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1. Ανοίξετε την Microsoft Excel. 

2. Στην στήλη Α γράψετε τις μέρες της εβδομάδας ξεκινώντας από την Κυριακή. 

3. Στην στήλη Β γράψετε τους μήνες με σειρά. 

4. Αντιγράψετε την στήλη Β στις 3 επόμενες στήλες. 

5. Από την πρώτη στήλη αλλάξετε το size των γραμμάτων σε 16 και χρώμα κόκκινο. 

6. Στη δεύτερη στήλη αλλάξετε το size των γραμμάτων σε 18 και χρώμα πράσινο. 

7. Στην τελευταία στήλη αλλάξετε το size των γραμμάτων σε 18 και γραμματοσειρά σε Arial. 

8. Ταξινομήστε σε φθίνουσα σειρά την πρώτη στήλη χωρίς να επηρεαστούν οι άλλες στήλες. 

9. Ταξινομήστε σε αύξουσα σειρά την τελευταία στήλη επηρεάζοντας και τις υπόλοιπες 

στήλες. 

10.  Στην Στήλη Μ γράψετε τους αριθμούς από τον 1 μέχρι το 50 χρησιμοποιώντας το auto fill. 

11. Στην Στήλη N γράψετε όλες τις ημερομηνίες για τον μηνά Ιανουάριο 2015 χρησιμοποιώντας 

το auto fill. 

12. Στο κελί Κ1 γράψετε «€ 85.23». 

13. Στο κελί Κ2 γράψετε «$ 50.25». 

14. Στο κελί Κ3 γράψετε «£ 100.00». 

15. Στο κελί Κ3 αυξήστε τον αριθμό των μηδενικών κατά δυο. 

16. Στο κελί Κ4 γράψετε 27/06/2000 αλλάζοντας την μορφή της ημερομηνίας σε long date. 

17. Στο sheet 2 δημιουργήστε τον πιο κάτω πίνακα: 

 

18. Συμπληρώστε τον πίνακα(στήλες C,D). 

19. Στο sheet 3 δημιουργήστε τον πιο κάτω πίνακα: 

 

20. Συμπληρώστε τον πίνακα. 
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21. Αλλάξετε τον προσανατολισμό των σελίδων σε Landscape. 

22. Αλλάξετε τα περιθώρια αριστερά σε 6cm και δεξιά σε 7,5cm. 

23. Αλλάξετε τα περιθώρια πάνω σε 4,5cm  και κάτω σε 4,3cm. 

24. Επιλέξετε να τύπωνε κάθε φόρα η σειρά με τις στήλες και τον αριθμό γραμμής. 

25. Επιλέξετε μόνο το sheet 3 για να τυπωθεί 3 φόρες. 

26. Προσθέστε Header με την σημερινή μέρα και ημερομηνία. 

27. Προσθέστε Footer με το όνομα σας. 

28. Στο sheet 4 δημιουργήστε τον πιο πάνω πίνακα και συμπληρώστε τον πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Αποθηκεύσετε το workbook με το όνομα «Μάθημα 10». 

 

 


