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Ενότητα 3.4 
 

 

∆ηµιουργία Γραφηµάτων 
 

 

 

 

 

 

Ειδικοί Στόχοι 
 

Ποιος τύπος γραφήµατο  ς 
   είναι κατάλληλος για την 

 παρουσίαση των  στοιχείων 
µου;

σω 
κα 
ν;

σω 
 τα 
ών 
σο 
ων 
 ύ ή 
ας;

Οι επιµορφούµενοι πρέπει:   

        
 

Να µπορούν να δηµιουργούν ένα γράφηµα σε ένα αρχείο
υπολογιστικού φύλλου. 

 

Μπορώ να εκτυπώ 
γράφηµα µαζί µε τον πίνα 

των αποτελεσµάτω

Πώς µπορώ να απεικονί  
  σε ένα γράφηµα

 αποτελέσµατα των µαθητ
µου  συγκριτικά µε το µέ 

  όρο των αποτελεσµάτ
  των µαθητών του νοµο

 της χώρ
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Τα Γραφήµατα 
Τα γραφήµατα παρουσιάζουν, µε έναν ξεχωριστό τρόπο, τα 
δεδοµένα του φύλλου εργασίας από το οποίο δηµιουργήθηκαν και 
ενηµερώνονται κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδοµένα αυτά. Οι 
τύποι γραφηµάτων παρουσιάζουν και τονίζουν διαφορετικές όψεις 
των δεδοµένων σας, προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν 
την προβολή συγκρίσεων και τάσεων.  

Ας δούµε ένα παράδειγµα, για να δείτε πόσο εύκολα µπορείτε να 
δηµιουργήσετε ένα γράφηµα. 

 

∆ραστηριότητα 3.4.1 

  

       
         

         
  

 

∆ηµιουργία απλού γραφήµατος 

 

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εξόδων. Να γίνει γράφηµα στηλών, για να
παρουσιάσετε την πορεία των εξόδων για τα αναλώσιµα ανά τρίµηνο του
2001. Να γίνει γράφηµα ράβδων, για να συγκρίνετε τα έξοδα του πρώτου
τριµήνου ανά κατηγορία. 

Απάντηση 

1. Αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία στον παραπάνω πίνακα, επιλέξτε τα κελιά Α4 – 

Ε5. Κάντε κλικ στο κουµπί  του οδηγού γραφηµάτων της Βασικής γραµµής 

εργαλείων. 

2. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφηµάτων - Βήµα 1 από 4 - Τύπος 
γραφήµατος που εµφανίζεται, στο πεδίο Τύπος γραφήµατος, επιλέξτε  Στήλες 
και στο πεδίο ∆ευτερεύων τύπος γραφήµατος, κάντε κλικ στο πρώτο γράφηµα 
και κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 

  

 
3. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφηµάτων - Βήµα 2 από 4 – ∆εδοµένα 

προέλευσης που εµφανίζεται, φαίνεται ήδη το γράφηµά σας. Στο πεδίο Περιοχή
δεδοµένων, φαίνεται η περιοχή που επιλέξατε, για να δηµιουργήσετε το 
γράφηµα. Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 
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4. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφηµάτων - Βήµα 3 από 4 - Επιλογές 
γραφήµατος που ακολουθεί, στο πεδίο Τίτλος γραφήµατος:, προσαρµόστε τον 
τίτλο σε «ΕΞΟ∆Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ», στο πεδίο Άξονας κατηγοριών
(Χ):, πληκτρολογήστε «2001» και  στο πεδίο Άξονας τιµών (Υ):, πληκτρολογήστε 
«ΠΟΣΟ».  

 
  

5. Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. Στο επόµενο βήµα, επιλέξτε σαν θέση του 
γραφήµατος το ίδιο φύλλο και κάντε κλικ στο κουµπί <Τέλος>. 

6. Το γράφηµα βρίσκεται στο ίδιο φύλλο εργασίας µαζί µε τον πίνακα και είναι ίδιο 
µε αυτό που ακολουθεί.  

 
Εικόνα 3.4.1: Γράφηµα Στηλών  

 
7. Στη συνέχεια, επιλέξτε τα κελιά Α5 – Β8 και εκκινήστε πάλι τον οδηγό γραφη-

µάτων. Στο πεδίο Τύπος γραφήµατος, επιλέξτε Ράβδοι, στο πεδίο ∆ευτερεύων
τύπος γραφήµατος, κάντε κλικ στο πρώτο γράφηµα και µετά κλικ στο κουµπί 
<Επόµενο>. 

 
 

 

 
 

8. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφηµάτων - Βήµα 2 από 4 – ∆εδοµένα 
προέλευσης που εµφανίζεται, φαίνεται ήδη το γράφηµά σας. Στο πεδίο Περιοχή
δεδοµένων, φαίνεται η περιοχή που επιλέξατε, για να δηµιουργήσετε το 
γράφηµα.  Κάντε κλικ κουµπί <Επόµενο>. 

9. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφηµάτων - Βήµα 3 από 4 - Επιλογές 
γραφήµατος που ακολουθεί, στο πεδίο Τίτλος γραφήµατος:, προσαρµόστε τον 
τίτλο σε «ΕΞΟ∆Α 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ», στο πεδίο Άξονας κατηγοριών (Χ):, πληκτρο-
λογήστε «ΕΞΟ∆Α» και  στο πεδίο Άξονας τιµών (Υ):, πληκτρολογήστε «Σε χιλιά-
δες».  Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. Στο επόµενο βήµα, επιλέξτε σαν 
θέση του γραφήµατος το ίδιο φύλλο και κάντε κλικ στο κουµπί <Τέλος>. 

 
Εικόνα 3.4.2: Γράφηµα Ράβδων  
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Τα µέρη ενός γραφήµατος 
Ας γνωρίσουµε από κοντά τα µέρη ενός τυπικού γραφήµατος : 

 

 

 

 

 

Τίτλος γραφήµατος 

Περιγράφει τι απεικονίζει το γράφηµα. Ο τίτλος συνήθως 
στοιχίζεται στο κέντρο του επάνω µέρους ενός γραφήµατος. 

Περιοχή σχεδίασης γραφήµατος 

Σε ένα γράφηµα 2∆ είναι η περιοχή που ορίζεται από τους 
άξονες και περιλαµβάνει όλες τις σειρές δεδοµένων. Σε γρά-
φηµα 3∆ είναι η περιοχή που ορίζεται από τους άξονες και 
περιλαµβάνει τις σειρές δεδοµένων, τα ονόµατα των κατηγο-
ριών, τις ετικέτες υποδιαίρεσης και τους τίτλους των αξόνων. 

Άξονες 

Ο άξονας είναι µια γραµµή που διαγράφεται σε µια πλευρά της 
περιοχής σχεδίασης και παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για 
µετρήσεις ή συγκρίσεις σε ένα γράφηµα. Για τα περισσότερα 
γραφήµατα, οι τιµές δεδοµένων είναι σχεδιασµένες κατά µήκος 
του άξονα τιµών (y), ο οποίος είναι συνήθως κατακόρυφος, 
ενώ οι κατηγορίες είναι σχεδιασµένες κατά µήκος του άξονα 
κατηγοριών (x), ο οποίος είναι συνήθως οριζόντιος. 

Σηµάδια υποδιαίρεσης άξονα 

Τα σηµάδια υποδιαίρεσης του άξονα είναι µικρές γραµµές µε-
τρήσεων που τον τέµνουν, όµοιες µε τις υποδιαιρέσεις ενός χά-
ρακα. Οι ετικέτες υποδιαίρεσης άξονα προσδιορίζουν τις κατη-
γορίες, τις τιµές ή τις σειρές στο γράφηµα. Οι ετικέτες υποδιαί-
ρεσης προέρχονται από τα κελιά του φύλλου δεδοµένων που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του γραφήµατος. 

 

Τίτλος γραφήµατος

Υπόµνηµα

Τίτλος Άξονα Υ Άξονας Υ  

Ετικέτες Άξονα Χ Άξονας Χ Τίτλος Άξονα Χ 

Εικόνα 3.4.3: Τα µέρη ενός γραφήµατος  

274 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ∆ηµιουργία γραφηµάτων

 

 

 

 

 

Γραµµές πλέγµατος γραφήµατος 

Είναι οι γραµµές που µπορείτε να προσθέσετε σε ένα γράφηµα, 
για ευκολότερη προβολή και εκτίµηση δεδοµένων. Οι γραµµές 
πλέγµατος εκτείνονται διαµέσου της περιοχής σχεδίασης, ξεκι-
νώντας από τα σηµάδια υποδιαίρεσης ενός άξονα. 

Υπόµνηµα 

Είναι ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει τα χρώµατα που έχουν δοθεί 
στις σειρές δεδοµένων ή στις κατηγορίες ενός γραφήµατος. 

Ετικέτες δεδοµένων 

Η ετικέτα παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε ένα δείκτη 
δεδοµένων, ο οποίος αναπαριστά ένα σηµείο δεδοµένων ή µια 
τιµή που προέρχεται από ένα κελί του φύλλου εργασίας. Οι 
ετικέτες δεδοµένων µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα δείκτη 
δεδοµένων, µια σειρά δεδοµένων ή σε όλους τους δείκτες 
δεδοµένων ενός γραφήµατος. Ανάλογα µε τον τύπο του 
γραφήµατος, οι ετικέτες δεδοµένων µπορεί να εµφανίζουν 
τιµές, ονόµατα σειρών δεδοµένων ή κατηγοριών, ποσοστά ή 
ένα συνδυασµό από όλα αυτά. 

Πίνακας δεδοµένων σε γραφήµατα 

Είναι ένας πίνακας µέσα στο γράφηµα, ο οποίος περιέχει τα 
αριθµητικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία 
του γραφήµατος. Κάθε γραµµή του πίνακα δεδοµένων αναπα-
ριστά µια σειρά δεδοµένων. Ο πίνακας δεδοµένων συνήθως 
επισυνάπτεται στον άξονα κατηγοριών του γραφήµατος και 
αντικαθιστά τις ετικέτες υποδιαίρεσης του άξονα αυτού. 

 

∆ηµιουργία ενός γραφήµατος 
Για να δηµιουργήσουµε ένα γράφηµα, ακολουθούµε την παρακάτω 
διαδικασία: 

Για να µπορέσετε να πάρετε
το σωστό αποτέλεσµα
(γράφηµα), πρέπει να

επιλέξετε σωστά τα κελιά
ας

 τα
τις
 τα
υν.

1. Επιλέγουµε τα δεδοµένα του φύλλου εργασίας που θέλουµε να 
απεικονίσουµε στο γράφηµα. 

2. Επιλέγουµε τον τύπο του γραφήµατος που είναι πιο κατάλ-
ληλος για τα στοιχεία που θέλουµε να παρουσιάσουµε. 

3. Αποφασίζουµε αν θέλουµε το γράφηµα να ενσωµατωθεί στο 
ίδιο φύλλο εργασίας µαζί µε τα δεδοµένα ή σε ξεχωριστό φύλ-
λο γραφήµατος. 

4. Χρησιµοποιούµε τον οδηγό γραφηµάτων, για να δηµιουργή-
σουµε αρχικά το γράφηµα. 

5. Επιλέγουµε το γράφηµα, για να το µορφοποιήσουµε σύµφωνα 
µε τις προτιµήσεις µας. 
των  δεδοµένων που σ
ενδιαφέρουν, καθώς και

αντίστοιχα κελιά µε 
ετικέτες που
προσδιορίζο
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Σειρές δεδοµένων 
Σειρά δεδοµένων είναι κάθε οµάδα σχετιζοµένων δεδοµένων που 
θα απεικονιστεί σε ένα γράφηµα. Σχεδιάζεται µε ένα χρώµα ή 
µοτίβο που την αναπαριστά στο υπόµνηµα του γραφήµατος. 
Μπορείτε να απεικονίσετε περισσότερες από µια σειρές δεδοµένων 
(π.χ αναλώσιµα, τζάµια), ταυτόχρονα σε ένα γράφηµα, εκτός από 
το γράφηµα πίτας που απεικονίζει µόνο µια σειρά δεδοµένων.  

Για την επιλογή των δεδοµένων πρέπει να προσδιορίσετε σε ποιο 
τµήµα των δεδοµένων θέλετε να δώσετε µεγαλύτερη έµφαση. Για 
παράδειγµα, αν έχετε πίνακα µε τα έξοδα για αναλώσιµα και πάγια 
τριών ετών, η δηµιουργία ενός γραφήµατος στηλών θα µας δείξει 
από προεπιλογή ως σειρά δεδοµένων ό,τι υπάρχει σε µικρότερο 
πλήθος (σειρές ή στήλες), δηλαδή θα δοθεί έµφαση στη σύγκριση 
των εξόδων ανά έτος. Τα δεδοµένα σχεδιάζονται µε τη σειρά που 
εµφανίζονται στο Φ.Ε. αλλά µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά αυτή.  

 

∆ραστηριότητα 3.4.2 

  

        
      

 

∆ηµιουργία γραφήµατος από τµήµα δεδοµένων 

∆ίνεται ο πίνακας των εργαστηρίων πληροφορικής σε Γυµνάσια, Λύκεια και
ΤΕΕ. Να γίνει γράφηµα πίτας για την
ποσοστιαια παρουσίαση των εργα
στηρίων των Λυκείων του Νοµού σας.  

   -
     

Απάντηση 

1. Επιλέγουµε την περιοχή κελιών Α2 – Α5, κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο <Ctlr> 
και σύρουµε επάνω από τα κελιά C2 – C5. ∆ηλαδή επιλέξαµε την περιοχή Α2 – 
Α5 και C2 – C5 της οποίας τα δεδοµένα θέλουµε να απεικονίσουµε στο 
γράφηµα πίτας. 

2. Κάντε κλικ στο κουµπί του οδηγού γραφηµάτων της Βασικής γραµµής 
εργαλείων. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφηµάτων - Βήµα 1 από 4 - 
Τύπος γραφήµατος που εµφανίζεται, στο πεδίο Τύπος γραφήµατος, επιλέξτε  
Πίτα και στο πεδίο ∆ευτερεύων τύπος γραφήµατος, κάντε κλικ στο δεύτερο 
γράφηµα της πρώτης γραµµής και κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 

  

 

 

 

3. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφηµάτων - Βήµα 2 από 4 – ∆εδοµένα 
προέλευσης που εµφανίζεται, φαίνεται ήδη το γράφηµά σας. Στο πεδίο Περιοχή
δεδοµένων, φαίνεται η περιοχή που επιλέξατε, για να δηµιουργήσετε το 
γράφηµα. Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 

4. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφηµάτων - Βήµα 3 από 4 - Επιλογές 
γραφήµατος που ακολουθεί, στο πεδίο Τίτλος γραφήµατος:, προσαρµόστε τον 
τίτλο σε «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΩΝ». Κάντε κλικ στην καρτέλα Ετικέτες 
δεδοµένων και επιλέξτε Εµφάνιση ποσοστού. 
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5. Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. Στο επόµενο βήµα, στο πεδίο Τοποθέτηση 
γραφήµατος, επιλέξτε Σε νέο φύλλο εργασίας    και ονοµάστε το «Εργαστήρια 
Λυκείων Αχαΐας 2001». Κάντε κλικ στο κουµπί <Τέλος>. 

6. Το γράφηµα δηµιουργήθηκε σε δικό του φύλλο εργασίας που ήδη ονοµάσθηκε. 

 

 

Εισαγωγή γραφήµατος στο φύλλο εργασίας 
Για να δηµιουργήσετε ένα γράφηµα, πρέπει κατ’ αρχή να αποφα-
σίσετε τα δεδοµένα που θέλετε να απεικονίζονται στο γράφηµα:  

1. Επιλέξτε την περιοχή των κελιών, µε τα δεδοµένα που θα 
συµµετέχουν στο γράφηµα.  

2. Κάντε κλικ στο κουµπί  της Βασικής γραµµής εργαλείων, 
για να ξεκινήσει ο οδηγός γραφηµάτων που θα σας καθοδη-
γήσει, για να κατασκευάσετε το γράφηµα που θέλετε.  

3. Στο παράθυρο, στο «Βήµα 1» του οδηγού γραφηµάτων, 
στο πεδίο Τύπος γραφή-
µατος:, επιλέξτε το είδος 
του γραφήµατος που θέ-
λετε και στο δεξιό µέρος 
του παραθύρου κάντε κλικ 
στον ακριβή τύπο του 
γραφήµατος που θα 
δηµιουργήσετε. Κάντε κλικ 
στο κουµπί <Επόµενο>.  

 

  
4. Στο παράθυρο, στο «Βήµα 2» του οδηγού γραφηµάτων, 

στο πεδίο Σειρά σε: µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των 
δεδοµένων από γραµµές σε στήλες ή αντίστροφα. Στην 
περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει τη σωστή περιοχή κελιών, 
µπορείτε να το κάνετε τώρα, κάνοντας κλικ στο κουµπί  του 
πεδίου Περιοχή δεδοµένων:. Στη συνέχεια οδηγήστε το δείκτη 
στο πρώτο κελί της περιοχής, µε πατηµένο το αριστερό 
πλήκτρο, σύρατε µέχρι να επιλέξετε σωστά την περιοχή και 

 

Αν κάνετε κλικ στο κουµπί
<Πιέστε παρατεταµένα

το κουµπί για να
προβληθεί το δείγµα>,

στο κάτω µέρος του
παραθύρου στο Βήµα 1,

µπορείτε να δείτε το
γράφηµα πριν εµφανισθεί

στο φύλλο σας.

Ο οδηγός θα συνδέσει το
γράφηµα µε τα δεδοµένα
του φύλλου εργασίας από

τα οποία και θα
ενηµερώνεται κάθε φορά

που αλλάζουν τα δεδοµένα,
προκειµένου να αλλάζει και
το γράφηµα αντίστοιχα.
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µετά από αυτό κάντε κλικ στο κουµπί  για να επιστρέψετε 
στο ενηµερωµένο γράφη-
µα µε τη σωστή επιλογή 
κελιών. 

5. Κάντε κλικ στην καρτέλα 
Σειρά, για να τροποποιή-
σετε, αν θέλετε, το όνοµα, 
τις τιµές ή τις ετικέτες του 
άξονα κατηγοριών (Χ), για 
κάθε σειρά δεδοµένων που 
περιλαµβάνεται στο γρά-
φηµά σας. Στο πεδίο Σειρά:, κάντε κλικ στο όνοµα της σειράς 
της οποίας θέλετε να αλλάξετε κάποιο στοιχείο (π.χ. όνοµα). 
Στη συνέχεια µπορείτε, 
είτε να κάνετε κλικ στο 
κουµπί  του πεδίου 
Όνοµα:, µετά κλικ στο 
κελί του φύλλου εργασίας 
µε το νέο όνοµα και τέλος 
κλικ στο κουµπί  για να 
αλλάξει το όνοµα, είτε να 
πληκτρολογήσετε το νέο 
όνοµα στο πεδίο αυτό. 
Κάντε κλικ στο κουµπί 
<Επόµενο>.  

6. Στο παράθυρο, στο «Βήµα 3» του οδηγού γραφηµάτων,  
µπορείτε να δώσετε τίτλο 
στο γράφηµα και τίτλους 
αντίστοιχα στους άξονες 
κατηγοριών. Στο παράθυ-
ρο αυτό µπορείτε ακόµα 
να πειραµατιστείτε µε τις 
Ετικέτες και τον πίνακα 
δεδοµένων, µε τους άξο-
νες, µε το πλέγµα και το υπόµνηµα. Επιλέξτε ό,τι νοµίζετε εσείς 
καλύτερο και στο τέλος κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>.  

7. Στο τελευταίο παράθυρο  
επιλέξτε τη δυνατότητα 
να ενσωµατώσετε το 
γράφηµα στο φύλλο σας 
ή σε νέο φύλλο που θα 
ονοµάζεται Γράφηµα1. Κάντε κλικ στο κουµπί <Τέλος> και, 
πλέον, το γράφηµά σας βρίσκεται στο χώρο που επιλέξατε.   
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Τύποι γραφηµάτων 

  
Εικόνα 3.4.5:  
Γράφηµα Στηλών

Παρακάτω φαίνονται µερικοί βασικοί τύποι των γραφηµάτων, για 
να µπορέσετε να επιλέξετε αυτό που χρειάζεστε κάθε φορά. 

⌦ Ένα γράφηµα στηλών εµφανίζει αλλαγές σε δεδοµένα για µια 
χρονική περίοδο ή απεικονίζει συγκρίσεις µεταξύ στοιχείων. Οι 
κατηγορίες οργανώνονται οριζόντια, οι τιµές κάθετα, για να 
τονιστεί η απόκλιση σε σχέση µε το χρόνο. 

⌦ Ένα γράφηµα ράβδων απεικονίζει συγκρίσεις µεταξύ µεµονω-
µένων στοιχείων.  Οι κατηγορίες οργανώνονται κάθετα, οι τιµές 
οριζόντια, για επικέντρωση στη σύγκριση τιµών και µικρότερη 
έµφαση στο χρόνο. 

  
Εικόνα 3.4.6:  
Γράφηµα Ράβδων

⌦ Ένα γράφηµα πίτας εµφανίζει το αναλογικό µέγεθος των 
στοιχείων, που διαµορφώνουν µια σειρά δεδοµένων, προς το 
άθροισµα των στοιχείων. Εµφανίζει µόνο µια σειρά δεδοµένων 
και είναι χρήσιµο, όταν τονίζεται ένα σηµαντικό στοιχείο. 

⌦ Ένα γράφηµα γραµµών εµφανίζει την τάση σε ένα σύνολο 
δεδοµένων. Για παράδειγµα, η τάση της προόδου των µαθητών 
είναι ανοδική από το 1ο προς το 2ο τρίµηνο και καθοδική από 
το 2ο στο 3ο τρίµηνο. 

  

  
Εικόνα 3.4.7:  

Γράφηµα Γραµµών

Εικόνα 3.4.7:  
Γράφηµα Πίτας

⌦ Τα δεδοµένα σε µορφή κώνων, κυλίνδρων ή και πυραµίδων 
µπορεί να προσδώσουν καταπληκτικά εφέ στο γράφηµα στη-
λών 3-∆ και στο γράφηµα ράβδων. 

 

Η Μορφοποίηση του γραφήµατος 
∆ηµιουργήσατε ένα γράφηµα. Πρέπει τώρα να το µορφοποιήσετε, 
γιατί η µορφοποίηση είναι αυτή που θα εκτιµηθεί περισσότερο και 
θα κάνει µεγαλύτερη εντύπωση. Κάντε κλικ πάνω στο γράφηµα, 
για να το επιλέξετε, κι έτσι θα εµφανιστεί και η γραµµή εργαλείων 

Κατά γραµµή 
ή κατ  στά ήλη 

Εµφάνιση 
Υποµνήµατος 

Μορφοποίηση
ά

 
ξονα 

Αντικείµενα
Γ

 
ραφήµατος 

Τύπος
Γ

 
ραφήµατος 

Πίνακας 
∆εδοµένων 

Γωνία
Κει

 
µένου 

Εικόνα 3.4.8: Η Γραµµή εργαλείων Γράφηµα   
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Γράφηµα.  Οδηγήστε το δείκτη του ποντικιού σας στα κουµπιά 
της γραµµής εργαλείων, για να δείτε τις ετικέτες όλων των υπαρ-
χόντων κουµπιών. Στην αναδυόµενη λίστα που βρίσκεται αριστερά, 
στη θυρίδα Αντικείµενα γραφήµατος, µπορείτε να επιλέξετε το 
µέρος του γραφήµατος που θα µορφοποιήσετε. Μόλις κάνετε την 
επιλογή σας το διπλανό κουµπί  εµφανίζει ανάλογο µήνυµα µε 
αυτό της θυρίδας.  Κάντε κλικ στο κουµπί αυτό και στο παράθυρο 
διαλόγου που ακολουθεί, δώστε όσες και όποιες επιλογές θέλετε 
στις καρτέλες του παραθύρου και κάντε κλικ στο κουµπί <ΟΚ>.   

 

Την ίδια µορφοποίηση µπορείτε να την κάνετε µε δεξί κλικ στο 
ανάλογο σηµείο και στο µενού συντοµίας που θα εµφανιστεί να 
κάνετε κλικ στην κατάλληλη εντολή που είναι µάλιστα πρώτη στο 
µενού αυτό. 

 

Η µορφοποίηση της περιοχής γραφήµατος 
Κάντε δεξί κλικ σε µια κενή γωνιά του γραφήµατος, για να το 
επιλέξετε και ταυτόχρονα να εµφανιστεί το µενού συντοµίας. Κάντε 
κλικ στην εντολή Μορφοποίηση περιοχής γραφήµατος… και 
τότε θα εµφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου.  Στην κάρτα 

Μοτίβα µπορείτε να επιλέξετε 
για το περίγραµµα του γραφή-
µατος το στυλ, το πάχος και το 
χρώµα της γραµµής, µπορείτε να 
ζητήσετε Σκιά ή και Στρογγυλε-
µένες γωνιές.   

Για να δώσετε έµφαση σε 
κοµµάτι ενός γραφήµατος 
πίτας, επιλέξτε το, κάνοντας 
κλικ επάνω του, και σύρατέ 
το για να αποµακρυνθεί από 
την πίτα. 

Οδηγήστε το ποντίκι σας 
στα διάφορα σηµεία του 
γραφήµατος και 
παρατηρήστε ότι σε κάθε 
σηµείο που ακουµπά ο 
δείκτης εµφανίζεται και 
διαφορετική ετικέτα. 

Για το φόντο του γραφήµατος 
µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 
υπάρχοντα χρώµατα αλλά, αν 
κάνετε κλικ στο κουµπί <Εφέ 
γεµίσµατος>, µπορείτε να επι-
λέξετε συνδυασµούς χρωµάτων 
και στυλ σκίασης αλλά και συ-
γκεκριµένη υφή, από τις ενσω-
µατωµένες στο πρόγραµµα, για 
τέτοιου είδους εργασίες, 
επιλογές. 

 

Στην κάρτα Γραµµατοσειρά, µπορείτε να επιλέξετε τη γραµ-
µατοσειρά που θα εφαρµόσετε στους άξονες και το υπόµνηµα του 
γραφήµατος, το χρώµα της, το φόντο των χαρακτήρων και κάποια 
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ειδικά εφέ που είναι διαθέσιµα στην κάρτα αυτή. Αφού δώσετε τα 
χαρακτηριστικά που θέλετε, κάντε κλικ στο κουµπί <ΟΚ>, για να 
εφαρµόσετε στο γράφηµα.  

 

Επιλογή διαφορετικού τύπου γραφήµατος 
Για τα περισσότερα γραφήµατα δύο διαστάσεων (2-∆), µπορείτε 
να αλλάξετε τον τύπο του γραφήµατος είτε για µια σειρά δεδο-
µένων είτε για ολόκληρο το γράφηµα. Για τα περισσότερα γραφή-
µατα τριών διαστάσεων (3-∆), η αλλαγή του τύπου γραφήµατος 
επηρεάζει ολόκληρο το γράφηµα. Για γραφήµατα ράβδων και 
στηλών 3-∆ µπορείτε να αλλάξετε µια σειρά δεδοµένων σε τύπο 
γραφήµατος κώνων, κυλίνδρων ή πυραµίδων. 

Εάν καταργήσετε τη
θυρίδα ελέγχου

Εφαρµογή στην επιλογή,
το Excel αλλάζει τον

για
α,
ναι
νο
ν.

 

 

 

 

 

Κάντε κλικ στο γράφηµα που θέλετε να αλλάξετε. 

Για να αλλάξετε τον τύπο γραφήµατος για µια σειρά δεδοµέ-
νων, κάντε κλικ στη σειρά δεδοµένων. 

 

Για να αλλάξετε τον τύπο γραφήµατος για ολόκληρο το γράφηµα, 
µην κάνετε κλικ σε τίποτα επάνω στο γράφηµα. 

 

Στη γραµµή εργαλείων Γράφηµα, κάντε κλικ στο κουµπί 
<Τύπος γραφήµατος>. 

∆ιαφορετικά στο µενού Γράφηµα, διαλέγετε την επιλογή Τύπος 
γραφήµατος. Στις καρτέλες Βασικοί τύποι ή Προσαρµοσµένοι 
τύποι, κάντε κλικ στον τύπο γραφήµατος που θέλετε. 

 

Προσθήκη δεδοµένων σε υπάρχον γράφηµα 
Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα δεδοµένα σε υπάρχον 
γράφηµα. Αν είναι εφικτό στον πίνακα δεδοµένων του γραφήµατος 
να εισαγάγετε µια νέα στήλη ή µια νέα γραµµή, τότε θα µετα-
κινηθεί το γράφηµα για να χωρέσει και αυτή η νέα οµάδα δεδο-
µένων. Για κάθε στοιχείο που θα πληκτρολογείτε στη συνέχεια το 
γράφηµα θα ενηµερώνεται άµεσα. Ίσως κάποια στοιχεία χρεια-
στούν διόρθωση, οπότε τα διορθώνετε στη συνέχεια και πάλι το 
γράφηµα θα ενηµερωθεί αµέσως.  

π

 

Εάν θέλετε να προσθέσετε νέα δεδοµένα στο τέλος του πίνακα, 
κάντε δεξί κλικ σε µια άκρη του γραφήµατος και στο µενού 
συντοµίας που εµφανίζεται κάντε κλικ στην εντολή ∆εδοµένα 

 

τύπο γραφήµατος 
ολόκληρο το γράφηµ

ακόµα και αν εί
επιλεγµένη µια µό
σειρά δεδοµένω
Στην περίπτωση που η
ροσθήκη δεδοµένων γίνει
στο τέλος του πίνακα, για
να συµπεριλάβετε τα νέα

αι
το
δεδοµένα, επιλέξτε τα κ
σύρατέ τα µέσα σ
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προέλευσης…. Θα εµφανισθεί το παράθυρο Αρχείο προέλευσης 
δεδοµένων, όπου θα αναβοσβήνει η διάστικτη γραµµή γύρω από 
τα δεδοµένα του γραφήµατος. Για να τα αλλάξετε, κάντε κλικ στο 
κουµπί  της θυρίδας Περιοχή δεδοµένων, επιλέξτε την περιοχή 
που περιλαµβάνει και τα νέα δεδοµένα και κάντε κλικ στο κουµπί 

 για να επιστρέψετε στο φύλλο σας. 

 

      Εικόνα 3.4.9: Προσθήκη νέων δεδοµένων σε γράφηµα

Όπως θα θυµάστε, από το 
Word, για να 
µετακινήσετε ένα 
αντικείµενο, όπως το 
γράφηµα, µπορείτε να 
κάνετε κλικ επάνω του για 
να το επιλέξετε και µε 
πατηµένο το αριστερό 
πλήκτρο να το σύρετε σε 
µια νέα θέση.   

Παρατηρήστε ότι κατά τη 
µετακίνηση ο δείκτης σας 
είναι τετρακέφαλο βέλος, 
γεγονός που δείχνει ότι 
µπορείτε να το 
µετακινήσετε προς κάθε 

 

Προεπισκόπηση – Εκτύπωση ενός γραφήµατος 
Εάν τη στιγµή που αποφασίσετε να δείτε σε προεπισκόπηση ή να 
εκτυπώσετε την εργασία σας, είναι επιλεγµένο το γράφηµα, τότε 
θα εµφανισθεί στην προεπισκόπηση ή θα εκτυπωθεί άµεσα, µόνο 
το γράφηµα σε ολόκληρη τη σελίδα εκτύπωσης, διαφορετικά θα 
εκτυπωθεί το φύλλο εργασίας, όπως ακριβώς είναι δοµηµένο µαζί 
µε το γράφηµα. 

 

∆ιαγραφή ενός γραφήµατος 
Κάντε κλικ επάνω του, για να το επιλέξετε και στη συνέχεια 
πατήστε το πλήκτρο <Delete>. Το γράφηµα θα διαγραφεί αµέσως 
χωρίς επιβεβαίωση. 
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∆ραστηριότητα 3.4.3 

∆ηµιουργία & µορφοποίηση γραφήµατος από δεδοµένα του Φ Ε.    .

         
        

            

 

Να δηµιουργήσετε φύλλο εργασίας που να παρουσιάζει τις πωλήσεις, ανά εί-
δος, µιας βιοτεχνίας ενδυµάτων. Να δηµιουργηθεί γράφηµα στηλών για την
τριετία των πωλήσεων ανά είδος και γράφηµα πίτας για τις πωλήσεις του
2000. 
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Απάντηση 

1. Εκκινήστε το Excel και στο κελί Α1 πληκτρολογήστε «Βιοτεχνία Γυναικείων
Ενδυµάτων». Πατήστε το πλήκτρο <Enter>. Μορφοποιήστε το κελί αυτό µε 

έντονη γραφή.  Επιλέξτε τα κελιά Α1 – D1 και κάντε κλικ στο κουµπί 

  

 της 

γραµµής εργαλείων Μορφοποίηση. 

2. Κάντε το ίδιο και στο κελί Α2 για την επόµενη σειρά που θέλετε να πληκτρολο-
γήσετε. Μετακινηθείτε στα κελιά που βλέπετε και πληκτρολογήστε ό,τι βλέπετε.  
Στα κελιά που υπάρχουν αριθµοί να µη βάλετε διαχωριστικά χιλιάδων ούτε ∆ρχ. 

3. Επιλέξτε τα κελιά µε τους αριθµούς και κάντε δεξί κλικ επάνω στην επιλογή. Στο 
µενού συντοµίας που εµφανίζεται κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση 
κελιών…. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην κάρτα 
Αριθµός, στο πεδίο Κατηγορία:, κάντε κλικ στην επιλογή Νοµισµατική, στο 
πεδίο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων:, επιλέξτε µηδέν (0) και στο πεδίο Σύµβολο:, 
επιλέξτε για νόµισµα τη ∆ραχµή (∆ρχ). 

  

4. Επιλέξτε τα κελιά Α4 – D8. Κάντε κλικ στο κουµπί  της Βασικής γραµµής 

εργαλείων, για να εκκινήσετε τον Οδηγό γραφηµάτων.  

5. Στο παράθυρο διαλόγου Βήµα 1 από 4, που θα εµφανισθεί, στο πεδίο Τύπος
γραφήµατος:, επιλέξτε το 

 
Στήλες και δεξιά στο πεδίο 

∆ευτερεύων τύπος γραφήµατος, κάντε κλικ στον τύπο    Στήλη
τµηµάτων µε απεικόνιση 3∆  (πρώτο στη δεύτερη γραµµή) και 
στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 

6. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 2 από 4, βλέπετε ήδη 
σχηµατισµένο το γράφηµα και από κάτω στη θυρίδα Περιοχή
δεδοµένων, φαίνονται τα κελιά των δεδοµένων τα οποία στο 
φύλλο εργασίας είναι επιλεγµένα και γύρω τους υπάρχει 
διακεκοµµένη γραµµή που αναβοσβήνει.  Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 
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Ταγιέρ Πουκάµισα Παντελόνια Φούστες

Είδος

Βιοτεχνία Γυναικείων Ενδυµάτων

1998

1999

2000

 A B C D 
1 Βιοτεχνία Γυναικείων Ενδυµάτων 
2 Έσοδα ανά είδος (σε χιλιάδες ∆ρχ) 
3   
4  1998 1999 2000 

5 Ταγιέρ 423.500 ∆ρχ 545.000 ∆ρχ 515.000 ∆ρχ 
6 Πουκάµισα 345.000 ∆ρχ 315.000 ∆ρχ 398.300 ∆ρχ 
7 Παντελόνια 385.000 ∆ρχ 545.000 ∆ρχ 425.700 ∆ρχ 
8 Φούστες 206.500 ∆ρχ 295.000 ∆ρχ 528.000 ∆ρχ 
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7. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 3 από 4, στην κάρτα Τίτλοι, στο πεδίο 
Τίτλος γραφήµατος:, κάντε κλικ και πληκτρολογήστε τον τίτλο «Βιοτεχνία
Γυναικείων Ενδυµάτων», στο πεδίο Άξονας κατηγοριών (Χ):, πληκτρολογήστε 
«Είδος», και στο πεδίο Άξονας κατηγοριών (Ζ):, πληκτρολογήστε «Σε ∆ραχµές». 
Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 

  
  

  

8. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 4 από 4, σας δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξετε αν θα τοποθετήσετε το γράφηµά σας, σε νέο φύλλο που θα ονοµάζεται 
Γράφηµα1 ή στο ίδιο φύλλο που βρίσκεστε και το οποίο είναι ήδη επιλεγµένο. 
Κάντε κλικ στο κουµπί <Τέλος>. Το γράφηµά σας εµφανίσθηκε στο Φ.Ε. 

9. Κάντε δεξί κλικ στις τιµές του άξονα τιµών (Ζ) και στο µενού που εµφανίζεται 
κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση άξονα….  Στο παράθυρο διαλόγου που 
εµφανίζεται, στην κάρτα Αριθµός και στο πεδίο Κατηγορία: θα δείτε ότι είναι 
επιλεγµένη η Νοµισµατική, αφού έτσι ήταν διαµορφωµένα τα δεδοµένα σας. 
Κάντε κλικ στην κατηγορία Αριθµός και οι δραχµές (∆ρχ) θα εξαφανιστούν από 
το γράφηµα. 

10. Για το επόµενο γράφηµα επιλέξτε τα κελιά Α4 – Α8. Κρατήστε πατηµένο το 
πλήκτρο <Ctrl> και επιλέξτε τα κελιά D4 – D8. Ελευθερώστε το πλήκτρο 
<Ctrl>.  

11. Κάντε κλικ στο κουµπί  της Βασικής γραµµής εργαλείων για να εκκινήσετε 

τον Οδηγό γραφηµάτων. Στο παράθυρο διαλόγου Βήµα 1 από 4, που θα 
εµφανισθεί, στο πεδίο Τύπος γραφήµατος:, κάντε κλικ στην Πίτα, δεξιά στο 
πεδίο ∆ευτερεύων τύπος γραφήµατος, κάντε κλικ στον τύπο 

 
    Πίτα µε απεικόνιση

3∆ (δεύτερο στην πρώτη γραµµή) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί 
<Επόµενο>. 

12. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 2 από 4, βλέπετε ήδη σχηµατισµένο το 
γράφηµα και από κάτω στη θυρίδα Περιοχή δεδοµένων, φαίνονται τα κελιά των 
δεδοµένων τα οποία στο φύλλο εργασίας είναι επιλεγµένα και γύρω τους υπάρχει 
διακεκοµµένη γραµµή που αναβοσβήνει. Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 

 

 
 

   

13. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 3 από 4, στην κάρτα Τίτλοι, στο πεδίο 
Τίτλος γραφήµατος:, κάντε κλικ και πληκτρολογήστε ως τίτλο «Πωλήσεις 2000» 
και στην κάρτα Ετικέτες δεδοµένων, στο πεδίο Ετικέτες δεδοµένων, επιλέξτε 
το Εµφάνιση ετικέτας και ποσοστού.  Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 

14. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 4 από 4, σας δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξετε αν θα τοποθετήσετε το γράφηµά σας, σε νέο φύλλο που θα ονοµάζεται 
Γράφηµα1 ή στο ίδιο φύλλο που βρίσκεστε και το οποίο είναι ήδη επιλεγµένο. 
Κάντε κλικ στο κουµπί <Τέλος>. Το γράφηµά σας εµφανίσθηκε στο τρέχον 
φύλλο εργασίας. 

15. Στη συνέχεια, για να µορφοποιήσετε το πρώτο γράφηµά σας, κάντε δεξί κλικ σε 
µια γωνιά του και στο µενού που εµφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή 
Μορφοποίηση περιοχής γραφήµατος. Στο παράθυρο διαλόγου που 
εµφανίζεται, µπορείτε να δώσετε κάποια χαρακτηριστικά που θα κάνουν το 
γράφηµά σας πολύ όµορφο. 

16. Στην καρτέλα Μοτίβα επιλέξτε τις θυρίδες Σκιά και Στρογγυλεµένες γωνίες. Αν 
επιλέξετε κάποιο χρώµα από το δεξί µέρος της κάρτας αυτής, τότε το γράφηµά 
σας θα πάρει αυτό το χρώµα. Όµως µη βιάζεστε. Υπάρχουν και καλύτεροι 
συνδυασµοί για τη µορφοποίηση του γραφήµατός σας.  
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17. Κάντε κλικ στο κουµπί <Εφέ γεµίσµατος>. Θα σας οδηγήσει σε νέο παράθυρο 
διαλόγου, όπου στην κάρτα ∆ιαβάθµιση, στο πεδίο Χρώµατα, µπορείτε να 
επιλέξετε ένα ή δύο χρώµατα ή και προκαθορισµένους συνδυασµούς χρωµάτων 
και από κάτω στο πεδίο Στυλ σκίασης, να επιλέξετε αυτό το στυλ σκίασης που 
επιθυµείτε. 

 

18. Αν δε σας αρέσουν οι συνδυασµοί χρωµάτων και τα στυλ σκίασης, κάντε κλικ 
στην κάρτα Υφή και επιλέξτε το φόντο του γραφήµατος µέσα από µάρµαρα, 
ξύλα, φελλούς, φορµάικες, δροσοσταλίδες και άλλα. Επιλέξτε όποιο θέλετε και 
µετά κάντε κλικ δυο φορές στο κουµπί <ΟΚ>. Πωλήσεις 2000

Ταγιέρ
28%

Πουκάµισα
21%

Παντελόνια
23%

Φούστες
28%

Ταγιέρ
Πουκάµισα
Παντελόνια
Φούστες

19. Για το πρώτο γράφηµα επιλέχτηκαν δύο χρώµατα (διαβαθµίσεις 
του µπλε) και στυλ σκίασης από τη γωνία. Επίσης µε δεξί κλικ 
στους τοίχους του γραφήµατος, επιλέχτηκε χρώµα 
ανοιχτότερο, για να θυµίζει ανοιχτό παράθυρο. Για το δεύτερο 
γράφηµα από την κάρτα Υφή επιλέχτηκε το λευκό µάρµαρο. 

 

∆ραστηριότητα 3.4.4 

Καταγραφή τιµών θερµοκρασιών ενός πειράµατος.    

         
       

       

 

Να δηµιουργήσετε ένα φύλλο εργασίας και ένα γράφηµα που να παρουσιάζει
τις καταγραµµένες θερµοκρασίες ενός πειράµατος και το σχετικό µήνυµα, αν
η θερµοκρασία περάσει έξω από τα ορισθέντα όρια. 

 A B C D Ε 

1 Χρόνος Θερµοκρασία Κάτω όριο Άνω όριο Ένδειξη 

2 05:00 23,5 23 27 ΟΚ 
3 06:00 24,4 23 27 ΟΚ 
4 07:00 24,8 23 27 ΟΚ 
5 08:00 22,6 23 27 Προσοχή 
6 09:00 23,7 23 27 ΟΚ 
7 10:00 25,8 23 27 ΟΚ 
8 11:00 26,2 23 27 ΟΚ 
9 12:00 26,7 23 27 ΟΚ 

10 13:00 26,9 23 27 ΟΚ 
11 14:00 27,4 23 27 Προσοχή 
12 15:00 26,8 23 27 ΟΚ 
13 16:00 26,5 23 27 ΟΚ 
14 17:00 26,1 23 27 ΟΚ 
15 18:00 25,9 23 27 ΟΚ 
16 19:00 25,4 23 27 ΟΚ 
17 20:00 26,0 23 27 ΟΚ 
18 21:00 25,3 23 27 ΟΚ 
19 22:00 24,2 23 27 ΟΚ 
20 23:00 23,6 23 27 ΟΚ 
21 00:00 22,8 23 27 Προσοχή 
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Απάντηση 

1. Εκκινήστε το Excel και αρχίστε να πληκτρολογείτε τις επικεφαλίδες και ό,τι 
βλέπετε στα αντίστοιχα κελιά του φύλλου εργασίας σας, εκτός από αυτά των 
στηλών Α και Ε. Μορφοποιήστε ανάλογα, µε σκίαση και έντονη γραφή για τις 
επικεφαλίδες και στοίχιση στο κέντρο για τα κελιά µε τους αριθµούς. 

2. Στο κελί Α2 πληκτρολογήστε «05:00» και στο Α3 «06:00».  Επιλέξτε τα δυο 
αυτά κελιά και σύρατε τη λαβή συµπλήρωσης, για να δηµιουργήσετε και τις 
υπόλοιπες ώρες. 

3. Κάντε ενεργό το κελί Ε2 και πληκτρολογήστε «=IF(OR(», κάντε κλικ στο κελί 
B2, πληκτρολογήστε «<», κάντε κλικ στο κελί C2, πληκτρολογήστε «;», κάντε 
κλικ στο κελί B2, πληκτρολογήστε «>», κάντε κλικ στο κελί D2, και τέλος 
πληκτρολογήστε «);”Προσοχή”;”ΟΚ”)».  Κάντε κλικ στο κουµπί της γραµµής 
των τύπων ή πατήστε το πλήκτρο <Enter>. 

4. Σύρατε τη λαβή συµπλήρωσης του κελιού Ε2 και θα συµπληρωθούν οι τιµές της 
στήλης αυτής, όπως φαίνονται. Στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή από το κελί 
Α1 µέχρι και το κελί D21 και κάντε κλικ στο κουµπί  της Βασικής γραµµής 

εργαλείων για την εκκίνηση του Οδηγού γραφηµάτων. 

5. Στο παράθυρο διαλόγου Βήµα 1 από 4, που θα εµφανισθεί, στο πεδίο Τύπος
γραφήµατος:, κάντε κλικ στις Γραµµές, δεξιά στο πεδίο ∆ευτερεύων τύπος
γραφήµατος, κάντε κλικ στον τύπο 

 
  

     Γραµµή µε δείκτες σε κάθε τιµή δεδοµένων 
(πρώτο στη δεύτερη γραµµή) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί 
<Επόµενο>. 

6. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 2 από 4, βλέπετε ήδη σχηµατισµένο το 
γράφηµα και από κάτω στη θυρίδα Περιοχή δεδοµένων, φαίνονται τα κελιά των 
δεδοµένων τα οποία στο φύλλο εργασίας είναι επιλεγµένα και γύρω τους 
υπάρχει διακεκοµµένη γραµµή που αναβοσβήνει. Κάντε κλικ στο κουµπί 
<Επόµενο>. 

 

  
7. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 3 από 4, στην κάρτα Τίτλοι, στο πεδίο 

Τίτλος γραφήµατος:, κάντε κλικ και πληκτρολογήστε για τίτλο «∆ιάγραµµα
Θερµοκρασίας», στο πεδίο Άξονας κατηγοριών (Χ):, πληκτρολογήστε «∆ιάστηµα
Χρόνου» και στο πεδίο Άξονας κατηγοριών (Υ):, πληκτρολογήστε «Θερµο
κρασία». Κάντε κλικ στο κουµπί <Επόµενο>. 

  
 -

8. Στο επόµενο παράθυρο διαλόγου Βήµα 4 από 4, σας δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξετε αν θα τοποθετήσετε το γράφηµά σας, σε νέο φύλλο που θα 
ονοµάζεται Γράφηµα1 ή στο ίδιο φύλλο που βρίσκεστε και το οποίο είναι ήδη 
επιλεγµένο. Κάντε κλικ στο κουµπί <Τέλος>. Το γράφηµά σας εµφανίσθηκε 
στο τρέχον φύλλο εργασίας. 

9. Το γράφηµα που κατασκευάσατε χρειάζεται κάποια βελτίωση στην εµφάνιση και  
για το λόγο αυτό κάντε δεξί κλικ στις τιµές του άξονα τιµών και στο µενού 
συντοµίας που εµφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση άξονα….   

10. Στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται στην κάρτα Κλίµακα, στο πεδίο 
Ελάχιστο:, πληκτρολογήστε «21», και στο πεδίο Μέγιστο:, πληκτρολογήστε 
«28». Τέλος κάντε κλικ στο κουµπί <ΟΚ>. 

11. Ήδη το γράφηµα έγινε πολύ καλύτερο. Κάντε δεξί κλικ επάνω στη λέξη 
«Θερµοκρασία» και στο µενού που εµφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή 
Μορφοποίηση τίτλου άξονα….  
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12. Στο παράθυρο διαλόγου που ακολουθεί, στην κάρτα Στοίχιση και στο πεδίο 
Προσανατολισµός κάντε κλικ στο κατακόρυφο κείµενο και µετά κλικ στο κουµπί 
<ΟΚ>. 

13. Μορφοποιήστε το γράφηµα σύµφωνα µε την επιθυµία σας και όσα µάθατε 
παραπάνω. Παρακάτω φαίνεται η δική µας πρόταση για το γράφηµα αυτό. 

∆ιάγραµµα Θερµοκρασίας

21

22

23

24

25

26

27

28

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

00
:0

0

∆ιάστηµα Χρόνου

Θ
ε
ρ
µ
ο
κ
ρ
α
σ
ί
α

Θερµοκρασία
Κάτω όριο
Άνω όριο

 

 

 287



 Σ. Παπαδάκης – Ν. Χατζηπέρης    Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

 

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ   
 

Άσκηση 3.4.1 

Να ανοίξετε το αρχείο «Έξοδα 2001» από το φάκελο Τα έγγραφά µου, που
δηµιουργήσατε στην άσκηση 3.4.4. Να δηµιουργήσετε γράφηµα Στηλών που
να δείχνει τα έξοδα ανά τρίµηνο για κάθε είδος υλικό στο ίδιο φύλλο
εργασίας. Κλείστε το αρχείο. 

        
       

             
  

 

Άσκηση 3.4.2 

Να ανοίξετε το αρχείο «Έξοδα 2001» από το φάκελο Τα έγγραφά µου που
δηµιουργήσατε στην άσκηση 3.5.1. Να δηµιουργήσετε γράφηµα πίτας, σε
νέο φύλλο εργασίας, για την ποσοστιαία αναλογία εξόδου κάθε υλικού σε
σχέση µε τα συνολικά έξοδα. 
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Άσκηση 3.4.3 

        
     

       
       

Να ανοίξετε το φύλλο εργασίας που είχατε δηµιουργήσει, για να
παρουσιάσετε την κατάσταση βαθµολογίας των µαθητών µιας τάξης
Γυµνασίου. Να παρουσιάσετε µε κατάλληλο γράφηµα την πρόοδο των
µαθητών στα τρία τρίµηνα σε σχέση µε τα γραπτά τους. 

 A B C D Ε F 
1 Επώνυµο Όνοµα 1ο Τρ. 2ο Τρ. 3ο Τρ. Γραπτά 
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 14 15 17 18 
3 ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 15 13 16 18 
4 ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 12 13 14 15 

5 ∆ΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 16 15 17 18 
6 ΚΑΡΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 15 15 17 17 
7 ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 11 13 12 14 
8 ΛΑΒΙ∆Α ΜΑΡΙΑ 10 12 13 14 
9 ΛΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ 11 12 14 14 

10 ΜΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 12 11 13 
11 ΜΕΣΑΛΑ ΑΝΝΑ 15 14 12 11 
12 ΜΠΑΡΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 16 15 18 14 

 

 

 

Άσκηση 3.4.4 
Να παρουσιάσετε µε γραφήµατα τα στατιστικά του Σχολείου σας για το
µαθητικό πληθυσµό την τελευταία πενταετία. 
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∆ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες 
«∆ηµιουργία γραφηµάτων για παρουσίαση στατιστικών
στοιχείων για τους µαθητές του σχολείου σας». 

  
   

 

Θέµατα για συζήτηση 
«Επιλογή τύπου γραφήµατος ανάλογα µε το είδος των 
δεδοµένων» 

 
 

Ερωτήσεις Εµπέδωσης – Αξιολόγησης 
 Ποιο πλήκτρο πατάµε στο πληκτρολόγιο για την επιλογή µη 
γειτονικών δεδοµένων µε το ποντίκι; 

 Τι είναι το γράφηµα  ράβδων; 

 Μπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα τρισδιάστατο γράφηµα µε 
µπάρες [Σ ή Λ] 

 Για να επιλέξουµε ένα γράφηµα, αρκεί να κρατήσουµε 
πατηµένο το Alt και να κάνουµε διπλό κλικ πάνω του [Σ ή Λ] 

 Μπορούµε να δηµιουργούµε γραφήµατα µόνο σε νέα φύλλο 
εργασίας. [Σ ή Λ] 

 Τα γραφήµατα πίτας µπορούν να δείχνουν µόνο µία σειρά 
δεδοµένων. [Σ ή Λ] 

 Ο οριζόντιος άξονας ενός γραφήµατος είναι ο __ άξονας. [α. Χ, 
β. Υ,   γ. Ζ,  δ. Α] 

 Το υπόµνηµα σε ένα γράφηµα µας δείχνει ______________   
[α. Ονόµατα κατηγοριών, β. Ονόµατα στις σειρές δεδο-
µένων, γ. ∆είκτες δεδοµένων , δ. Τιµές άξονα ] 

 Το χρώµα κειµένου του τίτλου ενός γραφήµατος µπορεί να 
αλλάξει  χρησιµοποιώντας την εντολή ________.. 

 Για να τροποποιήσετε  οποιοδήποτε αντικείµενο ενός 
γραφήµατος, πρέπει πρώτα να το ______________ .  
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