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2ο 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. Στο κελί G2  του φύλλου εργασίας IF του βιβλίου εργασίας drasthriotita2.xls γράψτε και εκτελέστε τη 

συνάρτηση if της περίπτωσης Α της Δραστηριότητας 1 του 1
ου

 Φύλλου Εργασίας, ώστε να δούμε αν ο πρώτος 

μαθητής του πίνακα είναι ή όχι πολύ μελετηρός. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της αυτόματης 

συμπλήρωσης κελιών, εκτελέστε την συνάρτηση και για τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης.  

 

 

 

 

Πόσοι μαθητές στην τάξη διαβάζουν μεγαλύτερες ή ίσες των 5 ωρών το αγαπημένο τους μάθημα 

(είναι δηλ. Πολύ μελετηροί);............................................................................................................... 

 

3. Στο κελί Η2 γράψτε και εκτελέστε τη συνάρτηση if της περίπτωσης Β της Δραστηριότητας 1 του 1
ου

 Φύλλου 

Εργασίας, ώστε να δούμε αν ο πρώτος μαθητής του πίνακα είναι ή όχι μέτριος. Χρησιμοποιώντας τη 

διαδικασία της αυτόματης συμπλήρωσης κελιών, εκτελέστε την συνάρτηση και για τους υπόλοιπους μαθητές 

της τάξης.  

   Πόσοι μαθητές στην τάξη διαβάζουν λιγότερες ή ίσες των 3 ωρών το αγαπημένο τους μάθημα;                                   

…………................................................................................................................................................ 

 

4. Στο κελί Ι2 γράψτε και εκτελέστε τη συνάρτηση if της περίπτωσης Ε της Δραστηριότητας 1, ώστε να δούμε αν 

θα χαρακτηριστεί με  «λιγότερες» ή «περισσότερες ή ίσες» ώρες από τον Μ.Ο. ωρών ανάγνωσης ο πρώτος 

μαθητή του πίνακα. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της αυτόματης συμπλήρωσης κελιών, εκτελέστε την 

συνάρτηση και για τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης. 

Πόσοι μαθητές θα χαρακτηριστούν με «λιγότερες»;……………………………………………………………………. 

Πόσοι μαθητές θα χαρακτηριστούν με «περισσότερες ή ίσες»;………………….................................... 

 

5. Συμφωνούν οι απαντήσεις αυτές με τις απαντήσεις που δώσατε ως προβλέψεις στην Δραστηριότητα 1 του 

1
ου

 φύλλου εργασίας;………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Αν όχι, εξηγήστε τι έφταιξε σε αυτό:…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Δραστηριότητα 2 
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» -> «Κουίζ ερωτήσεων»   και  απαντήστε στις ερωτήσεις του «Quiz ερωτήσεων - Συνάρτηση IF». 

Το κουίζ αυτό μπορείτε να απαντήσετε όσες φορές θέλετε και από υπολογιστή εκτός εργαστηρίου με 

σύνδεση στο internet. 
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Προτεινόμενη εργασία για το σπίτι…  

 

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» -> πατήστε πάνω στο «Εργασία για το σπίτι» για 

να κατεβάσετε το αρχείο more.pdf που είναι η εκφώνηση της άσκησης. Επίσης κατεβάστε 

και πάλι το αρχείο drastiriotita2.xls, είναι το αρχείο που θα χρειαστείτε για την άσκηση.  

 

 

 


