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EXCEL – ΑΠΛΟΙ & ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

 Το Excel ή  Υπολογιστικά Φύλλα είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη εφαρμογή 

τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην επαγγελματική μας ζωή. 

 

 Η δημιουργία πινάκων που περιέχουν στοιχεία πελατών, οικονομικά 

στοιχεία για τον επαγγελματικό ή οικογενειακό προϋπολογισμό είναι 

μερικές από τις δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν με τη χρήση του 

Excel.  
 

 Τα αρχεία που δημιουργούνται από το Excel τα ονομάζουμε Βιβλία 

Εργασίας (Books) και αποτελούνται από Φύλλα Εργασίας (Sheets). 

 

 Η εμφάνιση του Excel μοιάζει με πίνακα. Η περιοχή στην οποία 

μπορούμε να καταχωρήσουμε δεδομένα είναι το Κελί. Κάθε Κελί ανήκει 

ταυτόχρονα σε μια Γραμμή και μια Στήλη του πίνακα. 

 

 Οι Στήλες και οι Γραμμές του Φύλλου Εργασίας είναι αριθμημένες. Με 

αυτό τον τρόπο, μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο Κελί βρισκόμαστε. 
 

 Το Excel περιέχει συχνά αριθμητικά δεδομένα όπως: χρηματικά ποσά 

που επιθυμούμε να αθροίσουμε ή βαθμολογίες για τις οποίες θέλουμε 

να υπολογίσουμε το μέσο όρο κλπ.. Τότε χρησιμοποιούμε τις 

Συναρτήσεις.  

 

 Για να καταλάβει ο υπολογιστής ότι θέλουμε να κάνουμε υπολογισμό 

γράφουμε το = στο κελί που θέλουμε να εμφανιστεί ο υπολογισμός και 

ακολουθούμε τη διαδικασία υπολογισμού πχ. = 8 + 5 και πατάμε Enter. 

 

 Υπάρχουν οι Συναρτήσεις που εμείς πληκτρολογούμε τη συνάρτηση, 

αλλά αντί να χρησιμοποιήσουμε νούμερα, χρησιμοποιούμε αναφορές σε 

κελιά, π.χ. =Β3*C3. Το πλεονέκτημα αυτής της περίπτωσης είναι ότι 

ακόμα κι αν αλλάξει το περιεχόμενο των κελιών, το αποτέλεσμα της 

συνάρτησής μας θα ενημερωθεί αυτόματα και θα δίνει τη σωστή τιμή. 

 

 Υπάρχουν και οι έτοιμες Συναρτήσεις που επιλέγουμε αυτόματα όπως: 

το άθροισμα (Sum), ο Μέγιστος αριθμός (Max), ο Μέσος Όρος 

(Average) 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 

11. 

3. Στην 1η και 2η γραμμή εφαρμόστε συγχώνευση κελιών. 

4. Στα υπόλοιπα κελιά εφαρμόστε αναδίπλωση κειμένου όπου είναι απαραίτητο. 

5. Για τους αριθμούς χρησιμοποιήστε αυτόματη λαβή αρίθμησης. 

6. Υπολογίστε την Αξία Ρεύματος, το ΦΠΑ και τον Τελικό Λογαριασμό. 

7. Η Αξία Ρεύματος ισούται με το γινόμενο των ημερησίων μονάδων επί της 

τιμής της ημερήσιας μονάδας, συν το γινόμενο των νυχτερινών μονάδων επί 

της τιμής της νυχτερινής μονάδας. 

8. Το ΦΠΑ ισούται με το 18% επί της αξίας του ρεύματος. 

9. Ο Τελικός Λογαριασμός ισούται με την αξία του ρεύματος συν το ΦΠΑ. 

10. Βρείτε τον Μέσο όρο λογαριασμού ρεύματος με την κατάλληλη συνάρτηση. 

11. Βρείτε τον Μεγαλύτερο λογαριασμό ρεύματος με την κατάλληλη συνάρτηση. 

12. Βρείτε τον Μικρότερο λογαριασμό ρεύματος με την κατάλληλη συνάρτηση. 

13. Αποθηκεύστε την άσκηση στον φάκελό σας με το όνομα ΔΕΗ. 

14. Κλείστε το Excel. 
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Η τελική μορφή του Excel μετά τους υπολογισμούς πρέπει να έχει την παρακάτω 

μορφή: 

 

 

 

Καλή εξάσκηση!!! 


