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EXCEL – ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  

 Στο Excel ή Υπολογιστικά Φύλλα τα Γραφήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. 

Με αυτά αναπαριστούμε τις πληροφορίες ενός πίνακα.  

 

 Οι επιλογές που έχουμε είναι πολλές και εξαρτώνται από τον τύπο των 

δεδομένων που θέλουμε να αναπαραστήσουμε γραφικά αλλά και το 

σκοπό του γραφήματος. 

 

 Αν θέλουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, 

όπου από ένα σύνολο ανθρώπων δόθηκαν απαντήσεις σε μια ερώτηση, 

θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε γράφημα Πίτας.  

 

 Αν επιθυμούμε να δώσουμε μια γραφική απεικόνιση της πορείας των 

κερδών μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια ενός έτους θα μπορούσαμε 

να χρησιμοποιήσουμε ένα γράφημα Γραμμής. 

 

 Μπορούμε όταν εμφανίσουμε το Γράφημα να το επεξεργαστούμε και 

στην συνέχεια π.χ. επεξεργασία υπομνήματος, αλλαγή τύπου 

γραφήματος κλπ… 

 

 Για να εισάγουμε ένα γράφημα πρέπει αρχικά να επιλέξουμε από τον 

πίνακα τα στοιχεία που επιθυμούμε π.χ. στήλες και γραμμές που 

θέλουμε και μετά από την Εισαγωγή του μενού του Excel ποιο τύπο 

γραφήματος θέλουμε π.χ. Στήλη ή Γραμμή ή Πίτα ή Ράβδος κλπ... 
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Δραστηριότητα: 

1. Ανοίξτε ένα κενό έγγραφο στο Excel και μεταφέρετε ότι βλέπετε παρακάτω: 

 

2. H γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε είναι Arial και μέγεθος γραμμάτων 12. 

3. Υπολογίστε τα Σύνολα με την συνάρτηση του αθροίσματος. 

4. Το φύλλο ονομάστε το ΜΟΥΣΙΚΗ. 

5. Επιλέξτε τις στήλες A, B, C (δηλαδή την στήλη ΜΟΥΣΙΚΗ, Γυναίκες και Άντρες) 

και δημιουργήστε γράφημα του τύπου Στήλη 3Δ και επιλέξτε Ομαδοποιημένη 

Στήλη 3Δ.  

6. Στον τίτλο του γραφήματος να γράψετε ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΑΝΤΡΕΣ. 

7. Το γράφημα μετακινήστε το σε νέο φύλλο και ονομάστε το ΣΤΗΛΗ. 

8. Επιλέξτε τις στήλες A, B, C (δηλαδή την στήλη ΜΟΥΣΙΚΗ, Γυναίκες και Άντρες) 

και δημιουργήστε γράφημα του τύπου Ράβδος 2Δ και επιλέξτε  Ομαδοποιημένη 

Ράβδος.  

9. Στον τίτλο του γραφήματος να γράψετε Μουσική άντρες κ γυναίκες 

10. Το γράφημα μετακινήστε το σε νέο φύλλο και ονομάστε το ΡΑΒΔΟΣ. 

11. Τέλος, επιλέξτε τις στήλες ΜΟΥΣΙΚΗ και Γυναίκες και δημιουργήστε γράφημα 

του τύπου Πίτα 3Δ. 

12. Στον τίτλο του γραφήματος να γράψετε ΤΙ ΑΚΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ; 

13. Επιλέξτε όποιο στυλ γραφήματος επιθυμείτε. 

14. Το γράφημα μετακινήστε το σε νέο φύλλο και ονομάστε το ΠΙΤΑ. 

15. Αποθηκεύστε την άσκηση στον φάκελό σας με το όνομα ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 

16. Κλείστε το Excel. 

 

Σημείωση:  

✓ Το βιβλίο εργασίας που θα δημιουργήσετε θα πρέπει να λέγεται ΕΙΔΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ και να περιέχει τα εξής φύλλα εργασίας: ΜΟΥΣΙΚΗ, ΣΤΗΛΗ, 

ΡΑΒΔΟΣ, ΠΙΤΑ.  

✓ Στα φύλλα εργασίας: ΣΤΗΛΗ, ΡΑΒΔΟΣ, ΠΙΤΑ να περιέχονται τα αντίστοιχα 

γραφήματα. 
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Η προτεινόμενη μορφή του Excel με τα γραφήματα πρέπει να έχει την παρακάτω 

μορφή: 
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Καλή εξάσκηση!!! 


