφος "Η Ωραία Ελένη" στο κελί 
Α2, πατάμε στο κελί με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και πληκτρολο-
γούμε τη συγκεκριμένη φράση. Στη συνέχεια, πατάμε δύο φορές το πλήκτρο 
Enter για να μεταφερθούμε στο κελί Α4 όπου πληκτρολογούμε το κείμενο 
Τιμή Εισιτηρίου. Πατάμε το πλήκτρο Tab δύο φορές για να μεταφερθούμε 
στο κελί C4 και πληκτρολογούμε τον αριθμό 7. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρί-
ζουμε και τις υπόλοιπες τιμές εισιτηρίων.

Στη συνέχεια, πατάμε στο κελί Β6 και πληκτρολογούμε το κείμενο Ιανουάρι-
ος. Για να συμπληρώσουμε αυτόματα τους μήνες και στις διπλανές στήλες, 
τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης του κελιού Β6
και, όταν ο δείκτης πάρει τη μορφή μαύρου σταυρού, πατάμε και κρατάμε 
πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και σύρουμε προς τα δεξιά 
ώστε να συμπληρώσουμε μέχρι και το μήνα Ιούνιο.

Με παρόμοιο τρόπο, καταχωρίζουμε τα υπόλοιπα δεδομένα της επόμενης 
εικόνας.

40. Για να ρυθμίσουμε το πλάτος της στήλης Α ώστε να είναι ορατά τα περιεχό-
μενα όλων των κελιών της, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στο όριο 
μεταξύ των επικεφαλίδων Α και Β και, όταν αυτός πάρει τη μορφή δείκτη 
αλλαγής διαστάσεων, διπλοπατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Με 
τον ίδιο τρόπο αυξάνουμε το πλάτος και των υπόλοιπων στηλών.
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41. Τρεις τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντιγράψουμε και να μετακι-
νούμε δεδομένα είναι οι εξής:

 Με τη χρήση των κουμπιών Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση της 
Βασικής γραμμής εργαλείων

 Με τη χρήση των εντολών Αντιγραφή, Αποκοπή και Επικόλληση του με-
νού Επεξεργασία

 Με τη χρήση των συνδυασμών πλήκτρων Ctrl + C (αντιγραφή), Ctrl + Χ 
(αποκοπή) και Ctrl + V (επικόλληση).

42. Για να εμφανίσουμε το παράθυρο εργασιών Πρόχειρο, επιλέγουμε την ε-
ντολή Πρόχειρο του Office από το μενού Επεξεργασία.

43. Επιλέγουμε τα κελιά Α20:Α21 και πατάμε στο κουμπί Αντιγραφή της Βασι-
κής γραμμής εργαλείων.

44. Για να επικολλήσουμε τα δεδομένα στο κελί A11 χρησιμοποιώντας το παρά-
θυρο εργασιών Πρόχειρο, επιλέγουμε το κελί A11 και πατάμε στο εικονίδιο 
του παραθύρου εργασιών, το οποίο αντιστοιχεί στα δεδομένα που αντιγρά-
ψαμε στην προηγούμενη άσκηση.

45. Για να κρύψουμε το παράθυρο εργασιών Πρόχειρο, πατάμε στο κουμπί κλει-
σίματός του.



46. Προκειμένου να διαγράψουμε τα δεδομένα των κελιών Α20 και Α21, επιλέ-
γουμε τα κελιά και πατάμε το πλήκτρο Delete.

47. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών C4:H4 και τοποθετούμε το δείκτη του ποντι-
κιού σε ένα από τα όρια της επιλεγμένης περιοχής. Όταν ο δείκτης του πο-
ντικιού πάρει τη μορφή λευκού βέλους, πατάμε και κρατάμε πατημένο το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και σύρουμε την περιοχή κατά ένα κελί 
προς τα αριστερά, οπότε και αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικιού.

48. Προκειμένου να μεταφέρουμε στο Πρόχειρο τη λέξη Κινηματογράφος (που 
περιέχεται στον τίτλο Κινηματογράφος "Η Ωραία Ελένη"), επιλέγουμε το κελί 
Α2 και πατάμε στη γραμμή τύπων. Στη συνέχεια, διπλοπατάμε στη λέξη Κι-
νηματογράφος στη γραμμή τύπων και επιλέγουμε την εντολή Αποκοπή από 
το μενού Επεξεργασία.

49. Για να επικολλήσουμε το κείμενο Κινηματογράφος στο κελί Α1, επιλέγουμε 
το συγκεκριμένο κελί και μετά διαλέγουμε την εντολή Επικόλληση από το 
μενού Επεξεργασία.

50. Προκειμένου να υπολογίσουμε στο κελί Β9 τα έσοδα από τις πωλήσεις εισι-
τηρίων για τον Ιανουάριο, κάνουμε ενεργό το κελί Β9, πληκτρολογούμε τον 
τύπο =B4*B8, και πατάμε το πλήκτρο Enter.

51. Για να αντιγράψουμε τον τύπο του κελιού Β9 στην περιοχή κελιών C9:G9, ε-
πιλέγουμε το κελί Β9 και πατάμε στο κουμπί Αντιγραφή της Βασικής γραμ-
μής εργαλείων. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την περιοχή κελιών C9:G9 και πα-
τάμε στο κουμπί Επικόλληση της Βασικής γραμμής εργαλείων.

52. Προκειμένου να υπολογίσουμε στο κελί Η7 το σύνολο των ημερών παρά-
στασης, επιλέγουμε το κελί, πατάμε στο κουμπί Αυτόματη Άθροιση της Βα-
σικής γραμμής εργαλείων, και πατάμε το πλήκτρο Enter.

53. Για να συμπληρώσουμε την περιοχή κελιών Η8:Η9 με τον τύπο που περιέχε-
ται στο κελί H7, επιλέγουμε τα κελιά Η7:Η9, δείχνουμε στην εντολή Συμπλή-
ρωση του μενού Επεξεργασία, και επιλέγουμε Προς τα κάτω. 

54. Προκειμένου να υπολογίσουμε στο κελί Β11 τα Ημερήσια έσοδα του κινημα-
τογράφου, επιλέγουμε το κελί, πληκτρολογούμε τον τύπο =B9/B7 και πατά-
με το πλήκτρο Enter.

55. Για να συμπληρώσουμε τον τύπο του κελιού B11 στην περιοχή κελιών 
C11:G11, επιλέγουμε το κελί Β11 και τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού 
στη λαβή συμπλήρωσης του κελιού. Όταν ο δείκτης πάρει τη μορφή μαύρου 
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σταυρού, πατάμε και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντι-
κιού, και σύρουμε προς τα δεξιά ώστε να συμπληρωθεί ο τύπος και στο κελί 
G11.

56. Προκειμένου να υπολογίσουμε στο κελί Β12 τους επισκέπτες του κινηματο-
γράφου ανά ημέρα, επιλέγουμε το συγκεκριμένο κελί, πληκτρολογούμε τον 
τύπο =B8/B7, και πατάμε το πλήκτρο Enter.

57. Για να αντιγράψουμε τον τύπο του κελιού Β12 στην περιοχή κελιών C12:G12, 
επιλέγουμε το κελί Β12 και πατάμε στο κουμπί Αντιγραφή της Βασικής 
γραμμής εργαλείων. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την περιοχή κελιών C12:G12 
και πατάμε στο κουμπί Επικόλληση της Βασικής γραμμής εργαλείων.

58. Για να υπολογίσουμε στο κελί Η15 το σύνολο εισπράξεων του μπαρ, επιλέ-
γουμε το κελί, πατάμε στο κουμπί Αυτόματη Άθροιση της Βασικής γραμμής 
εργαλείων, και πατάμε το πλήκτρο Enter.

59. Για να υπολογίσουμε στο κελί Β17 τα συνολικά έσοδα για τον Ιανουάριο, ε-
πιλέγουμε το κελί, πληκτρολογούμε τον τύπο =B9+B15, και πατάμε το πλή-
κτρο Enter.

60. Για να αντιγράψουμε τον τύπο του κελιού Β17 στην περιοχή C17:H17, επιλέ-
γουμε το κελί Β17 και πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + C. Στη συνέχει-
α, επιλέγουμε την περιοχή κελιών C17:H17 και πατάμε το συνδυασμό πλή-
κτρων Ctrl + V.

61. Η εντολή Επικόλληση μεταφέρει όλα τα περιεχόμενα του Προχείρου στο ε-
πιλεγμένο κελί ή στην επιλεγμένη περιοχή κελιών, ενώ η εντολή Ειδική επι-
κόλληση μας επιτρέπει να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε μεμονωμένα 
στοιχεία, όπως για παράδειγμα μόνο τις τιμές, τους τύπους, τα σχόλια, ή τις 
μορφοποιήσεις των κελιών προέλευσης.

62. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών Α6:Η9 και πατάμε στο κουμπί Αντιγραφή
της Βασικής γραμμής εργαλείων.

63. Για να μεταφερθούμε στο Φύλλο2 πατάμε στην ομώνυμη καρτέλα στο κάτω 
μέρος του παραθύρου. Για να επικολλήσουμε ως τιμές τα δεδομένα που α-
ντιγράψαμε, επιλέγουμε το κελί Α2 και πατάμε στην εντολή Ειδική επικόλ-
ληση του μενού Επεξεργασία. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, ενερ-
γοποιούμε το κουμπί επιλογής Τιμές του τμήματος Επικόλληση, και πατάμε 
στο κουμπί ΟΚ.



64. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο πίνακες είναι ότι τα κελιά B9:H9 και Η7:Η8 
του φύλλου 1 περιέχουν τύπους, (δηλαδή, αν επιλέξουμε κάποιο από αυτά 
τα κελιά θα δούμε τον τύπο που περιέχει στη γραμμή τύπων), ενώ τα κελιά 
Β5:Η5 και Η3:Η4 του φύλλου 2 περιέχουν μόνο τιμές και όχι τύπους.

65. Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο βιβλίο εργασίας Κινη-
ματογράφος Η Ωραία Ελένη, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής 
γραμμής εργαλείων. Για να κλείσουμε την εφαρμογή, πατάμε στο κουμπί 
Κλεισίματος του παραθύρου Microsoft Excel.
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Αυτόματη Συμπλήρωση

1. Η Αυτόματη Συμπλήρωση χρησιμοποιεί μερικές προκαθορισμένες σειρές 
δεδομένων, όπως τα ονόματα των ημερών και των μηνών. «Διαβάζοντας» τα 
περιεχόμενα του ενεργού κελιού, αποφασίζει αν απλώς θα αντιγράψει τα 
δεδομένα ή θα συμπληρώσει το επόμενο στοιχείο της αντίστοιχης σειράς. 
Δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε σειρές χρονικών τιμών, 
σειρές αριθμών οι οποίοι θα αυξάνονται (ή θα μειώνονται) κατά ένα σταθε-
ρό βήμα, και γενικά να δημιουργούμε διάφορες σειρές δεδομένων.

2. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel, 
πατάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμ-
ματα, και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office και ε-
πιλέγουμε την εντολή Microsoft Office Excel 2003.

Εικόνα Άσκησης 8-2. Οι σειρές δεδομένων που θέλουμε να καταχωρίσουμε στο 
βιβλίο εργασίας.

Στη συνέχεια, για να καταχωρίσουμε τις σειρές δεδομένων της προηγούμε-
νης εικόνας, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Για να δημιουργήσουμε τη σειρά με τα ονόματα των ημερών της εβδομά-
δας, πληκτρολογούμε το κείμενο Δευτέρα στο κελί Α1. Έπειτα, τοποθετούμε 
το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης του κελιού και, όταν αυτός 
πάρει τη μορφή μαύρου σταυρού, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντι-
κιού και σύρουμε μέχρι το κελί G1.



Για να δημιουργήσουμε τη σειρά αριθμητικών τιμών της περιοχής A3:J3, 
πληκτρολογούμε τον αριθμό 5 στο κελί Α3 και τον αριθμό 10 στο κελί Β3. Στη 
συνέχεια, επιλέγουμε τα δύο κελιά και τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού 
στη λαβή συμπλήρωσης της επιλεγμένης περιοχής. Όταν ο δείκτης πάρει τη 
μορφή μαύρου σταυρού, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 
σύρουμε μέχρι και το κελί J3.

Για να δημιουργήσουμε την αριθμητική σειρά της περιοχής A5:F5, πληκτρο-
λογούμε τον αριθμό 500 στο κελί Α5 και τον αριθμό 450 στο κελί Β5. Στη συ-
νέχεια, επιλέγουμε τα δυο κελιά και τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού 
στη λαβή συμπλήρωσης της επιλεγμένης περιοχής. Όταν ο δείκτης μετατρα-
πεί σε μαύρο σταυρό, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύ-
ρουμε μέχρι και το κελί F5.

Για να δημιουργήσουμε τη σειρά με τα ονόματα των μηνών στην περιοχή 
A7:D7, πληκτρολογούμε τη λέξη Ιούνιος στο κελί Α7. Στη συνέχεια, τοποθε-
τούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης του κελιού και, όταν 
αυτός πάρει τη μορφή μαύρου σταυρού, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού και σύρουμε μέχρι και το κελί D7.

Για να δημιουργήσουμε τη σειρά ημερομηνιών της περιοχής A9:G9, πλη-
κτρολογούμε Ιαν-96 στο κελί Α9 και Ιαν-97 στο κελί Β9. Έπειτα, επιλέγουμε 
τα δύο κελιά και τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρω-
σης της επιλεγμένης περιοχής. Όταν ο δείκτης πάρει τη μορφή μαύρου 
σταυρού, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρουμε μέχρι και 
το κελί G9.

Για να δημιουργήσουμε τη σειρά της περιοχής A11:D11, πληκτρολογούμε το 
κείμενο Τρίμηνο 1 στο κελί Α11. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το δείκτη του 
ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης του κελιού και, όταν αυτός πάρει τη μορ-
φή μαύρου σταυρού, πατάμε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύ-
ρουμε, έως και το κελί D11.

3. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το όνομα Αυτόματη συμπλή-
ρωση στο φάκελο Τα έγγραφά μου, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της 
Βασικής γραμμή εργαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανοί-
γουμε την πτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώρι-
ση Τα έγγραφά μου. Στη συνέχεια, πατάμε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και 
πληκτρολογούμε το όνομα Αυτόματη συμπλήρωση. Τέλος, πατάμε στο κου-
μπί Αποθήκευση του πλαισίου διαλόγου.
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4. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο βιβλίο εργασίας πατάμε στο κουμπί Δημι-
ουργία της Βασικής γραμμής εργαλείων.

Προκειμένου να καταχωρίσουμε τον τίτλο Υπολογισμός Τόκων στο κελί Α1, 
κάνουμε ενεργό το συγκεκριμένο κελί και πληκτρολογούμε το κείμενο. Πα-
τάμε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογούμε το κείμενο Ποσό. Πατάμε το 
πλήκτρο Tab και πληκτρολογούμε τον αριθμό 500000. Με τον ίδιο τρόπο κα-
ταχωρίζουμε και τα άλλα δεδομένα (δείτε την επόμενη εικόνα) μέχρι το κελί 
Α5.

Για να δημιουργήσουμε τη σειρά των επιτοκίων, επιλέγουμε τα κελιά Α4 και 
Α5 και τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης της ε-
πιλεγμένης περιοχής. Όταν ο δείκτης πάρει τη μορφή μαύρου σταυρού, πα-
τάμε και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και σύρου-
με προς τα κάτω μέχρι το κελί Α13.

5. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το όνομα Υπολογισμός Τόκων
στο φάκελο Τα έγγραφά μου, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής 
γραμμής εργαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, ανοίγουμε την 
πτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση σε, και επιλέγουμε την καταχώριση Τα έγ-
γραφά μου. Στη συνέχεια, πατάμε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και πληκτρο-



λογούμε το όνομα Υπολογισμός Τόκων. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθή-
κευση του πλαισίου διαλόγου.

6. Για να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας Υπολογισμός Τόκων, επιλέγουμε την 
εντολή Κλείσιμο από το μενού Αρχείο.

7. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Αναφορά από το συνοδευτικό CD, επι-
λέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Ανοίγουμε την πτυσσό-
μενη λίστα Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του υπολογιστή. 
Στη συνέχεια, διπλοπατάμε στους φακέλους 4_Excel και Αρχεία Εξάσκησης
και διπλοπατάμε στο αρχείο Αναφορά.

8. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας σύμφωνα με τα ζητούμενα της 
άσκησης, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο. Στο 
πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου 
Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώριση Τα έγγραφά μου από την 
πτυσσόμενη λίστα. Έπειτα, πατάμε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και πλη-
κτρολογούμε Εβδομαδιαία Αναφορά. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευ-
ση του πλαισίου διαλόγου.

9. Επιλέγουμε το κελί Β10 και πληκτρολογούμε το κείμενο Δευ. Στη συνέχεια, 
επιλέγουμε το κελί, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλή-
ρωσής του, και, όταν αυτός πάρει τη μορφή μαύρου σταυρού, πατάμε και 
κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρουμε προς τα 
κάτω μέχρι να συμπληρωθεί και η ημέρα Παρ.

10. Επιλέγουμε το κελί C10 και πληκτρολογούμε την ημερομηνία 10/10. Στη συ-
νέχεια, επιλέγουμε το κελί, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή 
συμπλήρωσής του, και, όταν αυτός πάρει τη μορφή μαύρου σταυρού, πατά-
με και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρουμε 
προς τα κάτω μέχρι να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.

11. Επιλέγουμε το κελί D10 και πληκτρολογούμε τον αριθμό 6.

12. Για να συμπληρώσουμε προς τα κάτω την τιμή 6 του κελιού D10, επιλέγουμε 
το κελί, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσής του, 
και, όταν αυτός πάρει τη μορφή μαύρου σταυρού, πατάμε και κρατάμε πα-
τημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρουμε προς τα κάτω μέχρι 
το κελί D14.

13. Προκειμένου να αναιρέσουμε με μία κίνηση τις δύο τελευταίες μας ενέργει-
ες, πατάμε στο κάτω βέλος του κουμπιού Αναίρεση της Βασικής γραμμής 
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εργαλείων, και επιλέγουμε τις δύο πρώτες καταχωρίσεις της πτυσσόμενης 
λίστας για να τις αναιρέσουμε ταυτόχρονα.

14. Για να ακυρώσουμε τις προηγούμενες αναιρέσεις μία-μία, πατάμε δύο φο-
ρές στο κουμπί Ακύρωση αναίρεσης της Βασικής γραμμής εργαλείων.

15. Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας στο βιβλίο εργασίας, πατάμε στο 
κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής εργαλείων. Για να κλείσουμε το 
βιβλίο εργασίας Εβδομαδιαία Αναφορά, επιλέγουμε την εντολή Κλείσιμο
από το μενού Αρχείο.

16. Για να κλείσουμε τα υπόλοιπα ανοιχτά αρχεία (αν υπάρχουν) πατάμε στο 
κουμπί Κλεισίματος του καθενός. Προκειμένου να τερματίσουμε το Micro-
soft Excel, δίνουμε την εντολή Έξοδος του μενού Αρχείο.



Μορφοποίηση δεδομένων

1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel, 
πατάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμ-
ματα, και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office και στη 
συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office και επιλέγουμε την 
εντολή Microsoft Office Excel 2003.

2. Προκειμένου να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Κινηματογράφος από το συ-
νοδευτικό CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Πατά-
με στο κάτω βέλος του πλαισίου Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα 
CD του υπολογιστή μας από την πτυσσόμενη λίστα. Διπλοπατάμε στους φα-
κέλους 4_Excel και Αρχεία Εξάσκησης και, μετά, διπλοπατάμε στο αρχείο 
Κινηματογράφος.

3. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα στο φάκελο Τα 
έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση ως από το μενού Αρχεί-
ο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως πατάμε στο κάτω βέλος του πλαι-
σίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώριση Τα έγγραφά μου από 
την πτυσσόμενη λίστα. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση του 
πλαισίου διαλόγου.

4. Τα αριθμητικά δεδομένα, με την προεπιλεγμένη Γενική μορφή, εμφανίζο-
νται στο φύλλο εργασίας χωρίς καμία μορφοποίηση, χωρίς πρόσθετα σύμ-
βολα, και χωρίς κανένα ιδιαίτερο στυλ. Οι αριθμητικές τιμές απλώς στοιχίζο-
νται δεξιά στα κελιά τους.

5. Η εντολή Κελιά του μενού Μορφή μάς παρέχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέ-
σιμες μορφοποιήσεις κειμένου και αριθμών — στην καρτέλα Αριθμός του 
πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

6. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών Β6:G6 και διαλέγουμε την εντολή Κελιά του 
μενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, ανοίγουμε την καρ-
τέλα Γραμματοσειρά και πατάμε στην επιλογή Arial Narrow της λίστας 
Γραμματοσειρά. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Έντονα από τη λίστα Στυλ και 
πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.
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7. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών Β6:Η6 και διαλέγουμε την εντολή Κελιά του 
μενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, ανοίγουμε την 
καρτέλα Στοίχιση, πατάμε στο κάτω βέλος του πτυσσόμενου πλαισίου Ορι-
ζόντια, και επιλέγουμε την καταχώριση Κέντρο. Τέλος, πατάμε στο κουμπί 
ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.

8. Επιλέγουμε το κελί Α4 και πατάμε στα κουμπιά Πλάγια γραφή και Στοίχιση 
δεξιά της γραμμής εργαλείων Μορφοποίησης.

9. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών Α7:Α17, πατάμε το πλήκτρο Ctrl και, κρατώ-
ντας το πατημένο, επιλέγουμε και το κελί Η6. Στη συνέχεια, πατάμε στο κά-
τω βέλος του πλαισίου Μέγεθος γραμματοσειράς της γραμμής εργαλείων 
Μορφοποίησης και επιλέγουμε μέγεθος 12 στιγμών από την πτυσσόμενη 
λίστα.

10. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών C11:G12 και διαλέγουμε την εντολή Κελιά
του μενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, ανοίγουμε 
την καρτέλα Αριθμός και πατάμε στην επιλογή Αριθμός της λίστας Κατηγο-
ρία. Στη συνέχεια, πληκτρολογούμε 1 στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψη-
φίων και πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.

11. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών Β4:G4 και διαλέγουμε την εντολή Κελιά του 
μενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, ανοίγουμε την 
καρτέλα Αριθμός και επιλέγουμε την καταχώριση Νομισματική από τη λίστα 
Κατηγορία. Έπειτα, πληκτρολογούμε 0 στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψη-
φίων και, από το πτυσσόμενο πλαίσιο Σύμβολο, επιλέγουμε την καταχώριση 
€. Τέλος, πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.

12. Επιλέγουμε τις περιοχές κελιών Β8:Η9, Β15:Η15, και Β17:Η17 κρατώντας πα-
τημένο το πλήκτρο Ctrl, και διαλέγουμε την εντολή Κελιά του μενού Μορφή. 
Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, ανοίγουμε την καρτέλα Αριθ-
μός και επιλέγουμε την καταχώριση Αριθμός από τη λίστα Κατηγορία. Στη 
συνέχεια, πληκτρολογούμε 0 στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων και 
ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του διαχωριστικού χιλιάδων (.). 
Τέλος, πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.

13. Επιλέγουμε το κελί Η3 και πληκτρολογούμε την τρέχουσα ημερομηνία.

14. Προκειμένου να μορφοποιήσουμε την ημερομηνία στο κελί Η3 ώστε να εμ-
φανίζεται με την μορφή Ιουλ-06, επιλέγουμε το κελί και δίνουμε την εντολή 
Κελιά του μενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, εμ-



φανίζουμε τα περιεχόμενα της καρτέλας Αριθμός και επιλέγουμε την κατα-
χώριση Ημερομηνία από τη λίστα Κατηγορία. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την 
καταχώριση Μαρ-01 από τον κατάλογο Τύπος και πατάμε στο κουμπί ΟΚ
του πλαισίου διαλόγου.

15. Για να μορφοποιήσουμε το κελί Α9 σύμφωνα με τα ζητούμενα της άσκησης, 
το επιλέγουμε και πατάμε στο κάτω βέλος του κουμπιού Χρώμα γεμίσματος
της γραμμής εργαλείων Μορφοποίησης. Από την παλέτα που εμφανίζεται 
διαλέγουμε χρώμα Ανοιχτό πορτοκαλί. Στη συνέχεια, για να εφαρμόσουμε 
στο κελί μπλε χρώμα γραμματοσειράς, πατάμε στο κάτω βέλος του κου-
μπιού Χρώμα γραμματοσειράς της γραμμής εργαλείων Μορφοποίησης και 
επιλέγουμε το Μπλε χρώμα από την παλέτα.

16. Πατώντας στο Πινέλο μορφοποίησης μία φορά, μπορούμε να αντιγράψου-
με τις μορφοποιήσεις μόνο μία φορά (στο επόμενο κελί ή την περιοχή κε-
λιών που θα επιλέξουμε), ενώ διπλοπατώντας στο Πινέλο μορφοποίησης
μπορούμε να εφαρμόσουμε τις αντιγραμμένες μορφοποιήσεις σε περισσό-
τερα σημεία.

17. Προκειμένου να αντιγράψουμε τις μορφοποιήσεις του κελιού Α9 στα κελιά 
Α15 και Α17, κάνουμε ενεργό το κελί Α9, διπλοπατάμε στο κουμπί Πινέλο
μορφοποίησης της Βασικής γραμμής εργαλείων, και πατάμε στα κελιά Α15
και Α17. Για να διακόψουμε τη χρήση του Πινέλου Μορφοποίησης, πατάμε 
το πλήκτρο Esc.

18. Για να εφαρμόσουμε διπλή υπογράμμιση στο κείμενο Σύνολο του κελιού Η6, 
επιλέγουμε το κελί και δίνουμε την εντολή Κελιά από το μενού Μορφή. Στο 
πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, ανοίγουμε την καρτέλα Γραμμα-
τοσειρά, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Υπογράμμιση, και επιλέγου-
με την καταχώριση Διπλή. Τέλος, πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου δια-
λόγου.

19. Προκειμένου να συγχωνεύσουμε την περιοχή κελιών Α1:Η1 και να στοιχί-
σουμε το κείμενό της οριζόντια στο κέντρο, επιλέγουμε τα συγκεκριμένα κε-
λιά και πατάμε στο κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο της γραμ-
μής εργαλείων Μορφοποίησης.

20. Για να αυξήσουμε το ύψος της γραμμής 1 περίπου στο διπλάσιο, τοποθε-
τούμε το δείκτη του ποντικιού στο κάτω όριο της επικεφαλίδας της γραμμής, 
και, όταν αυτός πάρει τη μορφή δείκτη αλλαγής διαστάσεων, πατάμε και 
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κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και σύρουμε προς τα 
κάτω μέχρι να αποκτήσει η γραμμή το ύψος που θέλουμε.

21. Προκειμένου να μορφοποιήσουμε το κείμενο του συγχωνευμένου κελιού 
σύμφωνα με τα ζητούμενα της άσκησης, επιλέγουμε το κελί και διαλέγουμε 
την εντολή Κελιά του μενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση 
κελιών, ανοίγουμε την καρτέλα Γραμματοσειρά και πατάμε στην επιλογή 
Bookman Old Style της λίστας Γραμματοσειρά. Έπειτα, επιλέγουμε την κα-
ταχώριση 18 της λίστας Μέγεθος και πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου 
διαλόγου.

22. Για να εφαρμόσουμε στον τίτλο Κινηματογράφος κατακόρυφη στοίχιση στο 
κέντρο, επιλέγουμε το συγχωνευμένο κελί και δίνουμε την εντολή Κελιά από 
το μενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, ανοίγουμε 
την καρτέλα Στοίχιση, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Κατακόρυφη
στο τμήμα Στοίχιση κειμένου, και επιλέγουμε την καταχώριση Κέντρο. Τέ-
λος, πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.

23. Προκειμένου να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση του συγχωνευμένου κελιού 
στην περιοχή Α2:Η2, κάνουμε ενεργό το συγχωνευμένο κελί, διπλοπατάμε 
στο κουμπί Πινέλο μορφοποίησης της Βασικής γραμμής εργαλείων, και μετά 
επιλέγουμε τα κελιά Α2:Η2. Για να διακόψουμε τη χρήση του Πινέλου Μορ-
φοποίησης, πατάμε το πλήκτρο Esc.

24. Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας στο βιβλίο εργασίας, πατάμε στο 
κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής εργαλείων. Στη συνέχεια, επιλέ-
γουμε την εντολή Κλείσιμο από το μενού Αρχείο.

25. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Πίνακας Κλήσεων από το συνοδευτικό 
CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα του μενού Αρχείο, ανοίγουμε την πτυσ-
σόμενη λίστα Διερεύνηση σε, και επιλέγουμε τη μονάδα CD του υπολογιστή 
μας. Κατόπιν, διπλοπατάμε στους φακέλους 4_Excel και Αρχεία Εξάσκησης, 
και διπλοπατάμε στο αρχείο Πίνακας Κλήσεων.

26. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το όνομα Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης Πελατών στο φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθή-
κευση ως από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πα-
τάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την κα-
ταχώριση Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Έπειτα, πατάμε στο 



πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογούμε το όνομα Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών, και πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση.

27. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών C3:G3 και διαλέγουμε την εντολή Κελιά του 
μενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, ανοίγουμε την 
καρτέλα Στοίχιση και ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Αναδίπλωση κει-
μένου του τμήματος Έλεγχος κειμένου. Τέλος, πατάμε στο κουμπί OK του 
πλαισίου διαλόγου.

28. Για να καταργήσουμε τη συγχώνευση κελιών του τίτλου, επιλέγουμε το συγ-
χωνευμένο κελί και δίνουμε την εντολή Κελιά από το μενού Μορφή. Ανοί-
γουμε την καρτέλα Στοίχιση, απενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώ-
νευση κελιών του τμήματος Έλεγχος κειμένου, και πατάμε στο κουμπί OK
του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

29. Προκειμένου να εφαρμόσουμε αριστερή στοίχιση στο κείμενο του τίτλου, 
επιλέγουμε το κελί A1 και πατάμε στο κουμπί Στοίχιση αριστερά της γραμ-
μής εργαλείων Μορφοποίησης.

30. Για να συγχωνεύσουμε την περιοχή κελιών Α4:Α8, την επιλέγουμε και πατά-
με στο κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο της γραμμής εργαλείων 
Μορφοποίησης.

31. Για να αλλάξουμε τον προσανατολισμό του κειμένου στο συγχωνευμένο κε-
λί, επιλέγουμε το κελί, διαλέγουμε την εντολή Κελιά από το μενού Μορφή, 
και ανοίγουμε την καρτέλα Στοίχιση. Στη συνέχεια, πληκτρολογούμε 90 στο 
πλαίσιο Μοίρες του τμήματος Προσανατολισμός, και πατάμε στο κουμπί OK
του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

32. Για να στοιχίσουμε το κείμενο Κλήσεις στο κέντρο του κελιού (και οριζόντια 
και κατακόρυφα), επιλέγουμε την εντολή Κελιά του μενού Μορφή και ανοί-
γουμε την καρτέλα Στοίχιση. Έπειτα, επιλέγουμε την καταχώριση Κέντρο
στις πτυσσόμενες λίστες Οριζόντια και Κατακόρυφα, και πατάμε στο κουμπί 
OK του πλαισίου διαλόγου.

33. Προκειμένου να εφαρμόσουμε στην περιοχή κελιών A3:G8 την αυτόματη 
μορφοποίηση Κλασική 3, επιλέγουμε την περιοχή κελιών και δίνουμε την 
εντολή Αυτόματη Μορφοποίηση από το μενού Μορφή. Στη συνέχεια, επι-
λέγουμε τη μορφοποίηση Κλασική 3 και πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισί-
ου διαλόγου Αυτόματη Μορφοποίηση.
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34. Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο βιβλίο εργασίας Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής 
γραμμής εργαλείων. Στη συνέχεια, για να κλείσουμε το Excel επιλέγουμε την 
εντολή Έξοδος από το μενού Αρχείο.



Μορφοποίηση στηλών, 
γραμμών, και κελιών

1. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Πωλήσεις από το συνοδευτικό CD, επι-
λέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Ανοίγουμε την πτυσσό-
μενη λίστα Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του υπολογιστή 
μας. Στο τμήμα περιεχομένων του πλαισίου διαλόγου, ανοίγουμε το φάκελο 
4_Excel\Αρχεία Εξάσκησης και, μετά, διπλοπατάμε στο αρχείο Πωλήσεις.

2. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το όνομα Σύνολο
Πωλήσεων στο φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθή-
κευση ως από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πα-
τάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την κα-
ταχώριση Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Έπειτα, πατάμε στο 
πλαίσιο Όνομα αρχείου, διαγράφουμε το προτεινόμενο όνομα, και πλη-
κτρολογούμε Σύνολο Πωλήσεων. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση του 
πλαισίου διαλόγου. 

3. Για να διαγράψουμε στήλες και γραμμές από ένα φύλλο εργασίας, πρώτα 
επιλέγουμε τις στήλες και τις γραμμές και μετά επιλέγουμε την εντολή Δια-
γραφή από το μενού Επεξεργασία ή από το μενού συντόμευσης (το οποίο 
εμφανίζεται όταν πατάμε στην επιλογή με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού).

4. Για να διαγράψουμε τη στήλη F, την επιλέγουμε πατώντας στην επικεφαλίδα 
της και μετά επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή από το μενού Επεξεργασία.

5. Για να διαγράψουμε την πρώτη γραμμή, την επιλέγουμε πατώντας στην επι-
κεφαλίδα της και μετά επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή από το μενού Επε-
ξεργασία.

6. Για να διαγράψουμε το κελί Β3, το επιλέγουμε και δίνουμε την εντολή Δια-
γραφή του μενού Επεξεργασία. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαγραφή, πατάμε 
στην επιλογή Μετακίνηση κελιών προς τα αριστερά και μετά πατάμε στο 
κουμπί OK.

7. Για να παρεμβάλουμε στήλες σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέγουμε τόσες στή-
λες όσες και αυτές που θέλουμε να προσθέσουμε και μετά επιλέγουμε την 
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εντολή Στήλες από το μενού Εισαγωγή. (Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι 
νέες στήλες εμφανίζονται στα αριστερά των επιλεγμένων). Μπορούμε επί-
σης να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή από το μενού συντόμευσης των ε-
πιλεγμένων στηλών.

Για να παρεμβάλουμε γραμμές, επιλέγουμε τόσες γραμμές όσες και αυτές 
που θέλουμε να προσθέσουμε και δίνουμε την εντολή Γραμμές από το με-
νού Εισαγωγή. (Και εδώ, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι οι νέες γραμ-
μές θα προστεθούν επάνω από τις επιλεγμένες). Μπορούμε επίσης να επι-
λέξουμε την εντολή Εισαγωγή από το μενού συντόμευσης των επιλεγμένων 
γραμμών.

8. Για να προσθέσουμε δύο γραμμές πριν από τη δεύτερη γραμμή του φύλλου 
εργασίας, επιλέγουμε τις γραμμές 2 και 3, πατάμε σε μια από αυτές με το 
δεξιό πλήκτρο του ποντικιού, και επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή από το 
μενού συντόμευσης.

9. Προκειμένου να παρεμβάλουμε μια νέα γραμμή ανάμεσα στις γραμμές 9 και 
10, επιλέγουμε τη γραμμή 10 και δίνουμε την εντολή Γραμμές από το μενού 
Εισαγωγή.

10. Για να παρεμβάλουμε ένα νέο κελί στην θέση του κελιού Β9, επιλέγουμε το 
κελί και μετά επιλέγουμε την εντολή Κελιά από το μενού Εισαγωγή. Στο 
πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή κελιών, επιλέγουμε Μετακίνηση κελιών προς 
τα δεξιά, και πατάμε στο κουμπί OK.

11. Στο επιλεγμένο κελί Β9 πληκτρολογούμε την τιμή 38500.

12. Κάνουμε ενεργό το κελί F9, πατάμε στη γραμμή τύπων, και καταχωρίζουμε 
την αναφορά κελιών Β9:Ε9.

13. Κάνουμε ενεργό το κελί Β11, πατάμε στη γραμμή τύπων, και καταχωρίζουμε 
την αναφορά κελιών Β5:Β9.

14. Για να ρυθμίσουμε το πλάτος της πρώτης στήλης, την επιλέγουμε, δείχνουμε 
στην καταχώριση Στήλη του μενού Μορφή, και πατάμε στην εντολή Αυτό-
ματη Προσαρμογή επιλογής.

15. Για να αλλάξουμε το ύψος της πρώτης γραμμής σε ακριβώς 25 στιγμές, πα-
τάμε σε ένα κελί της γραμμής, δείχνουμε στην καταχώριση Γραμμή του με-
νού Μορφή, και επιλέγουμε την εντολή Ύψος. Στο πλαίσιο διαλόγου Ύψος 
γραμμής, πληκτρολογούμε την τιμή 25 και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.



16. Για να ρυθμίσουμε το πλάτος των στηλών B έως F σε ακριβώς 12 στιγμές, ε-
πιλέγουμε τις στήλες, δείχνουμε στην καταχώριση Στήλη του μενού Μορφή, 
και επιλέγουμε την εντολή Πλάτος. Στο πλαίσιο διαλόγου Πλάτος στήλης
πληκτρολογούμε 12 και πατάμε στο κουμπί OK.

17. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών Α4:F4. Έπειτα, πατάμε στο κάτω βέλος του 
κουμπιού Περιγράμματα της γραμμής εργαλείων Μορφοποίησης, και πα-
τάμε στην επιλογή Επάνω και διπλό κάτω περίγραμμα — είναι το τελευταίο 
κουμπί της δεύτερης γραμμής στην παλέτα περιγραμμάτων.

18. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών Α11:F11, διαλέγουμε την εντολή Κελιά από 
το μενού Μορφή, και ανοίγουμε την καρτέλα Περίγραμμα. Από το πλαίσιο 
Στυλ επιλέγουμε την έντονη γραμμή, και από την πτυσσόμενη λίστα Χρώμα
επιλέγουμε ένα χρώμα της αρεσκείας μας. Στη συνέχεια, πατάμε στην επά-
νω και στην κάτω πλευρά του πλαισίου Περίγραμμα. Τέλος, πατάμε στο 
κουμπί OK του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

19. Για να μεταφέρουμε τον τίτλο Πωλήσεις στο κελί Α1, επιλέγουμε το κελί του 
τίτλου και πατάμε στο κουμπί Αποκοπή της Βασικής γραμμής εργαλείων. 
Έπειτα, επιλέγουμε το κελί A1 και πατάμε στο κουμπί Επικόλληση της Βασι-
κής γραμμής εργαλείων.

20. Για να κρύψουμε τις στήλες Β έως Ε, τις επιλέγουμε, πατάμε σε μια από αυ-
τές με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού, και επιλέγουμε την εντολή Απόκρυ-
ψη από το μενού συντόμευσης.

21. Για να εφαρμόσουμε χρώμα γεμίσματος στο κελί F11, επιλέγουμε το κελί, 
πατάμε στο κάτω βέλος του κουμπιού Χρώμα γεμίσματος της γραμμής ερ-
γαλείων Μορφοποίησης, και επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε από την 
παλέτα.

22. Προκειμένου να επανεμφανίσουμε όλες τις στήλες του φύλλου εργασίας, 
επιλέγουμε ολόκληρο το φύλλο εργασίας πατώντας στο κουμπί Επιλογή 
όλων (το γκρίζο ορθογώνιο που βρίσκεται αριστερά από τα γράμματα των 
στηλών και επάνω από τους αριθμούς των γραμμών). Έπειτα, δείχνουμε 
στην καταχώριση Στήλη του μενού Μορφή και πατάμε στην εντολή Επα-
νεμφάνιση.

23. Με την εντολή Διαγραφή διαγράφουμε ολόκληρο το κελί, ενώ με την εντολή 
Απαλοιφή μπορούμε να επιλέξουμε τη διαγραφή των περιεχομένων, των 
μορφοποιήσεων, ή και των σχολίων του κελιού.
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24. Για να διαγράψουμε τον τίτλο Πωλήσεις από το κελί A1, επιλέγουμε το κελί,
δείχνουμε στην εντολή Απαλοιφή του μενού Επεξεργασία, και πατάμε στην 
επιλογή Περιεχόμενα.

25. Επιλέγουμε το κελί Α1 πατώντας σε αυτό με το αριστερό πλήκτρο του ποντι-
κιού και πληκτρολογούμε το νέο τίτλο: Αναφορά Πωλήσεων.

26. Για να αφαιρέσουμε όλες τις μορφοποιήσεις από την περιοχή κελιών Β5:F9, 
επιλέγουμε πρώτα την περιοχή. Έπειτα, δείχνουμε στην εντολή Απαλοιφή 
του μενού Επεξεργασία, και πατάμε στην επιλογή Μορφές.

27. Για να σταθεροποιήσουμε τη στήλη Α και τη γραμμή 4 του φύλλου εργασίας, 
κάνουμε ενεργό το κελί Β5 και επιλέγουμε την εντολή Σταθεροποίηση τμη-
μάτων παραθύρου από το μενού Παράθυρο.

28. Για να καταργήσουμε τη σταθεροποίηση γραμμών και στηλών, επιλέγουμε 
την εντολή Αποσταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου από το μενού Παρά-
θυρο.

29. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας Σύνολο Πωλήσεων με 
το τρέχον όνομά του και στην τρέχουσα θέση του (στο φάκελο Τα έγγραφά 
μου), πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής εργαλείων.



Προεπισκόπηση εκτύπωσης και 
εκτύπωση

1. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Ομορφιά από το συνοδευτικό CD, επι-
λέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Ανοίγουμε την πτυσσό-
μενη λίστα Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του υπολογιστή 
μας. Διπλοπατάμε στους φακέλους 4_Excel και Αρχεία Εξάσκησης, και μετά 
διπλοπατάμε στο αρχείο Ομορφιά.

2. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το όνομα Προϊόντα 
Ομορφιάς στην επιφάνεια εργασίας, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση
ως από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατάμε στο 
κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώριση 
Επιφάνεια εργασίας από την πτυσσόμενη λίστα. Στη συνέχεια, πατάμε στο 
πλαίσιο Όνομα αρχείου, διαγράφουμε το προτεινόμενο όνομα, και πλη-
κτρολογούμε το κείμενο Προϊόντα Ομορφιάς. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Α-
ποθήκευση του πλαισίου διαλόγου.

3. Για να εμφανίσουμε το τρέχον φύλλο εργασίας σε Προεπισκόπηση Εκτύπω-
σης, πατάμε στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης της Βασικής γραμμής 
εργαλείων ή επιλέγουμε την ομώνυμη εντολή από το μενού Αρχείο.

Για να εμφανίσουμε το φύλλο εργασίας Πωλήσεις σε Προεπισκόπηση Εκτύ-
πωσης, το ανοίγουμε (αν χρειάζεται) πατώντας στην καρτέλα του, και μετά 
πατάμε στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης της Βασικής γραμμής εργα-
λείων.

4. Με τη λειτουργία Προεπισκόπησης Εκτύπωσης μπορούμε να δούμε σε ποια 
περιοχή της πραγματικής σελίδας θα τυπωθούν τα περιεχόμενα του φύλλου 
εργασίας, να ελέγξουμε τα σημεία στα οποία θα αλλάζουν οι σελίδες του 
φύλλου εργασίας, και να ρυθμίσουμε τα περιθώρια των σελίδων.

5. Το φύλλο εργασίας Πωλήσεις αποτελείται από 2 σελίδες — εφόσον δεν έ-
χουμε αλλάξει μέγεθος σελίδας εκτύπωσης (Α4) και δεν έχουμε τροποποιή-
σει τα προεπιλεγμένα περιθώρια σελίδων.
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6. Για να εμφανίσουμε την επόμενη σελίδα του φύλλου εργασίας, πατάμε στο 
κάτω βέλος της κατακόρυφης ράβδου κύλισης.

7. Προκειμένου να εμφανίσουμε σε μέγεθος ευανάγνωστο το επάνω μέρος της 
δεύτερης σελίδας, πατάμε σε αυτή την περιοχή με το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού. Για να επαναφέρουμε τη ρύθμιση της μεγέθυνσης (Ζουμ) ώστε να 
εμφανίζεται ολόκληρη η σελίδα, πατάμε ακόμα μία φορά στη σελίδα με το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

8. Για να εμφανίσουμε την προηγούμενη σελίδα του φύλλου εργασίας, πατάμε 
στο κουμπί Προηγούμενο της γραμμής εργαλείων Προεπισκόπησης Εκτύ-
πωσης.

9. Για να εμφανίσουμε τα περιθώρια του φύλλου εργασίας, πατάμε στο κουμπί 
Περιθώρια της γραμμής εργαλείων Προεπισκόπησης Εκτύπωσης.

10. Για να κεντράρουμε τον πίνακα δεδομένων οριζόντια στη σελίδα, τοποθε-
τούμε το δείκτη του ποντικιού στην κατακόρυφη γραμμή του αριστερού πε-
ριθωρίου και, όταν αυτός πάρει τη μορφή δείκτη αλλαγής διαστάσεων, πα-
τάμε και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και σύρου-
με προς τα δεξιά ώσπου τα περιεχόμενα του πίνακα να εμφανίζονται περί-
που στο κέντρο της σελίδας.

11. Για να κλείσουμε την προβολή Προεπισκόπησης Εκτύπωσης, πατάμε στο 
κουμπί Κλείσιμο της γραμμής εργαλείων.

12. Η διακεκομμένη κατακόρυφη και η αντίστοιχη οριζόντια γραμμή του φύλλου 
εργασίας, που εμφανίζονται μετά τη χρήση της προβολής Προεπισκόπησης 
Εκτύπωσης, δείχνουν τις θέσεις των αλλαγών σελίδας.

13. Για να εμφανίσουμε σε προβολή Προεπισκόπησης εκτύπωσης το φύλλο ερ-
γασίας Σε κυκλοφορία, πρώτα μεταφερόμαστε σε αυτό πατώντας στην καρ-
τέλα του και, μετά, πατάμε στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης της Βα-
σικής γραμμής εργαλείων.

14. Προκειμένου να αλλάξουμε σε οριζόντιο τον προσανατολισμό σελίδας, πα-
τάμε στο κουμπί Διαμόρφωση και ανοίγουμε την καρτέλα Σελίδα. Τέλος, 
ενεργοποιούμε το κουμπί επιλογής Οριζόντιος στο τμήμα Προσανατολισμός
και πατάμε στο κουμπί OK.

15. Για να κλείσουμε την προβολή Προεπισκόπησης Εκτύπωσης πατάμε στο 
κουμπί Κλείσιμο της γραμμής εργαλείων.



16. Όταν χρησιμοποιούμε το κουμπί Εκτύπωση της Βασικής γραμμής εργαλείων, 
τυπώνονται όλα τα περιεχόμενα των επιλεγμένων φύλλων εργασίας με τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Αντίθετα, η εντολή Εκτύπωση του 
μενού Αρχείο ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, στο οποίο μπορούμε 
να κάνουμε διάφορες επιλογές και ρυθμίσεις σχετικά με την εκτύπωση.

17. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Πωλήσεις, πατάμε στην καρτέλα 
του. Για να ορίσουμε την περιοχή κελιών Α1:G17 ως περιοχή εκτύπωσης, ε-
πιλέγουμε τα συγκεκριμένα κελιά, δείχνουμε στην καταχώριση Περιοχή ε-
κτύπωσης του μενού Αρχείο, και επιλέγουμε την εντολή Ορισμός περιοχής 
εκτύπωσης.

18. Για να βεβαιωθούμε ότι θα τυπωθούν μόνο τα δεδομένα της καθορισμένης 
περιοχής εκτύπωσης, μεταφερόμαστε σε προβολή Προεπισκόπησης Εκτύ-
πωσης πατώντας στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης της Βασικής 
γραμμής εργαλείων.

19. Προκειμένου να τυπώσουμε την περιοχή εκτύπωσης του φύλλου εργασίας 
Πωλήσεις, πατάμε στο κουμπί Εκτύπωση της γραμμής εργαλείων Προεπι-
σκόπησης Εκτύπωσης.

20. Για να καταργήσουμε την περιοχή εκτύπωσης, δείχνουμε στην καταχώριση 
Περιοχή εκτύπωσης του μενού Αρχείο και επιλέγουμε την εντολή Απαλοιφή
περιοχής εκτύπωσης.

21. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τυπώσουμε μια συγκεκριμένη 
περιοχή ενός φύλλου εργασίας, είναι να επιλέξουμε την περιοχή και μετά να 
δώσουμε την εντολή Εκτύπωση από το μενού Αρχείο. Έπειτα, ενεργοποιού-
με το κουμπί Επιλογή του τμήματος Εκτύπωση και πατάμε στο κουμπί OK
του πλαισίου διαλόγου.

22. Για να τυπώσουμε όλα τα φύλλα του βιβλίου εργασίας, επιλέγουμε την ε-
ντολή Εκτύπωση από το μενού Αρχείο. Στη συνέχεια, ενεργοποιούμε το 
κουμπί επιλογής Όλο το βιβλίο εργασίας του τμήματος Εκτύπωση και πα-
τάμε στο κουμπί OK του πλαισίου διαλόγου.

23. Για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της εκτύπωσης, διπλοπατάμε στο ει-
κονίδιο του εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών των Windows. Τότε εμφανίζεται 
ένα παράθυρο που μας ενημερώνει για την κατάσταση της ουράς εκτύπω-
σης, δηλαδή για τα αρχεία που τυπώνονται ή είναι σε αναμονή.
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24. Για να τυπώσουμε συγκεκριμένες σελίδες ενός φύλλου εργασίας, επιλέγου-
με την εντολή Εκτύπωση από το μενού Αρχείο. Στη συνέχεια, ενεργοποιούμε 
το κουμπί επιλογής Σελίδες του τμήματος Περιοχή σελίδων και στα πλαίσια 
Από και Προς καταχωρίζουμε τους αριθμούς των σελίδων που θέλουμε να 
τυπωθούν.

25. Προκειμένου να τυπώσουμε σε διαφορετικό εκτυπωτή, επιλέγουμε την ε-
ντολή Εκτύπωση από το μενού Αρχείο. Στη συνέχεια, πατάμε στο κάτω βέ-
λος του πλαισίου Όνομα και επιλέγουμε τον εκτυπωτή που θέλουμε να χρη-
σιμοποιήσουμε από την πτυσσόμενη λίστα.

26. Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου Συρραφή καθορίζουμε αν οι σελίδες 
κάθε αντιτύπου θα τυπωθούν με τη σειρά (πλαίσιο ελέγχου Συρραφή ενερ-
γοποιημένο) ή αν θα ολοκληρώνεται πρώτα η εκτύπωση όλων των αντιτύ-
πων μιας συγκεκριμένης σελίδας πριν το πρόγραμμα προχωρήσει στην ε-
κτύπωση της επόμενης (πλαίσιο ελέγχου Συρραφή απενεργοποιημένο).

27. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση
της Βασικής γραμμής εργαλείων.



Δημιουργία γραφήματος

1. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι ονομασίες των βασικών στοι-
χείων ενός γραφήματος και οι αντίστοιχοι αριθμοί με τους οποίους έχουν 
επισημανθεί τα στοιχεία αυτά στην εικόνα της εκφώνησης.

Ονομασία Αριθμός αντικειμένου

Τίτλος γραφήματος 2

Υπόμνημα 4

Περιοχή σχεδίασης 6

Περιοχή γραφήματος 3

Άξονας κατηγοριών 7

Άξονας τιμών 5

Δεδομένα προέλευσης 1

2. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Αθήνα-Θεσσαλονίκη από το συνοδευ-
τικό CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Πατάμε στο 
πλαίσιο Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του υπολογιστή μας 
από την πτυσσόμενη λίστα. Διπλοπατάμε στους φακέλους 4_Excel και Αρ-
χεία Εξάσκησης και, μετά, διπλοπατάμε στο αρχείο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

3. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το όνο-
μα Μέσα Μεταφοράς στο φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή 
Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση 
ως, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε 
την καταχώριση Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Στη συνέχεια, 
πατάμε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, διαγράφουμε το προτεινόμενο όνομα, 
και πληκτρολογούμε το κείμενο Μέσα Μεταφοράς. Τέλος, πατάμε στο κου-
μπί Αποθήκευση του πλαισίου διαλόγου.
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4. Δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ξεκινήσουμε τον Οδηγό Γραφημά-
των για να δημιουργήσουμε ένα γράφημα, είναι οι εξής:

 Πατάμε στο κουμπί Οδηγός γραφημάτων της Βασικής γραμμής εργαλεί-
ων

 Επιλέγουμε την εντολή Γράφημα από το μενού Εισαγωγή

5. Για να ξεκινήσουμε τη δημιουργία ενός γραφήματος με βάση τα δεδομένα 
της περιοχής Α4:Β9, επιλέγουμε τη συγκεκριμένη περιοχή κελιών και πατάμε 
στο κουμπί Οδηγός γραφημάτων της Βασικής γραμμής εργαλείων.

6. Στο πρώτο πλαίσιο διαλόγου του Οδηγού Γραφημάτων (Βήμα 1 από 4), πα-
τάμε στην καταχώριση Πίτα της περιοχής Τύπος γραφήματος και, από το 
τμήμα Δευτερεύων τύπος γραφήματος, επιλέγουμε το πρώτο εικονίδιο της 
πρώτης γραμμής. Για να δούμε ένα δείγμα του γραφήματός μας, πατάμε στο 
κουμπί Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να προβληθεί το 
δείγμα. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Επόμενο του Οδηγού Γραφημά-
των.

7. Για να ορίσουμε τον τίτλο του γραφήματος, μεταφερόμαστε στο τρίτο πλαί-
σιο διαλόγου του Οδηγού Γραφημάτων (Βήμα 3 από 4) πατώντας ακόμα μία 
φορά στο κουμπί Επόμενο. Στη συνέχεια, πατάμε στο πλαίσιο Τίτλος γρα-
φήματος και πληκτρολογούμε το κείμενο Στατιστικά Στοιχεία Μεταφορικών 
Μέσων.

8. Προκειμένου να προσθέσουμε ετικέτες δεδομένων στο γράφημά μας, οι ο-
ποίες θα εμφανίζουν και το ποσοστό κάθε τμήματος της πίτας στο σύνολο, 
πατάμε στην καρτέλα Ετικέτες δεδομένων του τρίτου πλαισίου διαλόγου 
του Οδηγού Γραφημάτων. Ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Ποσοστό από 
την περιοχή Η ετικέτα περιέχει και πατάμε στο κουμπί Επόμενο.

9. Για να τοποθετηθεί το γράφημα στο ίδιο φύλλο εργασίας με τα δεδομένα 
στα οποία βασίζεται, ενεργοποιούμε το κουμπί επιλογής Ως αντικείμενο στο
του τελευταίου πλαισίου διαλόγου του Οδηγού Γραφημάτων (Βήμα 4 από 
4), και πατάμε στο κουμπί Τέλος.

10. Για να τοποθετήσουμε το γράφημα κάτω από τον πίνακα των δεδομένων 
προέλευσής του, πατάμε σε ένα κενό σημείο της περιοχής γραφήματος και, 
κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, σύρουμε το γρά-
φημα στη θέση που θέλουμε, κάτω από τον πίνακα. 



11. Για να αυξήσουμε το μέγεθος του γραφήματος, το επιλέγουμε πατώντας σε 
ένα κενό σημείο της περιοχής γραφήματος. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το 
δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια από τις γωνιακές λαβές αλλαγής μεγέ-
θους και, όταν αυτός μετατραπεί σε διπλό βέλος αλλαγής διαστάσεων, πα-
τάμε και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, και σύρου-
με προς το εξωτερικό του γραφήματος. Όταν το διακεκομμένο περίγραμμα, 
που μας δείχνει τα νέα όρια του γραφήματος, πάρει τις σωστές διαστάσεις, 
αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικιού.

12. Προκειμένου να εμφανίσουμε τη γραμμή εργαλείων Γράφημα, αν δεν είναι 
ήδη ορατή, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε μια από τις υπάρ-
χουσες γραμμές εργαλείων και επιλέγουμε την καταχώριση Γράφημα από το 
μενού συντόμευσης.

13. Για να επιλέξουμε την περιοχή γραφήματος, πατάμε στο κάτω βέλος του 
πλαισίου Αντικείμενα γραφήματος της γραμμής εργαλείων Γράφημα, και 
επιλέγουμε την καταχώριση Περιοχή γραφήματος από την πτυσσόμενη λί-
στα.

14. Για να αλλάξουμε το χρώμα φόντου της περιοχής γραφήματος σε ανοιχτό 
μπλε, πατάμε στο κουμπί Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος της γραμ-
μής εργαλείων Γράφημα. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση περιοχής 
γραφήματος, επιλέγουμε μια ανοιχτή μπλε απόχρωση από το τμήμα Περιο-
χή και πατάμε στο κουμπί OK.

15. Για να καταργήσουμε το υπόμνημα του γραφήματος, πατάμε στο κουμπί 
Υπόμνημα της γραμμή εργαλείων Γράφημα.

16. Για να αλλάξουμε τον τύπο του γραφήματος σύμφωνα με τα ζητούμενα της 
άσκησης, επιλέγουμε το γράφημα και μετά διαλέγουμε την εντολή Τύπος 
γραφήματος από το μενού Γράφημα. Στο πλαίσιο διαλόγου Τύπος γραφή-
ματος, πατάμε στο δεύτερο εικονίδιο της πρώτης γραμμής του τμήματος 
Δευτερεύων τύπος γραφήματος και, μετά, πατάμε στο κουμπί OK.

17. Για να τροποποιήσουμε το περίγραμμα του γραφήματος σύμφωνα με τα ζη-
τούμενα της άσκησης, επιλέγουμε την καταχώριση Περιοχή γραφήματος
από το πλαίσιο Αντικείμενα γραφήματος της γραμμής εργαλείων Γράφημα, 
και πατάμε στο κουμπί Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος της ίδιας 
γραμμής εργαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση περιοχής γραφή-
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ματος, ενεργοποιούμε τα πλαίσια ελέγχου Σκιά και Στρογγυλεμένες γωνίες
του τμήματος Περίγραμμα, και πατάμε στο ΟΚ.

18. Για να επιλέξουμε όλα τα τμήματα του γραφήματος πίτας, πατάμε μία φορά 
στο εσωτερικό της πίτας.

19. Για να εντοπίσουμε το τμήμα της πίτας που παρουσιάζει τα δεδομένα για το 
(σημείο) Αυτοκίνητο, τοποθετούμε για λίγο το δείκτη του ποντικιού σε κάθε 
τμήμα και ελέγχουμε τη συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται. Για να επιλέ-
ξουμε το τμήμα της πίτας που αντιστοιχεί στο Αυτοκίνητο, πατάμε με το αρι-
στερό πλήκτρο του ποντικιού στο συγκεκριμένο τμήμα.

20. Για να αλλάξουμε το χρώμα του τμήματος της πίτας που παρουσιάζει την τι-
μή για το Αυτοκίνητο, επιλέγουμε το συγκεκριμένο τμήμα και μετά διαλέ-
γουμε την εντολή Επιλεγμένο σημείο δεδομένων από το μενού Μορφή. Στο 
πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση σημείου δεδομένων, επιλέγουμε το χρώ-
μα της αρεσκείας μας από το τμήμα Περιοχή και πατάμε στο κουμπί ΟΚ. Την 
ίδια διαδικασία ακολουθούμε για να αλλάξουμε το χρώμα και των υπόλοι-
πων τμημάτων του γραφήματος πίτας.

21. Προκειμένου να αλλάξουμε το μέγεθος γραμματοσειράς των ετικετών δεδο-
μένων σε 8 στιγμές, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε μια από 
τις ετικέτες και επιλέγουμε την εντολή Μορφοποίηση ετικετών δεδομένων
από το μενού συντόμευσης. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση ετικετών 
δεδομένων, ανοίγουμε την καρτέλα Γραμματοσειρά, επιλέγουμε την κατα-
χώριση 8 από τη λίστα Μέγεθος, και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

22. Για να εμφανίσουμε το υπόμνημα του γραφήματος, πατάμε στο κουμπί Υ-
πόμνημα της γραμμής εργαλείων Γράφημα.

23. Για να μορφοποιήσουμε τον τίτλο του γραφήματος σύμφωνα με τα ζητούμε-
να της άσκησης, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στον τίτλο και 
επιλέγουμε την εντολή Μορφοποίηση τίτλου γραφήματος από το μενού 
συντόμευσης. Στο ομώνυμο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται στην οθόνη 
μας, ανοίγουμε την καρτέλα Γραμματοσειρά και επιλέγουμε Times New
Roman από τη λίστα Γραμματοσειρά. Στη συνέχεια, για να αλλάξουμε το 
χρώμα του κειμένου, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Χρώμα και επι-
λέγουμε το χρώμα που θέλουμε από την παλέτα.



24. Για να εξετάσουμε το γράφημα σε Προεπισκόπηση Εκτύπωσης, επιλέγουμε 
το γράφημα και πατάμε στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης της Βασι-
κής γραμμής εργαλείων.

25. Για να τυπώσουμε το γράφημα (και μόνον αυτό), το επιλέγουμε και πατάμε 
στο κουμπί Εκτύπωση της Βασικής γραμμής εργαλείων.

26. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας στο βιβλίο εργασίας Μέσα 
Μεταφοράς, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής εργα-
λείων. Στη συνέχεια, κλείνουμε το βιβλίο εργασίας επιλέγοντας την εντολή 
Κλείσιμο από το μενού Αρχείο.

27. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Πίνακας κλήσεων από το συνοδευτικό 
CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Πατάμε στο πλαί-
σιο Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του υπολογιστή μας από 
την πτυσσόμενη λίστα. Διπλοπατάμε στους φακέλους 4_Excel και Αρχεία 
Εξάσκησης, και μετά διπλοπατάμε στο αρχείο Πίνακας κλήσεων.

28. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας Πίνακας κλήσεων με το όνομα 
Γραφική απεικόνιση κλήσεων στο φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την 
εντολή Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθή-
κευση ως πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και, από τη 
λίστα που εμφανίζεται, επιλέγουμε την καταχώριση τα έγγραφά μου. Έπει-
τα, πατάμε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, διαγράφουμε το προτεινόμενο ό-
νομα, και πληκτρολογούμε Γραφική απεικόνιση κλήσεων. Τέλος, πατάμε στο 
κουμπί Αποθήκευση.

29. Για να δημιουργήσουμε ένα γράφημα στηλών με τα δεδομένα της περιοχής 
κελιών Β3:G8, επιλέγουμε την περιοχή κελιών και πατάμε στο κουμπί Οδη-
γός γραφημάτων της Βασικής γραμμής εργαλείων. Στη συνέχεια, στο πρώτο 
πλαίσιο διαλόγου του Οδηγού Γραφημάτων (Βήμα 1 από 4), επιλέγουμε την 
καταχώριση Στήλες της λίστας Τύπος γραφήματος, και πατάμε στο κουμπί 
Επόμενο.

30. Προκειμένου να ορίσουμε τους τίτλους των αξόνων τιμών και κατηγοριών 
του γραφήματος, μεταφερόμαστε στο τρίτο πλαίσιο διαλόγου του Οδηγού 
Γραφημάτων (Βήμα 3 από 4) πατώντας ακόμα μία φορά στο κουμπί Επόμε-
νο. Ανοίγουμε την καρτέλα Τίτλοι, πατάμε στο πλαίσιο Άξονας κατηγοριών 
(X), και πληκτρολογούμε το κείμενο Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου. Στη συνέ-
χεια, πατάμε στο πλαίσιο Άξονας τιμών (Y) και πληκτρολογούμε το κείμενο 
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Αριθμός κλήσεων. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Επόμενο του πλαισίου διαλό-
γου.

31. Για να τοποθετήσουμε το γράφημα στο Φύλλο2 του βιβλίου εργασίας Γρα-
φική απεικόνιση κλήσεων, ενεργοποιούμε το κουμπί επιλογής Ως αντικείμε-
νο στο του τελευταίου πλαισίου διαλόγου του Οδηγού Γραφημάτων (Βήμα 4 
από 4), και ανοίγουμε το πτυσσόμενο πλαίσιο στα δεξιά του κουμπιού επι-
λογής. Επιλέγουμε την καταχώριση Φύλλο2 από την πτυσσόμενη λίστα και 
πατάμε στο κουμπί Τέλος.

32. Για να αντιγράψουμε το γράφημα ώστε να εμφανίζεται και στο φύλλο εργα-
σίας που περιέχει τα δεδομένα προέλευσής του, επιλέγουμε το γράφημα 
πατώντας με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε μια κενή περιοχή της 
περιοχής γραφήματος, και πατάμε στο κουμπί Αντιγραφή της Βασικής 
γραμμής εργαλείων. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στο Φύλλο1 πατώντας 
στην αντίστοιχη καρτέλα στο κάτω μέρος του παραθύρου, επιλέγουμε το κε-
λί Α10, και πατάμε στο κουμπί Επικόλληση της Βασικής γραμμής εργαλείων.

33. Για να διαγράψουμε το γράφημα από το Φύλλο2, μεταφερόμαστε σε αυτό 
το φύλλο εργασίας πατώντας στην καρτέλα του, στο κάτω μέρος του παρα-
θύρου, επιλέγουμε το γράφημα, και πατάμε το πλήκτρο Delete.

34. Για να προσθέσουμε στο γράφημα τον τίτλο Εβδομάδα από 7/10 έως 11/10, 
μεταφερόμαστε στο Φύλλο1 πατώντας στην καρτέλα του, στο κάτω μέρος 
του παραθύρου, επιλέγουμε το γράφημα, και μετά διαλέγουμε την εντολή 
Επιλογές γραφήματος από το μενού Γράφημα. Στο πλαίσιο διαλόγου Επι-
λογές γραφήματος, ανοίγουμε την καρτέλα Τίτλοι, πληκτρολογούμε το κεί-
μενο Εβδομάδα από 7/10 έως 11/10 στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος, και πα-
τάμε στο κουμπί ΟΚ.

35. Για να αλλάξουμε τη θέση του γραφήματος και να το ρυθμίσουμε ώστε να 
καταλαμβάνει όλο το χώρο ενός νέου φύλλου εργασίας που θα έχει το όνο-
μα Γράφημα, επιλέγουμε το γράφημα και μετά διαλέγουμε την εντολή Θέση
από το μενού Γράφημα. Στο πλαίσιο διαλόγου Θέση γραφήματος, ενεργο-
ποιούμε το κουμπί επιλογής Σε νέο φύλλο εργασίας και πατάμε στο πλαίσιο 
κειμένου, στα δεξιά του κουμπιού επιλογής. Διαγράφουμε τον αριθμό 1 από 
το όνομα του φύλλου εργασίας και πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου δι-
αλόγου.



36. Προκειμένου να αλλάξουμε την κλίμακα του άξονα τιμών, ώστε η μέγιστη 
τιμή του να είναι 90, επιλέγουμε το γράφημα, πατάμε στο κάτω βέλος του 
πλαισίου καταλόγου Αντικείμενα γραφήματος της γραμμής εργαλείων Γρά-
φημα, και πατάμε στην καταχώριση Άξονας τιμών. Στη συνέχεια, πατάμε 
στο κουμπί Μορφοποίηση άξονα της γραμμής εργαλείων Γράφημα. Στο 
πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση άξονα, ανοίγουμε την καρτέλα Κλίμακα
και πατάμε στο πλαίσιο κειμένου Μέγιστο. Διορθώνουμε την τιμή σε 90 και 
πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.

37. Για να ρυθμίσουμε τον άξονα τιμών ώστε οι υποδιαιρέσεις του να εμφανίζο-
νται ανά 5 μονάδες, διπλοπατάμε στον άξονα τιμών. Στο πλαίσιο διαλόγου 
Μορφοποίηση άξονα, ανοίγουμε την καρτέλα Κλίμακα και πατάμε στο 
πλαίσιο ελέγχου Κύρια μονάδα. Πληκτρολογούμε την τιμή 5 και πατάμε στο 
κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.

38. Για να μετατρέψουμε το γράφημα στηλών σε γράφημα ράβδων, επιλέγουμε 
το γράφημα και μετά διαλέγουμε την εντολή Τύπος γραφήματος από το με-
νού Γράφημα. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε την κατα-
χώριση Ράβδοι της λίστας Τύπος γραφήματος, και πατάμε στο κουμπί ΟΚ
του πλαισίου διαλόγου.

39. Για να μορφοποιήσουμε τον τίτλο του άξονα κατηγοριών, ώστε ο προσανα-
τολισμός του κειμένου να γίνει κατακόρυφος και ο τίτλος να διαβάζεται από 
κάτω προς τα πάνω, επιλέγουμε το γράφημα, πατάμε στο κάτω βέλος του 
πλαισίου Αντικείμενα γραφήματος της γραμμής εργαλείων Γράφημα, και 
επιλέγουμε την καταχώριση Άξονας κατηγοριών της πτυσσόμενης λίστας. 
Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Μορφοποίηση άξονα της γραμμής εργα-
λείων Γράφημα. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, ανοίγουμε την καρ-
τέλα Στοίχιση, πληκτρολογούμε τον αριθμό 90 στο πλαίσιο Μοίρες, και πα-
τάμε στο κουμπί OK του πλαισίου διαλόγου.

40. Για να αλλάξουμε σε οριζόντιο τον προσανατολισμό του τίτλου του άξονα 
τιμών, πατάμε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στον τίτλο του άξονα τι-
μών και επιλέγουμε την εντολή Μορφοποίηση τίτλου άξονα από το μενού 
συντόμευσης. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, ανοίγουμε την καρτέ-
λα Στοίχιση, πληκτρολογούμε 0 στο πλαίσιο Μοίρες, και πατάμε στο κουμπί 
OK.

41. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας στο βιβλίο εργασίας Γρα-
φική απεικόνιση κλήσεων, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής 
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γραμμής εργαλείων. Για να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας, επιλέγουμε την 
εντολή Κλείσιμο από το μενού Αρχείο.

42. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Στατιστικά Στοιχεία από το συνοδευτι-
κό CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Πατάμε στο 
πλαίσιο Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του υπολογιστή μας 
από την πτυσσόμενη λίστα. Ανοίγουμε τους φακέλους 4_Excel και Αρχεία 
Εξάσκησης, και μετά διπλοπατάμε στο αρχείο Στατιστικά Στοιχεία.

43. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας Στατιστικά Στοιχεία με το ίδιο 
όνομα στο φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση 
ως από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατάμε στο 
κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώριση 
Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Α-
ποθήκευση του πλαισίου διαλόγου.

44. Για να δημιουργήσουμε ένα γράφημα στηλών από τα δεδομένα των περιο-
χών κελιών Α4:J10 και A14:J15, επιλέγουμε τις συγκεκριμένες περιοχές 
(χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Ctrl) και πατάμε στο κουμπί Οδηγός γραφη-
μάτων της Βασικής γραμμής εργαλείων. Στο πρώτο πλαίσιο διαλόγου του 
Οδηγού Γραφημάτων (Βήμα 1 από 4) επιλέγουμε την καταχώριση Γραμμές 
από τη λίστα Τύπος γραφήματος, και πατάμε στο πρώτο εικονίδιο της δεύ-
τερης σειράς του τμήματος Δευτερεύων τύπος γραφήματος. Τέλος, πατάμε 
στο κουμπί Επόμενο του Οδηγού Γραφημάτων.

45. Προκειμένου να ορίσουμε τον τίτλο του γραφήματος, μεταφερόμαστε στο 
τρίτο πλαίσιο διαλόγου του Οδηγού Γραφημάτων (Βήμα 3 από 4) πατώντας 
ακόμα μία φορά στο κουμπί Επόμενο. Ανοίγουμε την καρτέλα Τίτλοι, πατά-
με στο πλαίσιο Τίτλος γραφήματος, και πληκτρολογούμε το κείμενο Τρέχον 
σχολικό έτος. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Επόμενο του Οδηγού Γρα-
φημάτων.

46. Για να τοποθετήσουμε το γράφημα σε ένα νέο φύλλο εργασίας, ενεργοποι-
ούμε το κουμπί επιλογής Σε νέο φύλλο εργασίας του τελευταίου πλαισίου 
διαλόγου του Οδηγού Γραφημάτων (Βήμα 4 από 4), και πατάμε στο πλαίσιο 
κειμένου που βρίσκεται δεξιά από το κουμπί επιλογής. Διαγράφουμε το υ-
πάρχον κείμενο και πληκτρολογούμε Τρέχον έτος. Πατάμε στο κουμπί Τέλος
του Οδηγού Γραφημάτων.



47. Για να μορφοποιήσουμε το γράφημα ώστε η περιοχή σχεδίασής του να εμ-
φανίζεται με ανοιχτό κίτρινο χρώμα φόντου, ανοίγουμε την πτυσσόμενη λί-
στα Αντικείμενα γραφήματος της γραμμής εργαλείων Γράφημα και επιλέ-
γουμε την καταχώριση Περιοχή σχεδίασης. Στη συνέχεια, πατάμε στο κου-
μπί Μορφοποίηση περιοχής σχεδίασης της γραμμής εργαλείων Γράφημα. 
Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε το ανοιχτό κίτρινο χρώ-
μα στο τμήμα Περιοχή και πατάμε στο κουμπί OK.

48. Για να προσθέσουμε ετικέτες δεδομένων στο γράφημα, διαλέγουμε την ε-
ντολή Επιλογές γραφήματος από το μενού Γράφημα. Στο πλαίσιο διαλόγου 
Επιλογές γραφήματος, ανοίγουμε την καρτέλα Ετικέτες δεδομένων, ενερ-
γοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Τιμή, και πατάμε στο κουμπί OK του πλαισί-
ου διαλόγου.

49. Για να εφαρμόσουμε ένα περίγραμμα με σκιά γύρω από το γράφημα, επιλέ-
γουμε την καταχώριση Περιοχή γραφήματος από το πτυσσόμενο πλαισίου 
καταλόγου Αντικείμενα γραφήματος της γραμμής εργαλείων Γράφημα, και 
πατάμε στο κουμπί Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος της ίδιας γραμμής 
εργαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, ενεργοποιούμε το πλαί-
σιο ελέγχου Σκιά και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

50. Για να αλλάξουμε τη θέση του υπομνήματος ώστε να εμφανίζεται κάτω από 
το γράφημα, επιλέγουμε την καταχώριση Υπόμνημα από το πτυσσόμενο 
πλαίσιο Αντικείμενα γραφήματος της γραμμής εργαλείων Γράφημα, και 
πατάμε στο κουμπί Μορφοποίηση υπομνήματος της ίδιας γραμμής εργα-
λείων. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση υπομνήματος, ανοίγουμε την 
καρτέλα Θέση, ενεργοποιούμε το κουμπί επιλογής Κάτω, και πατάμε στο 
κουμπί OK.

51. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας στο βιβλίο εργασίας Στα-
τιστικά Στοιχεία, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής ερ-
γαλείων. Στη συνέχεια, για να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας, επιλέγουμε την 
εντολή Κλείσιμο από το μενού Αρχείο.

52. Για να κλείσουμε το Microsoft Excel, επιλέγουμε την εντολή Έξοδος από το
μενού Αρχείο.
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Συναρτήσεις

1. Οι συναρτήσεις είναι προκατασκευασμένοι τύποι που εκτελούν διάφορους 
υπολογισμούς για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

2. Τα ονόματα των ζητούμενων συναρτήσεων είναι τα εξής:

Όνομα Συνάρτησης Λειτουργία

Sum Αθροίζει μία ή περισσότερες περιοχές κελιών

Average Υπολογίζει το μέσο όρο των επιλεγμένων τιμών 

Max Επιστρέφει την μέγιστη τιμή των επιλεγμένων αριθμών

Min Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή των επιλεγμένων αριθμών

Count Υπολογίζει το πλήθος των επιλεγμένων κελιών

If
Αποδίδει μια τιμή, αν η συνθήκη που καθορίζουμε είναι 
αληθής και μια άλλη αν είναι ψευδής

3. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή λογιστικών φύλλων Microsoft Excel, πα-
τάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προ-
γράμματα, και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office
και επιλέγουμε την εντολή Microsoft Office Excel 2003.

Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Αποτελέσματα Τάξης από το συνοδευ-
τικό CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Πατάμε στο 
κάτω βέλος του πλαισίου Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του 
υπολογιστή μας από την πτυσσόμενη λίστα. Διπλοπατάμε στους φακέλους 
4_Excel και Αρχεία Εξάσκησης, και μετά διπλοπατάμε στο αρχείο Αποτελέ-
σματα Τάξης.

4. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα στο 
φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση ως από το 
μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατάμε στο κάτω βέ-
λος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώριση Τα έγ-
γραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθή-
κευση του πλαισίου διαλόγου.



5. Για να ξεκινήσουμε την καταχώριση μιας συνάρτησης πατάμε στο κουμπί Ει-
σαγωγή συνάρτησης της γραμμής τύπων ή επιλέγουμε την εντολή Συνάρτη-
ση από το μενού Εισαγωγή.

6. Οι συναρτήσεις AVERAGE (Μέσος Όρος), COUNT (Πλήθος) MAX (Μέγιστη τι-
μή), και MIN (Ελάχιστη τιμή) ανήκουν στην κατηγορία συναρτήσεων Στατι-
στικές, ενώ η συνάρτηση IF ανήκει στην κατηγορία Λογικές.

7. Για να υπολογίσουμε στο φύλλο εργασίας Τρίμηνο 1 το μέσο όρο του πρώ-
του τριμήνου για όλους τους μαθητές, επιλέγουμε το κελί Β31 και πατάμε 
στο κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης της γραμμής τύπων. Από το πτυσσόμενο 
πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης
επιλέγουμε την κατηγορία Στατιστικές, και στη λίστα Επιλογή συνάρτησης
πατάμε στη συνάρτηση Average. Έπειτα, πατάμε στο κουμπί OK και εμφανί-
ζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης. Για να αλλάξουμε την πε-
ριοχή κελιών στο πλαίσιο Number1, διαγράφουμε την υπάρχουσα αναφορά 
περιοχής, πληκτρολογούμε την αναφορά Β5:Β28, και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

8. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Τρίμηνο 2, πατάμε στην καρτέλα 
του ονόματός του. Για να καταχωρίσουμε στο κελί Β31 μια συνάρτηση υπο-
λογισμού του μέσου όρου βαθμολογιών για το δεύτερο τρίμηνο, επιλέγουμε 
το κελί Β31 και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης της γραμμής τύ-
πων. Από το πτυσσόμενο πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου διαλό-
γου Εισαγωγή συνάρτησης επιλέγουμε την κατηγορία Στατιστικές, ή κατα-
χωρίζουμε τη φράση μέσος όρος στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης και 
πατάμε στο κουμπί Μετάβαση. Στη λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε στη 
συνάρτηση Average. Έπειτα, πατάμε στο κουμπί OK και εμφανίζεται το 
πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης. Για να αλλάξουμε την περιοχή κε-
λιών στο πλαίσιο Number1, διαγράφουμε την υπάρχουσα αναφορά περιο-
χής, πληκτρολογούμε την αναφορά Β5:Β28, και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

9. Προκειμένου να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Τρίμηνο 3, πατάμε 
στην καρτέλα του ονόματός του. Για να καταχωρίσουμε στο κελί G5 μια συ-
νάρτηση για τον υπολογισμό της ελάχιστης βαθμολογίας του πρώτου μαθη-
τή (οι βαθμολογίες του οποίου αναγράφονται στα κελιά B5:F5), επιλέγουμε 
το κελί G5 και μετά διαλέγουμε την εντολή Συνάρτηση από το μενού Εισα-
γωγή. Από το πτυσσόμενο πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου διαλό-
γου Εισαγωγή συνάρτησης επιλέγουμε την κατηγορία Στατιστικές, ή κατα-
χωρίζουμε τη φράση ελάχιστη τιμή στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης και 
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πατάμε στο κουμπί Μετάβαση. Στη λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε στη 
συνάρτηση Min. Πατάμε στο κουμπί OK και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλό-
γου Ορίσματα συνάρτησης. Για να αλλάξουμε την περιοχή κελιών στο πλαί-
σιο Number1, σύρουμε το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης σε κά-
ποια άλλη θέση του παραθύρου ώστε να μη μας εμποδίζει, επιλέγουμε την 
περιοχή κελιών B5:F5, και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

10. Για να αντιγράψουμε τον τύπο του κελιού G5 στην περιοχή κελιών G6:G28, 
επιλέγουμε την περιοχή κελιών G5:G28, δείχνουμε στην εντολή Συμπλήρω-
ση του μενού Επεξεργασία, και επιλέγουμε την καταχώριση Προς τα κάτω
από το υπομενού.

11. Για να καταχωρίσουμε στο κελί H5 μια συνάρτηση για τον υπολογισμό της 
μέγιστης βαθμολογίας του πρώτου μαθητή (οι βαθμολογίες του οποίου α-
ναγράφονται στα κελιά B5:F5), επιλέγουμε το κελί H5 και μετά διαλέγουμε 
την εντολή Συνάρτηση από το μενού Εισαγωγή. Από το πτυσσόμενο πλαίσιο 
Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης επιλέ-
γουμε την κατηγορία Στατιστικές, ή καταχωρίζουμε τη φράση μέγιστη τιμή
στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης και πατάμε στο κουμπί Μετάβαση. Στη 
λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε στη συνάρτηση Max. Πατάμε στο κουμπί 
OK και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης. Για να αλ-
λάξουμε την περιοχή κελιών που αναγράφεται στο πλαίσιο Number1, πατά-
με στο κουμπί σύμπτυξης του πλαισίου διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης, 
επιλέγουμε την περιοχή κελιών B5:F5, πατάμε στο κουμπί ανάπτυξης του 
πλαισίου διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης και, τέλος, πατάμε στο κουμπί 
ΟΚ.

12. Για να αντιγράψουμε τη συνάρτηση του κελιού H5 στην περιοχή κελιών 
H6:H28, επιλέγουμε το κελί H5. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το δείκτη του 
ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης του επιλεγμένου κελιού και, όταν αυτός 
πάρει τη μορφή μικρού μαύρου σταυρού, σύρουμε προς τα κάτω μέχρι και 
το κελί H28.

13. Για να καταχωρίσουμε στο κελί I5 μια συνάρτηση υπολογισμού του μέσου 
όρου βαθμολογιών του πρώτου μαθητή (οι βαθμοί του οποίου αναγράφο-
νται στα κελιά B5:F5), επιλέγουμε το κελί I5 και πατάμε στο κουμπί Εισαγω-
γή συνάρτησης της γραμμής τύπων. Από το πτυσσόμενο πλαίσιο Επιλογή 
κατηγορίας του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης επιλέγουμε την 
κατηγορία Στατιστικές, ή καταχωρίζουμε τη φράση μέσος όρος στο πλαίσιο 



Αναζήτηση συνάρτησης και πατάμε στο κουμπί Μετάβαση. Στη λίστα Επι-
λογή συνάρτησης πατάμε στη συνάρτηση Average. Πατάμε στο κουμπί OK
και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης. Για να αλλά-
ξουμε την περιοχή κελιών που αναγράφεται στο πλαίσιο Number1, πλη-
κτρολογούμε την αναφορά περιοχής B5:F5 και πατάμε στο κουμπί OK.

14. Προκειμένου να αντιγράψουμε τη συνάρτηση του κελιού I5 στην περιοχή 
κελιών I6:I28, επιλέγουμε το κελί I5. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το δείκτη 
του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης του επιλεγμένου κελιού και, όταν αυ-
τός πάρει τη μορφή μικρού μαύρου σταυρού, σύρουμε προς τα κάτω μέχρι 
και το κελί I28.

15. Για να μορφοποιήσουμε την περιοχή κελιών I5:I28 ώστε να εμφανίζονται με 
ένα δεκαδικό ψηφίο, επιλέγουμε την περιοχή και μετά διαλέγουμε την εντο-
λή Κελιά από το μενού Μορφή. Στη συνέχεια, ανοίγουμε την καρτέλα Αριθ-
μός και επιλέγουμε την κατηγορία Αριθμός. Πληκτρολογούμε 1 στο πλαίσιο 
Πλήθος δεκαδικών ψηφίων και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

16. Για να καταχωρίσουμε στο κελί G31 μια συνάρτηση που θα επιστρέφει την 
ελάχιστη βαθμολογία της τάξης, επιλέγουμε το κελί G31 και μετά διαλέγου-
με την εντολή Συνάρτηση από το μενού Εισαγωγή. Από το πτυσσόμενο 
πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης
επιλέγουμε την κατηγορία Στατιστικές, ή καταχωρίζουμε τη φράση ελάχιστη 
τιμή στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης και πατάμε στο κουμπί Μετάβα-
ση. Στη λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε στη συνάρτηση Min. Πατάμε στο 
κουμπί OK και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης. Στο 
πλαίσιο Number1, καταχωρίζουμε την αναφορά περιοχής G5:G28 και πατά-
με στο κουμπί OK του πλαισίου διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης.

17. Για να καταχωρίσουμε στο κελί H31 μια συνάρτηση που θα υπολογίζει τη 
μέγιστη βαθμολογία της τάξης, επιλέγουμε το κελί H31 και μετά διαλέγουμε 
την εντολή Συνάρτηση από το μενού Εισαγωγή. Από το πτυσσόμενο πλαίσιο 
Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης επιλέ-
γουμε την κατηγορία Στατιστικές, ή καταχωρίζουμε τη φράση μέγιστη τιμή
στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης και πατάμε στο κουμπί Μετάβαση. Στη 
λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε στη συνάρτηση Max. Πατάμε στο κουμπί 
OK και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης. Στο πλαί-
σιο Number1, καταχωρίζουμε την αναφορά περιοχής H5:H28 και πατάμε στο 
κουμπί OK του πλαισίου διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης.
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18. Προκειμένου να προσθέσουμε στο κελί I31 μια συνάρτηση που θα υπολογί-
ζει τη μέση βαθμολογία της τάξης, επιλέγουμε το κελί I31 και πατάμε στο 
κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης της γραμμής τύπων. Από το πτυσσόμενο 
πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης
επιλέγουμε την κατηγορία Στατιστικές, ή καταχωρίζουμε τη φράση μέσος 
όρος στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης και πατάμε στο κουμπί Μετάβα-
ση. Στη λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε στη συνάρτηση Average. Πατάμε 
στο κουμπί OK και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης. 
Στο πλαίσιο Number1, καταχωρίζουμε την αναφορά περιοχής I5:I28 και πα-
τάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης.

19. Επιλέγουμε το κελί J5 και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης της 
γραμμής τύπων. Από το πτυσσόμενο πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας του πλαι-
σίου διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης επιλέγουμε την κατηγορία Λογικές, ή 
καταχωρίζουμε τη λέξη αν στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης και πατάμε 
στο κουμπί Μετάβαση. Στη λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε στη συνάρ-
τηση IF. Πατάμε στο κουμπί OK και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορί-
σματα συνάρτησης. Στο πλαίσιο Logical_test πατάμε στο κουμπί σύμπτυξης, 
επιλέγουμε το κελί Ι5 του φύλλου εργασίας Τρίμηνο 3, πατάμε στο κουμπί 
ανάπτυξης, πληκτρολογούμε το σύμβολο "μεγαλύτερο από" >, πατάμε και 
πάλι στο κουμπί σύμπτυξης, μεταφερόμαστε στο φύλλο εργασίας Τρίμηνο 2, 
επιλέγουμε το κελί Β5 και πατάμε στο κουμπί ανάπτυξης. Στη συνέχεια, κα-
ταχωρίζουμε στο πλαίσιο Value_if_true το κείμενο που θα εμφανίσει το 
πρόγραμμα στο κελί J5, Άνοδος αν η συνθήκη είναι αληθής. Στο πλαίσιο 
Value_if_false καταχωρίζουμε το κείμενο που θα εμφανίσει το πρόγραμμα 
στο κελί J5, Πτώση αν η συνθήκη είναι ψευδής. Τέλος, πατάμε στο κουμπί 
ΟΚ του πλαισίου διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης.

20. Για να προσθέσουμε στο κελί J31 μια συνάρτηση που θα υπολογίζει το πλή-
θος των κελιών της περιοχής I5:I28 τα οποία περιέχουν αριθμούς, επιλέγου-
με το κελί J31 και πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης της γραμμής 
τύπων. Από το πτυσσόμενο πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου δια-
λόγου Εισαγωγή συνάρτησης επιλέγουμε την κατηγορία Στατιστικές, ή κα-
ταχωρίζουμε τη φράση πλήθος κελιών στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης
και πατάμε στο κουμπί Μετάβαση. Στη λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε 
στη συνάρτηση COUNT. Πατάμε στο κουμπί OK και εμφανίζεται το πλαίσιο 
διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης. Στο πλαίσιο Value1, καταχωρίζουμε την 



αναφορά περιοχής I5:I28 και πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου 
Ορίσματα συνάρτησης.

21. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Βαθμολογία, πατάμε στην καρ-
τέλα του ονόματός του. Στη συνέχεια, επιλέγουμε το κελί Β5 και πατάμε στο 
κουμπί Εισαγωγή συνάρτησης της γραμμής τύπων. Από το πτυσσόμενο 
πλαίσιο Επιλογή κατηγορίας του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης
επιλέγουμε την κατηγορία Στατιστικές, ή καταχωρίζουμε τη φράση μέσος 
όρος στο πλαίσιο Αναζήτηση συνάρτησης και πατάμε στο κουμπί Μετάβα-
ση. Στη λίστα Επιλογή συνάρτησης πατάμε στη συνάρτηση AVERAGE. Πατά-
με στο κουμπί OK και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ορίσματα συνάρτη-
σης. Στο πλαίσιο Number 1 πατάμε στο κουμπί σύμπτυξης, μεταφερόμαστε 
στο φύλλο εργασίας Τρίμηνο 1, επιλέγουμε το κελί Β5, πατάμε στο κουμπί 
ανάπτυξης, πατάμε στο κουμπί σύμπτυξης του πλαισίου Number 2, μεταφε-
ρόμαστε στο φύλλο εργασίας Τρίμηνο 2, επιλέγουμε το κελί Β5, πατάμε στο 
κουμπί ανάπτυξης, πατάμε στο κουμπί σύμπτυξης του πλαισίου Number 3, 
μεταφερόμαστε στο φύλλο εργασίας Τρίμηνο 3 και επιλέγουμε το κελί I5. 
Τέλος, πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου Ορίσματα συνάρτη-
σης.

22. Για να αντιγράψουμε τον τύπο του κελιού Β5 του φύλλου εργασίας Βαθμο-
λογία στην περιοχή κελιών Β6:Β28 του ίδιου φύλλου εργασίας, επιλέγουμε 
το κελί Β5. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στη λαβή συ-
μπλήρωσης του επιλεγμένου κελιού και, όταν αυτός πάρει τη μορφή μικρού 
μαύρου σταυρού, σύρουμε προς τα κάτω μέχρι και το κελί Β28.

23. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο βιβλίο εργα-
σίας, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής εργαλείων. Για 
να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας, επιλέγουμε την εντολή Κλείσιμο από το 
μενού Αρχείο.
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Εύρεση, αντικατάσταση, και 
ταξινόμηση δεδομένων

1. Για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel, 
πατάμε στο κουμπί Έναρξη, δείχνουμε στην καταχώριση Όλα τα προγράμ-
ματα, και στη συνέχεια δείχνουμε στην καταχώριση Microsoft Office και ε-
πιλέγουμε την εντολή Microsoft Office Excel 2003 

Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Κατάσταση Μαθητών από το συνοδευ-
τικό CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Από την 
πτυσσόμενη λίστα Διερεύνηση σε επιλέγουμε τη μονάδα CD του υπολογιστή 
μας. Μεταφερόμαστε στο φάκελο 4_Excel\Αρχεία Εξάσκησης και διπλοπα-
τάμε στο αρχείο Κατάσταση Μαθητών.

2. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας Κατάσταση Μαθητών με το όνο-
μα Λίστα Μαθητών στο φάκελο Τα έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή 
Αποθήκευση ως από το μενού Αρχείο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση 
ως, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε 
την καταχώριση Τα έγγραφά μου από την πτυσσόμενη λίστα. Στη συνέχεια, 
πατάμε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, διαγράφουμε το προτεινόμενο όνομα, 
και πληκτρολογούμε το κείμενο Λίστα Μαθητών. Τέλος, πατάμε στο κουμπί 
Αποθήκευση του πλαισίου διαλόγου.

3. Για να ταξινομήσουμε τη λίστα σύμφωνα με το πεδίο Ονοματεπώνυμο σε 
αύξουσα σειρά, πατάμε σε ένα κελί της στήλης Ονοματεπώνυμο και μετά 
πατάμε στο κουμπί Αύξουσα ταξινόμηση της Βασικής γραμμής εργαλείων.

4. Για να ταξινομήσουμε τη λίστα σύμφωνα με το μέσο όρο του δεύτερου τρι-
μήνου κατά φθίνουσα σειρά, πατάμε σε ένα κελί της στήλης Μέσος όρος 2ου 
τριμήνου και μετά πατάμε στο κουμπί Φθίνουσα ταξινόμηση της Βασικής 
γραμμής εργαλείων.

5. Για να ταξινομήσουμε τη λίστα πρώτα με βάση το πεδίο Μέσος όρος 2ου τρι-
μήνου σε φθίνουσα σειρά και έπειτα με βάση το Ονοματεπώνυμο σε αύξου-
σα σειρά, πατάμε σε ένα κελί της λίστας και επιλέγουμε την εντολή Ταξινό-
μηση του μενού Δεδομένα. Πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Ταξινό-



μηση κατά, επιλέγουμε το πεδίο Μέσος όρος 2ου τριμήνου από τον πτυσσό-
μενο κατάλογο, και πατάμε στο κουμπί επιλογής Φθίνουσα. Στη συνέχεια, 
επιλέγουμε το πεδίο Ονοματεπώνυμο από το πρώτο πτυσσόμενο πλαίσιο 
καταλόγου Έπειτα κατά, και πατάμε στο διπλανό κουμπί επιλογής Αύξουσα. 
Τέλος, πατάμε στο κουμπί OK του πλαισίου διαλόγου.

6. Για να εντοπίσουμε την εγγραφή με επώνυμο Σάμου, επιλέγουμε τη στήλη 
Ονοματεπώνυμο και μετά διαλέγουμε την εντολή Εύρεση από το μενού Επε-
ξεργασία Στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση, πατάμε στο πλαίσιο Εύρεση του, 
πληκτρολογούμε τα δεδομένα που αναζητάμε (Σάμου), και πατάμε στο κου-
μπί Εύρεση επομένου. Αφού εντοπιστεί η εγγραφή που θέλουμε, κλείνουμε 
το πλαίσιο διαλόγου.

7. Για να εντοπίσουμε την αναφορά κελιού C16 στους τύπους του φύλλου ερ-
γασίας, επιλέγουμε ολόκληρο το φύλλο εργασίας πατώντας στο κουμπί Επι-
λογή όλων. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την εντολή Εύρεση από το μενού Επε-
ξεργασία. Στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση, πατάμε στο πλαίσιο Εύρεση του, 
πληκτρολογούμε την αναφορά κελιού C16, πατάμε στο κάτω βέλος του 
πλαισίου Διερεύνηση σε, και επιλέγουμε την καταχώριση Τύποι. Τέλος, πα-
τάμε στο κουμπί Εύρεση επομένου. Κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου.

8. Για να αντικαταστήσουμε το επώνυμο Ξένου με το Ψέμου, επιλέγουμε την 
εντολή Αντικατάσταση από το μενού Επεξεργασία. Στο πλαίσιο διαλόγου 
Αντικατάσταση, πατάμε στο πλαίσιο Εύρεση του και πληκτρολογούμε Ξέ-
νου. Στη συνέχεια, πατάμε στο πλαίσιο Αντικατάσταση με και πληκτρολο-
γούμε Ψέμου. Πατάμε στο κουμπί Εύρεση επομένου και, μετά, στο κουμπί 
Αντικατάσταση.

9. Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας στο βιβλίο εργασίας Λίστα Μαθη-
τών, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής εργαλείων. Για 
να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας, επιλέγουμε την εντολή Κλείσιμο από το 
μενού Αρχείο.
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Διαμόρφωση σελίδας

1. Για να ανοίξουμε το βιβλίο εργασίας Προϊόντα Ομορφιάς από το συνοδευ-
τικό CD, επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα από το μενού Αρχείο. Ανοίγουμε 
την πτυσσόμενη λίστα Διερεύνηση σε και επιλέγουμε τη μονάδα CD του υ-
πολογιστή μας. Διπλοπατάμε στα εικονίδια των φακέλων 4_Excel και Αρχεία 
Εξάσκησης και, μετά, διπλοπατάμε στο αρχείο Προϊόντα Ομορφιάς.

2. Για να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα στο φάκελο Τα 
έγγραφά μου, επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση ως από το μενού Αρχεί-
ο. Στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατάμε στο κάτω βέλος του πλαι-
σίου Αποθήκευση σε και επιλέγουμε την καταχώριση Τα έγγραφά μου από 
την πτυσσόμενη λίστα. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση του πλαισίου 
διαλόγου.

3. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας έτος εισαγωγής στην αγορά, πα-
τάμε στην καρτέλα του στο κάτω μέρος του παραθύρου.

4. Προκειμένου να προσθέσουμε την τρέχουσα ημερομηνία στο δεξιό τμήμα 
της κεφαλίδας, επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας από το μενού 
Αρχείο και ανοίγουμε την καρτέλα Κεφαλίδα/υποσέλιδο. Πατάμε στο κου-
μπί Προσαρμογή κεφαλίδας και τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής στο 
πλαίσιο Δεξιό τμήμα. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Ημερομηνία και με-
τά πατάμε στο κουμπί OK.

5. Για να προσθέσουμε στο κεντρικό τμήμα του υποσέλιδου, στο ίδιο φύλλο 
εργασίας, το κείμενο Δέκα χρόνια στο χώρο της ομορφιάς, πατάμε στο κου-
μπί Προσαρμογή υποσέλιδου και τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής στο 
πλαίσιο Κεντρικό τμήμα. Πληκτρολογούμε το κείμενο Δέκα χρόνια στο χώρο 
της ομορφιάς και πατάμε στο κουμπί OK.

6. Για να μορφοποιήσουμε το κείμενο του υποσέλιδου σύμφωνα με τα ζητού-
μενα της άσκησης, πρώτα το επιλέγουμε. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί 
Γραμματοσειρά και, στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, επιλέγουμε τη 
γραμματοσειρά Bookman Old Style. Από το πλαίσιο Στυλ επιλέγουμε την 
καταχώριση Πλάγια και από το πλαίσιο Μέγεθος επιλέγουμε την καταχώρι-
ση 11. Τέλος, πατάμε στο κουμπί ΟΚ του πλαισίου διαλόγου.



7. Για να ρυθμίσουμε το επάνω και το κάτω περιθώριο του φύλλου εργασίας 
στα 4,5 εκατοστά, επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας από το με-
νού Αρχείο και ανοίγουμε την καρτέλα Περιθώρια. Στα πλαίσια Επάνω και 
Κάτω πληκτρολογούμε τον αριθμό 4,5, και πατάμε στο κουμπί OK.

8. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Σε κυκλοφορία, πατάμε στην καρ-
τέλα του στο κάτω μέρος του παραθύρου. Προκειμένου να αλλάξουμε τον 
προσανατολισμό σελίδας, επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας από 
το μενού Αρχείο και ανοίγουμε την καρτέλα Σελίδα. Τέλος, ενεργοποιούμε 
το κουμπί επιλογής Οριζόντιος και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

9. Για να εμφανίζονται τα δεδομένα του φύλλου εργασίας κεντραρισμένα ορι-
ζόντια στην τυπωμένη σελίδα, επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας
από το μενού Αρχείο και ανοίγουμε την καρτέλα Περιθώρια. Ενεργοποιούμε 
το πλαίσιο ελέγχου Οριζόντια του τμήματος Στοίχιση στο κέντρο της σελί-
δας και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

10. Για να προσθέσουμε αρίθμηση σελίδων, με τη μορφή Σελίδα 1 από ?, στο 
υποσέλιδο του φύλλου εργασίας, επιλέγουμε την εντολή Κεφαλίδα και υ-
ποσέλιδο από το μενού Προβολή. Πατάμε στο κάτω βέλος του πλαισίου Υ-
ποσέλιδο και επιλέγουμε την καταχώριση Σελίδα 1 από ?. Τέλος, πατάμε 
στο κουμπί OK του πλαισίου διαλόγου.

11. Για να προσθέσουμε στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας το όνομα του βι-
βλίου εργασίας ακολουθούμενο από μία παύλα ( - ) και το όνομα του φύλ-
λου εργασίας, επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας από το μενού 
Αρχείο και ανοίγουμε την καρτέλα Κεφαλίδα/υποσέλιδο. Πατάμε στο κου-
μπί Προσαρμογή κεφαλίδας και τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής στο 
πλαίσιο Αριστερό τμήμα. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Όνομα αρχείου, 
πατάμε το πλήκτρο της παύλας ( - ), και μετά πατάμε στο κουμπί Όνομα 
φύλλου. Τέλος πατάμε στο κουμπί OK.

12. Για να τυπώνονται οι γραμμές πλέγματος καθώς και οι επικεφαλίδες γραμ-
μών και στηλών, επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας από το μενού 
Αρχείο και ανοίγουμε την καρτέλα Φύλλο. Στη συνέχεια, ενεργοποιούμε τα 
πλαίσια ελέγχου Γραμμές πλέγματος και Επικεφαλίδες γραμμών και στη-
λών, και πατάμε στο κουμπί OK.

13. Για να μεταφερθούμε στο φύλλο εργασίας Πωλήσεις, πατάμε στην καρτέλα 
του. Προκειμένου να ελέγξουμε σε πόσες σελίδες μπορεί να τυπωθεί το 
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φύλλο εργασίας, με τις τρέχουσες ρυθμίσεις μας, πατάμε στο κουμπί Προε-
πισκόπηση εκτύπωσης. Ο αριθμός σελίδων του τυπωμένου φύλλου εργασί-
ας αναγράφεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου Προεπισκόπη-
σης.

14. Για να προσθέσουμε στο δεξιό τμήμα της κεφαλίδας τον αριθμό της τρέχου-
σας σελίδας ακολουθούμενο από τη λέξη από και το σύνολο των σελίδων, 
επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας από το μενού Αρχείο. Έπειτα, 
ανοίγουμε την καρτέλα Κεφαλίδα/υποσέλιδο, πατάμε στο κουμπί Προσαρ-
μογή κεφαλίδας, και τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής στο πλαίσιο Δεξιό
τμήμα. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Αριθμός σελίδας, πληκτρολογούμε 
το κείμενο από, και πατάμε στο κουμπί Σύνολο σελίδων. Τέλος, πατάμε στο 
κουμπί OK.

15. Για να επαναλαμβάνεται η γραμμή 1 στο επάνω μέρος κάθε σελίδας εκτύ-
πωσης του φύλλου, επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας από το 
μενού Αρχείο και ανοίγουμε την καρτέλα Φύλλο. Στη συνέχεια, πατάμε στο 
κουμπί σύμπτυξης του πλαισίου Επανάληψη γραμμών στην κορυφή επιλέ-
γουμε τη γραμμή 1 του φύλλου εργασίας και πατάμε στο κουμπί ανάπτυξης. 
Τέλος, πατάμε στο κουμπί OK του πλαισίου διαλόγου.

16. Για να τυπώνονται σε μία σελίδα τα δεδομένα του φύλλου εργασίας Πωλή-
σεις, επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας από το μενού Αρχείο και 
ανοίγουμε την καρτέλα Σελίδα. Στη συνέχεια, ενεργοποιούμε το κουμπί επι-
λογής Προσαρμογή σε και πληκτρολογούμε τον αριθμό 1 στα πλαίσια ανά 
ύψος και ανά πλάτος. Τέλος, πατάμε στο κουμπί OK.

17. Προκειμένου να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας στο βιβλίο εργασίας, πα-
τάμε στο κουμπί Αποθήκευση της Βασικής γραμμής εργαλείων. Για να κλεί-
σουμε το Microsoft Excel, επιλέγουμε την εντολή Έξοδος από το μενού Αρ-
χείο.


