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1ο Φύλλο Εργασίας  

Ονοµατεπώνυµο µαθητή :……………………………………………………… 

Τάξη:……………………….. Τµήµα :…………….Ηµεροµηνία:……………… 

Δραστηριότητα 1 
1. Ανοίξτε ένα φυλλομετρητή του ιντερνετ (πχ internet explorer) και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

users.sch.gr/goutouloudi. Περιηγηθείτε στο μενού B Γυμνασίου-> «IF συνάρτηση και διάγραμμα ροής - excel» . 

Κατεβάστε το αρχείο drasthriotita2.xls στον υπολογιστή σας και μεταβείτε στο τελευταίο φύλλο εργασίας  IF  . 

2. Για τις παρακάτω περιπτώσεις  Β και Γ συμπληρώστε κατάλληλα το διάγραμμα ροής και γράψτε την 

αντίστοιχη  if συνάρτηση για αυτό. Επίσης, απαντήστε πόσες τιμές προβλέπεται ότι θα αποδιδόταν αν 

εφαρμόζαμε τις συναρτήσεις αυτές στο drasthriotita2.xls. 

  

 

 

 

Β 
Αν οι ώρες ανάγνωσης του 

αγαπημένου μαθήματος του 

μαθητή είναι μικρότερες ή  ίσες 

των 3  ωρών τότε να 

χαρακτηρίζεται ως «Μέτριος», 

διαφορετικά να μην 

χαρακτηρίζεται καθόλου 

 

Λογική συνθήκη - είναι η τιμή του 

κελιού Ε2 μικρότερη ή ίση του 3? 

Τιμή αν αληθής - Μέτριος 

Τιμή αν ψευδής -  

Γ 
Αν οι ώρες ανάγνωσης του 

αγαπημένου μαθήματος του 

μαθητή είναι μεγαλύτερες ή ίσες 

των 5 ωρών  τότε να 

χαρακτηρίζεται ως «Μπράβο!!!», 

διαφορετικά να χαρακτηρίζεται 

ως «άλλο αγαπημένο?» 

 

Λογική συνθήκη - είναι η τιμή του 

κελιού Ε2 μεγαλύτερη ή ίση του 

5? 

Τιμή αν αληθής – Μπράβο!!! 

Τιμή αν ψευδής – άλλο 

αγαπημένο? 

Συνάρτηση: 

= IF(E2>=5,"Πολύ Μελετηρός", " " ) 

 

Πόσοι θα ναι Πολύ Μελετηροί; 
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Α 
Αν οι ώρες ανάγνωσης του 

αγαπημένου μαθήματος του 

μαθητή είναι μεγαλύτερες ή ίσες 

των 5 ωρών τότε να 

χαρακτηρίζεται ως «Πολύ 

μελετηρός», διαφορετικά να μην 

χαρακτηρίζεται καθόλου 

 

Λογική συνθήκη - είναι η τιμή του 

κελιού Ε2 μεγαλύτερη ή ίση του 

5? 

Τιμή αν αληθής - Πολύ μελετηρός 

Τιμή αν ψευδής -  

Συνάρτηση: 

= ……………………………………………………. 

 

Πόσοι θα ναι Μέτριοι; 

…………………………………………………… 

Συνάρτηση: 

= …………………………………………………….. 

 

Πόσοι θα πάρουν Μπράβο; 

………………………………………………………… 
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Δραστηριότητα 2 
1. Για τις παρακάτω περιπτώσεις  Ε και Ζ, συμπληρώστε κατάλληλα τα κενά στην εκφώνηση του 

αλγορίθμου και γράψτε την αντίστοιχη  if συνάρτηση για αυτό. Επίσης, απαντήστε πόσες τιμές 

προβλέπεται ότι θα αποδιδόταν αν εφαρμόζαμε τις συναρτήσεις αυτές στο drasthriotita2.xls. 

  

 Ε 
Αν οι ώρες ανάγνωσης του 

αγαπημένου μαθήματος του 

μαθητή είναι 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

τότε να …...................................... 

……………………………………………………, 

διαφορετικά να………………………….. 

……………………………………………………. 

 

Λογική συνθήκη - ……………………… 

……………………………………………………

………………………………………………….. 

Τιμή αν αληθής -……………………….. 

Τιμή αν ψευδής - ……………………… 

Δ 
Αν οι ώρες ανάγνωσης του 

αγαπημένου μαθήματος του 

μαθητή είναι μεγαλύτερες ή ίσες 

από τον μέσο όρο των ωρών 

ανάγνωσης όλων των μαθητών 

της τάξης τότε να χαρακτηρίζεται 

ως «1», διαφορετικά να μην 

χαρακτηρίζεται καθόλου 

 

Λογική συνθήκη - είναι η τιμή του 

κελιού Ε2 μεγαλύτερη ή ίση του 

AVERAGE(E2:E15) 

Τιμή αν αληθής - 1 

Τιμή αν ψευδής -  

Συνάρτηση: 

 =IF(E2>=AVERAGE(E2:E15),1," ") 

 

Πόσοι θα πάρουν 1; 
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Συνάρτηση: 

= …………………………………………………….. 

 

Πόσοι θα χαρακτηριστούν με 

περισσότερες ή ίσες; 

………………………………………………………… 


