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Επιλογή διαφόρων στοιχείων ενός φύλλου
Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών
Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών
Εισαγωγή και κατάργηση αλλαγών σελίδων
Μορφοποίηση κελιών
Αυτόματη μορφοποίηση
Μορφοποίηση υπό όρους

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σε ένα λογιστικό φύλλο δεν είναι αρκετό να ξέρετε να κάνετε πράξεις, αλλά επίσης θα
πρέπει να ξέρετε πώς να επιλέγετε μέρη του φύλλου σας έτσι ώστε να μπορείτε να
κάνετε αντιγραφές ή μορφοποιήσεις.

3.1 Επιλογή Φύλλου, Στηλών, Γραμμών, Κελιών
Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να επιλέγετε ολόκληρο ή μέρος ενός φύλλου
εργασίας.

1
2

Ανοίξτε ένα κενό βιβλίο εργασίας για πρακτική εξάσκηση στην επιλογή.
Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο, κάντε κλικ στο πλαίσιο που είναι στην
τομή των επικεφαλίδων γραμμών και στηλών.
Αφού κάνετε κλικ στο πλαίσιο, το φύλλο φωτίζεται. Το λευκό κελί είναι το κελί του δρομέα, που
περιλαμβάνεται και αυτό στην επιλεγμένη περιοχή, αλλά απλώς είναι μία ένδειξη σε ποιο κελί βρίσκεται ο δρομέας.

3
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Για να ακυρώσετε την επιλογή, απλώς κάντε κλικ
σε κάποιο κελί.
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Για να επιλέξετε μία ή πολλές στήλες, κάντε κλικ πάνω στο γράμμα της στήλης, σύρετε δεξιά ώστε να επιλέξετε όσες στήλες θέλετε και αφήστε το κουμπί
του ποντικιού εκεί που θέλετε να τελειώνει η επιλογή.
πατήστε εδώ και σύρετε δεξιά

5

Κάντε κλικ σε ένα κελί για να ακυρώσετε την επιλογή.

πατήστε εδώ
και σύρετε
κάτω

6

Για να επιλέξετε μία ή πολλές γραμμές, πατήστε πάνω στον αριθμό της πρώτης γραμμής και σύρετε κάτω ώστε να επιλέξετε όσες γραμμές θέλετε και αφήστε το κουμπί του ποντικιού εκεί που θέλετε να τελειώνει η επιλογή.

7
8

Κάντε κλικ σε ένα κελί για να ακυρώσετε την επιλογή.
Για να επιλέξετε πολλά γειτονικά κελιά μέσα στο φύλλο, πατήστε στο πρώτο
κελί και σύρετε δεξιά και κάτω, μέχρι να φωτίσετε τα κελιά που θέλετε. Έτσι,
μπορεί να φωτισθεί ένα ορθογώνιο με κελιά.
πατήστε εδώ
και σύρετε δεξιά και
κάτω

9 Κάντε κλικ σε ένα κελί για να ακυρώσετε την επιλογή.
10 Για να επιλέξετε μη γειτονικές γραμμές, στήλες ή κελιά ή συνδυασμό τους,
κάντε την πρώτη σας επιλογή (για παράδειγμα, μία γραμμή) και μετά κρατήστε
πατημένο το Ctrl ώστε να φωτίσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε χρησιμοποιώντας
τις τεχνικές που ορίσαμε προηγουμένως.
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3.2 Αλλαγή Μεγέθους Στηλών και Γραμμών
Οι γραμμές και οι στήλες δεν έχουν σταθερό μέγεθος. Ανάλογα με τα περιεχόμενα που
έχουν τα κελιά, μπορεί να χρειάζεται να τους αλλάξετε μέγεθος. Πιο συχνά, χρειάζεται
να αλλάζετε μέγεθος στις στήλες και όχι τόσο στις γραμμές.

Για να πλατύνετε μια στήλη:
πατήστε εδώ και σύρετε

1

Πηγαίνετε το δρομέα μεταξύ των επικεφαλίδων, ώστε να πάρει το σχήμα
διπλού βέλους. Μόλις γίνει διπλό βέλος, πατήστε και σύρετε δεξιά ή αριστερά ώστε να φαρδύνετε ή να στενέψετε όσο θέλετε την στήλη (εμφανίζεται και
μία ένδειξη με το πλάτος της στήλης).
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ μόλις το ποντίκι γίνει διπλό βέλος.
Με αυτό τον τρόπο, το Excel προσαρμόζει αυτόματα το μέγεθος της στήλης
ώστε να χωρά το πιο πλατύ στοιχείο της.

Για να ορίσετε ίδιο πλάτος σε κάποιες στήλες:

1

Πρώτα φωτίζετε τις στήλες που θέλετε να έχουν
ίδιο πλάτος.

2

Ενώ οι στήλες είναι ακόμα φωτισμένες, αλλάξτε το
μέγεθος σε μία από τις επιλεγμένες στήλες. Με αυτό
τον τρόπο, όλες οι επιλεγμένες στήλες αποκτούν το
ίδιο πλάτος.

πατήστε εδώ
και σύρετε

Αντίστοιχα, μπορείτε να αλλάξετε το ύψος των γραμμών,
αλλά αυτό γίνεται σπανιότερα, γιατί οι γραμμές συνήθως
ρυθμίζονται αυτόματα, ανάλογα με το μέγεθος των πε-
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ριεχομένων τους. Θα πρέπει να πάτε το ποντίκι ανάμεσα σε δύο αριθμούς γραμμών
και, μόλις γίνει διπλό βέλος, πατήστε και σύρετε πάνω ή κάτω ώστε να αλλάξετε το
ύψος της γραμμής.

Σε περίπτωση που θέλετε να ρυθμίσετε με ακρίβεια το πλάτος των στηλών ή το
ύψος των γραμμών, κάντε τα εξής:

1

Επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες στις οποίες θέλετε να αλλάξετε το πλάτος (αν
δεν θυμάστε πώς φωτίζονται συνεχόμενες ή διάσπαρτες στήλες δείτε την ενότητα Επιλογή Φύλλου, Στηλών, Γραμμών, Κελιών) ή επιλέξτε μία ή περισσότερες γραμμές, αν θέλετε να αλλάξετε το ύψος κάποιων γραμμών.

2
3
4

Πηγαίνετε στην καρτέλα Κεντρική, αν χρειάζεται.
Στην ομάδα Κελιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Μορφοποίηση.
Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Πλάτος στήλης ή Ύψος γραμμής και
πληκτρολογήστε μια τιμή.

Το Excel αλλάζει το πλάτος των στηλών ή το ύψος των γραμμών, ανάλογα.

3.3 Εισαγωγή και Διαγραφή Στηλών και Γραμμών
Αν στη διαδικασία της δημιουργίας ενός φύλλου εργασίας παρατηρήσετε ότι χρειάζεται να προσθέσετε ή να διαγράψετε γραμμές (ή στήλες), κάντε τα εξής:

Για να προσθέσετε γραμμές (ή στήλες):

1

3_excel.indd 38

Φωτίστε τόσες γειτονικές γραμμές (ή στήλες) όσες θέλετε να προσθέσετε.

18/8/2014 8:26:21 πμ

Kεφάλαιο 3: Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Φύλλων Εργασίας

2

39

Κάντε δεξιό κλικ πάνω στις φωτισμένες γραμμές (ή στήλες) και επιλέξτε
Εισαγωγή.
Προστίθενται οι γραμμές (ή οι στήλες)
που θέλετε.

Για να διαγράψετε γραμμές (ή στήλες):

1

Φωτίστε τις γραμμές (ή στήλες) που
θέλετε να διαγράψετε.

2

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε μια επιλεγμένη γραμμή (ή στήλη) και επιλέξτε Διαγραφή.

επιλογές Εισαγωγή και Διαγραφή

3.4 Εισαγωγή και Κατάργηση Αλλαγών Σελίδων
Σε ένα πολύ μεγάλο φύλλο, ίσως να χρειάζεται να ορίσετε διαφορετικές αλλαγές σελίδων από αυτές που γίνονται αυτόματα.

Για να εισαγάγετε μια αλλαγή σελίδας, κάντε τα εξής:

1

Πηγαίνετε στο κελί στο οποίο θέλετε να δημιουργηθεί μία κατακόρυφη και μία
οριζόντια αλλαγή σελίδας (εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια γραμμή ή
μια στήλη αν θέλετε να προσθέσετε μόνο μια οριζόντια ή κατακόρυφη αλλαγή
σελίδας).

2
3
4

Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη σελίδας.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αλλαγές στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας.
Επιλέξτε Εισαγωγή αλλαγή σελίδας.
Το Excel εισάγει μια αλλαγή σελίδας ακριβώς επάνω και αριστερά από το κελί
στο οποίο κάνατε κλικ.
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