
Άσκηση 3 Calc

1. Δημιουργήστε ένα νέο λογιστικό βιβλίο και πληκτρολογήστε τα παρακάτω στο φύλλο 1.

2. Τα κελιά A1:A4 μορφοποιήστε τα με έντονη μορφή, χρώμα γραμματοσειράς μπλε και χρώμα
γεμίσματος ανοιχτό κίτρινο.

3. Εισάγετε  μια  νέα  γραμμή πάνω από την πρώτη και  πληκτρολογήστε  στο κελί  Α1 τη λέξη
«Όνομα» και στο κελί Β1 τη λέξη «Ηλικία».

4. Τα κελιά Α1 και Β1  στοιχίστε τα στο κέντρο. Αλλάξτε το ύψος των γραμμών 2-5 σε 0.6 εκ.
5. Τα  περιεχόμενα  των  κελιών  Β2:Β5  στοιχίστε  τα  στο  κέντρο  και  του  οριζόντιου  και  του

κατακόρυφου άξονα.
6. Στο κελί Α7 πληκτρολογήστε Μέσος όρος στο κελί Β7 υπολογίστε τον μέσο όρο των ηλικιών

των παιδιών.
7. Στο κελί Α8 πληκτρολογήστε Μέγιστη ηλικία στο κελί Β8 υπολογίστε την μέγιστη ηλικία.
8. Στα κελιά Α1 μέχρι Β5 βάλτε εξωτερικό και εσωτερικό περίγραμμα.
9. Μετονομάστε το φύλλο 1 σε ΗΛΙΚΙΕΣ .Στο κέντρο του υποσέλιδου εμφανίστε το όνομα του

φύλλου με έντονη γραφή και στην κεφαλίδα το όνομα του λογιστικού βιβλίου.
10. Στο κελί C1 πληκτρολογήστε το κείμενο μετά από 10 χρόνια και στη στήλη C υπολογίστε με

τον κατάλληλο τύπο ποια θα είναι η ηλικία των παιδιών σε 10 χρόνια.
11. Χρησιμοποιώντας την αυτόματη συμπλήρωση αντιγράψτε τον τύπο και για τα υπόλοιπα παιδιά.
12. Εισάγετε άλλη μια γραμμή πάνω από την 1η. Στο κελί Α1 πληκτρολογήστε τη φράση Ηλικίες

Παιδιών και στοιχίστε την στο κέντρο της περιοχής Α1 και C1. Στο κελί F1 πληκτρολογήστε
την τιμή 365.

13. Ανάμεσα στις στήλες B και C εισάγετε μία νέα στήλη. Στο κελί C2 πληκτρολογήστε το κείμενο
Μέρες  και  στα  αντίστοιχα  κελιά  υπολογίστε  πόσες  μέρες  είναι  τα  χρόνια  της  ηλικίας  του
καθενός (χρησιμοποιώντας το κελί F1). 

14. Με την χρήση της αυτόματης συμπλήρωσης αντιγράψτε τον τύπο και στα υπόλοιπα κελιά των
παιδιών.

15. Στο φύλλο ΗΛΙΚΙΕΣ και στα κελιά Β3-Β6 εφαρμόστε μορφοποίηση υπό όρους ώστε εάν η
ηλικία του αντίστοιχου παιδιού είναι 18 και πάνω να χρωματίζεται  το κελί πράσινο αλλιώς
κόκκινο.

16. Αποθηκεύστε με όνομα Άσκηση 3 στον φάκελό σας. 

Κώστας 18
Μαρία 13
Άννα 25
Δήμητρα 16


