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Τύποι 
 

 

 

 

 

 Εργασίες 

1) Ποιο µαθηµατικό τελεστή πρέπει να χρησιµοποιήσεις για:  

Πρόσθεση + 

Αφαίρεση - 

Πολλαπλασιασµό * 

∆ιαίρεση / 

 

2) Βρες το λάθος κάθε τύπου και γράψε τον σωστά: 

α) =α10/β6  Τα γράµµατα είναι ελληνικά. Ο σωστός τύπος είναι =a10/b6 

β) b8*a13  Λείπει το ίσον στην αρχή του τύπου. Ο σωστός τύπος είναι  

 = b8*a13 

γ) =  c 14  +  d 12  Υπάρχουν κενά διαστήµατα στον τύπο. Ο σωστός τύπος 

 είναι =c14+d12 

δ) d12-e15=  Το ίσον πρέπει να µπει στην αρχή του τύπου. ∆ηλαδή, =d12-e15  

ε) =5b/5a  Οι αναφορές κελιών είναι γραµµένες ανάποδα. Ο σωστός τύπος 

 είναι =b5/a5   

3) Γράψε τη συνάρτηση που υπολογίζει το συνολικό άθροισµα των τιµών της επό-

µενης εικόνας 

ΔΕΙ
ΓΜΑ
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Η συνάρτηση είναι =sum(b3:j3) 

4) Τι λάθος έχει η συνάρτηση που περιέχεται στο επιλεγµένο κελί; Γράψε τη σωστή 

συνάρτηση  Στο άθροισµα υπολογίζεται και το έτος 2004. Η σωστή συνάρτηση 

είναι =sum(B4:B12) 

  

5) Πότε εµφανίζεται η ένδειξη ######## σε ένα κελί; Κύκλωσε τη σωστή απά-

ντηση. 

α) Όταν δε χωράει το κείµενο που πληκτρολογούµε στο κελί. 

β) Όταν δε χωράει ο αριθµός ή το αποτέλεσµα ενός υπολογισµού στο κελί. 

γ) Όταν ο υπολογισµός έχει γίνει λάθος. 

δ) Όταν το κείµενο που πληκτρολογήσαµε στο κελί έχει τουλάχιστον ένα  

 ορθογραφικό λάθος. 

6) Αντιστοίχισε τη µορφή του δείκτη του ποντικιού µε τη σωστή λειτουργία. 

 
Αντιγραφή  

 
Επιλογή  

 Μετακίνηση 

 
Συµπλήρωση 

ΔΕΙ
ΓΜΑ
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