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Microsoft Office Excel
Επαναληπηικό Διαγώνιζμα
1. Μνξθνπνηήζηε ηελ ζηήιε G ώζηε όηαλ ππεξβαίλεη ηα 30€ λα κνξθνπνηεί ηα
θαηάιιεια θειηά κε πξάζηλν ρξώκα.
2. Αζξνίζηε ηηο ηηκέο ηεο ζηήιεο G ζην θειί B25 θαη κεηά εκθαλίζηε ηα θειηά ηα νπνία
εμαξηάηαη ην ζπγθεθξηκέλν θειί.
3. Απνθξύςηε ηηο ζηήιεο A,D θαη ηηο γξακκέο 1,3.
4. Δπαλεκθαλίζηε ηηο ζηήιεο θαη ηηο γξακκέο.
5. Αληηγξάςηε ηα θειηά Α2:Β19 θαη επηθνιιείζηε ηηο κνξθέο ηνπο ζηα C2:D19.
6. Σην θειί B26 ππνινγίζηε ην ζύλνιν ηεο ζηήιεο F.
7. Μνξθνπνηήζηε ηελ ζηήιε Α ώζηε λα εκθαλίδεηαη έλαο πεληαςήθηνο αξηζκόο. Αλ δελ
ζπκπιεξώλεη λα πξνζηίζεληαη κεδεληθά ζηελ αξρή.
8. Γεκηνπξγήζηε έλα 3D δηάγξακκα πίηαο κε ζηνηρεία από ηελ πεξηνρή D1:D19 θαη
G1:G19. Αιιάμηε ην όλνκα ηίηινπ ζε Data.
9. Μνξθνπνηήζηε ηελ εκεξνκελία ζηελ ζηήιε D ώζηε λα εκθαλίδεηαη σο Μαξ-14.
10. Πνηα είλαη ε θαηάιεμε αξρείνπ ζε έλα αξρείν Excel;
________________
11. Τν θειί D3 νλνκάζηε ην Branch.
12. Γώζηε ην όλνκα Κσδηθόο ζην θειί Α1 θαη ην όλνκα Σεηξά ζηελ πεξηνρή θειηώλ
Α2:Α19.
13. Σην θειί Β27 εηζάγεηε ηελ ζεκεξηλή εκεξνκελία κε ηελ θαηάιιειε ζπλάξηεζε.
14. Σην θειί B28 λα ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα ησλ νθεηιώλ όισλ ησλ πειαηώλ πνπ
έρνπλ εγγξαθεί κεηά ηελ 20/03/2014.
Τν C28 λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνεζεηηθό θειί.
15. Να ππνινγίζεηε ζην θειί B30 ην πιήζνο ησλ θειηώλ πνπ πεξηέρνπλ αξηζκνύο ζηελ
πεξηνρή E2:E19.
16. Μεηαηξέςηε ην θείκελν ηνπ θειηνύ I1 ζε θεθαιαία γξάκκαηα κε ηελ θαηάιιειε
ζπλάξηεζε.
17. Μνξθνπνηήζηε ηελ εκεξνκελία ζηελ ζηήιε Β ώζηε λα εκθαλίδεη ην κήλα/έηνο
σο 3-09.
18. Γεκηνπξγήζηε έλα αξρείν βαζηζκέλν ζηo πξόηππν διαχείριζη δανείου θαη
απνζεθεύζηε κε όλνκα Γάλεην.xlsx.
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19. Τη ππνινγίδεη ε ζπλάξηεζε Rate;
a. Απνδίδεη ηελ παξνύζα αμία κηαο επέλδπζεο.
b. Απνδίδεη ηε κειινληηθή αμία κηαο επέλδπζεο κε βάζε πεξηνδηθέο,
ζηαζεξέο πιεξσκέο θαη ζηαζεξό επηηόθην.
c. Απνδίδεη ην επηηόθην κηαο πξνζόδνπ αλά πεξίνδν.
d. Απνδίδεη ην ζπληειεζηή εζσηεξηθήο απόδνζεο κίαο ζεηξάο ηακεηαθώλ
ξνώλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από ηα πνζά ηνπ πίλαθα values.
20. Τη ππνινγίδεη ε ζπλάξηεζε FV;
a. Απνδίδεη ηελ παξνύζα αμία κηαο επέλδπζεο.
b. Απνδίδεη ηε κειινληηθή αμία ηνπ αξρηθνύ θεθαιαίνπ κεηά ηελ
επέλδπζή ηνπ, εθαξκόδνληαο κηα ζεηξά αλαηνθηζκώλ.
c. Απνδίδεη ην επηηόθην κηαο πξνζόδνπ αλά πεξίνδν.
d. Απνδίδεη ηε κειινληηθή αμία κηαο επέλδπζεο κε βάζε πεξηνδηθέο,
ζηαζεξέο πιεξσκέο θαη ζηαζεξό επηηόθην.
21. Τη ππνινγίδεη ε ζπλάξηεζε PV;
a. Απνδίδεη ην πιήζνο ησλ πεξηόδσλ κηαο επέλδπζεο, κε βάζε πεξηνδηθέο
ζηαζεξέο πιεξσκέο θαη ζηαζεξό επηηόθην.
b. Απνδίδεη ηελ παξνύζα αμία κηαο επέλδπζεο.
c. Απνδίδεη ην επηηόθην κηαο πξνζόδνπ αλά πεξίνδν.
d. Απνδίδεη ηε κειινληηθή αμία κηαο επέλδπζεο κε βάζε πεξηνδηθέο,
ζηαζεξέο πιεξσκέο θαη ζηαζεξό επηηόθην.
22. Τη επεξεάδεη ε ζπλάξηεζε PROPER;
a. Μεηαηξέπεη ζε θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα κηαο αθνινπζίαο
ραξαθηήξσλ θαη όια ηα γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία έπνληαη ελόο
ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη γξάκκα. Μεηαηξέπεη όια ηα άιια γξάκκαηα
ζε πεδά.
b. Μεηαηξέπεη θείκελν ζε θεθαιαία γξάκκαηα.
c. Μεηαηξέπεη όια ηα θεθαιαία γξάκκαηα κίαο ζπκβνινζεηξάο θεηκέλνπ
ζε πεδά
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23. Τη επεξεάδεη ε ζπλάξηεζε LOWER;
a. Μεηαηξέπεη ζε θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα κηαο αθνινπζίαο
ραξαθηήξσλ θαη όια ηα γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία έπνληαη ελόο
ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη γξάκκα. Μεηαηξέπεη όια ηα άιια γξάκκαηα
ζε πεδά.
b. Μεηαηξέπεη θείκελν ζε θεθαιαία γξάκκαηα.
c. Μεηαηξέπεη όια ηα θεθαιαία γξάκκαηα κίαο ζπκβνινζεηξάο θεηκέλνπ
ζε πεδά
24. Τη επεξεάδεη ε ζπλάξηεζε UPPER;
a. Μεηαηξέπεη ζε θεθαιαίν ην πξώην γξάκκα κηαο αθνινπζίαο
ραξαθηήξσλ θαη όια ηα γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία έπνληαη ελόο
ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη γξάκκα. Μεηαηξέπεη όια ηα άιια γξάκκαηα
ζε πεδά.
b. Μεηαηξέπεη θείκελν ζε θεθαιαία γξάκκαηα.
c. Μεηαηξέπεη όια ηα θεθαιαία γξάκκαηα κίαο ζπκβνινζεηξάο θεηκέλνπ
ζε πεδά.
25. Τη ελέξγεηεο θάλεη ε ζπλάξηεζε CONCATENATE;
a. Αθαηξεί από ην θείκελν όινπο ηνπο ραξαθηήξεο πνπ δελ κπνξνύλ λα
εθηππσζνύλ.
b. Δλνπνηεί δύν ή πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θεηκέλνπ ζε έλα
c. Μεηαηξέπεη κηα ηηκή ζε θείκελν, κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή αξηζκνύ
26.

Τη ελέξγεηεο θάλεη ε ζπλάξηεζε SUMIF;
a. Αζξνίδεη όινπο ηνπο αξηζκνύο ζε κε πεξηνρή θειηώλ
b. Απνδίδεη ην άζξνηζκα ησλ θειηώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ δεδνκέλα
θξηηήξηα.
c.

Απνδίδεη ην ζπληειεζηή εζσηεξηθήο απόδνζεο κίαο ζεηξάο
ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από ηα πνζά ηνπ πίλαθα
values.

Καλή επιηυχία!
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