ВСТУП
Тестові завдання розроблені відповідно до завдань і вимог навчальної
програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
Завдання відповідають змісту освітнього стандарту з інформатики і
дозволяють визначити рівень сформованості комунікативної компетенції студентів
згідно вимог методики викладання інформатики і програмування.
Всі завдання вимагають систематизованих знань з основ інформатики і дають
їм можливість продемонструвати практичні навички роботи з базовим та
прикладним програмним забезпеченням; виявити практичні вміння та навички.
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Програма вступних випробувань з Інформатики.
Інформаційні технології у навчанні
1.1 Навчання в Інтернеті
2.2 Програмні засоби навчання іноземних мов
Текстовий процесор
Комп’ютерні презентації
Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях
4.1 Електронні таблиці. Табличний процесор
4.2 Аналіз даних у середовищі табличного процесора
Служби Інтернету
5.1 Електронна пошта
5.2 Інтерактивне спілкування
Інформаційні технології в навчанні
6.1.Програмні засоби навчання математики
6.2.Програмні засоби навчання фізики, хімії та біології
Основи алгоритмізації та програмування
7.1
Базові поняття програмування. Засоби візуальної
розробки програм
7.2
Основи структурного програмування
Бази даних. Системи управління базами даних
Інформаційні технології персональної та колективної
комунікації
9.1.
Автоматизоване створення й публікація вебресурсів
9.2.
Основи створення комп’ютерних публікацій
9.3.
Опрацювання мультимедійних даних
9.4.
Інтегроване використання засобів опрацювання
електронних документів
9.5
Спільна робота з документами. Розробка
колективного проекту

Загальна кількість завдань – 120, кількість варіантів – 2. Завдання мають по
чотири варіанти відповідей. Щоб дати відповіді на тестові завдання вступник
повинен мати належний рівень теоретичної та практичної підготовки. Завдання
рівномірно розподілені по всьому навчальному матеріалі, а також по рівню
складності.
Тривалість фахового вступного екзамену – 60 хвилин.
Програма фахового вступного випробування
Фахове вступне випробування для вступників на основі кваліфікаційного
рівня « кваліфікований робітник» проводиться на основі отриманої робітничої
професії.
Критерії оцінювання виконання тестових завдань включають в себе вимоги
до оцінювання рівня підготовки вступників, дозволяють робити висновки про
рівень засвоєння програмного матеріалу, оцінити рівень сформованості
компетенцій для досягнення мети.
При перевірці завдань потрібно брати за основу повноту і правильність
виконання завдань і враховувати уміння студента:
- складати алгоритм і вибирати методи розв’язування задач;
- знання основних понять інформаційних технологій;
- знання щодо обробки інформації за допомогою комп’ютерів;
- знання щодо аналізу задач та їх формалізації за допомогою алгоритмічних
мов, існуючих пакетів прикладних програм та всесвітньої мережі Internet.
- вміння користуватися можливостями Windows, Microsoft Office та пакетів
прикладних програм.
- оптимальним чином використовувати можливості програмного та
апаратного забезпечення;
- грамотно застосовувати можливості форматування і редагування текстів,
таблиць, діаграм, графіків, малюнків.
Результати всіх відповідей кожного вступника зазначаються у вигляді двох
чисел:
- відсоток правильних відповідей від кількості тестових завдань, наданих
вступнику;
- оцінка за двохсот-бальною шкалою.

Оцінювання за двохсот-бальною шкалою здійснюється за критеріями:
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Варіант № 1
В питаннях вкажіть одну вірну відповідь
1. Укажіть пристрій комп'ютера, який призначений для керування всіма його пристроями
та виконання арифметичних і логічних операцій.
А материнська плата; Б центральний процесор; В внутрішня пам'ять; Г жорсткий диск.
2. Укажіть програмні засоби комп'ютерної графіки.
А програми перекладу; Б графічні редактори, програми розпізнавання графічних зображень
В програми розпізнавання тексту; Г архіватори.
3. Укажіть правильне закінчення речення: «Файл — це...».
А це сукупність даних, яка має своє унікальне ім’я та зберігається на зовнішніх запам’ятовуючих
пристроях комп’ютера;
Б елемент файлової системи, який має власне ім'я та може містити файли та інші каталоги;
В упорядкований вид даних на комп’ютері;
Г середовище, яке забезпечує взаємодію з користувачем.
4. Укажіть правильне закінчення речення: «Папка — це...».
А це каталог, у якому можуть бути розміщені файли документів і програм, інші папки;
Б елемент файлової системи - *;
В впорядкована сукупність даних на запам'ятовуючому пристрої, яка має власне ім'я;
Г середовище, яке забезпечує взаємодію з користувачем.
5. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для здійснення пошуку і заміни
символів у середовищі текстового процесора Microsoft Word.
A Ctrl+A; Б Ctrl+F ; В Ctrl+P; Г Ctrl+N
6. Укажіть розширення файлів, вміст яких передбачає редагування текстів.
A doc ; Б Ьтр; В jpg; Г rtfа.
7. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки
середовищі текстового процесора Microsoft Word.
А установити напрямок розташування тексту; Б установити міжрядковий інтервал;
В зменшити відступ зліва ; Г збільшити відступ зліва.
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8. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для виділення всього тексту при
опрацюванні його в середовищі текстового процесора Microsoft Word.
A Ctrl+A ; Б Ctrl+F; В Ctrl+P; Г Ctrl+N.
9. Укажіть клавішу, яку слід утримувати для малювання кола за допомогою інструмента
Овал у графічному редакторі текстового процесора Microsoft Word.
A Shift ; Б Ctrl ; В Tab; Г Backspace
10. Укажіть найменший об'єкт, який використовується при опрацюванні тексту у
середовищі текстового процесора Microsoft Word.
А точка екрана (піксель) ; Б слово ; В символ; Г речення.
11. Укажіть фрагмент тексту, який буде виділено в середовищі текстового процесора
Microsoft Word, якщо натиснути клавішу Ctrl та клацнути лівою клавішею мишки в межах
слова.
А слово; Б абзац; В речення; Г увесь текст.

12. Укажіть, що неможливо вставити в якості колонтитула
А. дату час; Б номер сторінки; В електронний підпис; Г довільний текст.
13. Укажіть дії, які можна виконати у режимі Попереднього перегляду перед друком
документа у середовищі текстового процесора Microsoft Word.
А змінити масштаб відображення, виконати друкування документа, указати кількість сторінок
для відображення на екрані; Б змінити вікна; В указати кількість лічильників; Г редагувати документ.
14. Укажіть розширення файлів, у яких можуть зберігатися документи, створені засобами
MS Excel. А хтч; Б pdf; ; В doc; Г html, xls, хтl.
15. Укажіть вигляд формули =$ВЗ+С$3 після її копіювання з клітинки D3 у клітинку D4 в
середовищі електронної таблиці.
А =$В4+С$3 ; Б =SB4+D$3; В =$B3+D$3; Г =$B3+D$4.
16. Укажіть програми, що призначені для опрацювання електронних таблиць.
A MS Word ; Б MS Access; В MS PowerPoint; Г MS Excel.
17. Укажіть дії, які можна виконувати з даними за допомогою об'єкта Таблиця СУБД MS
Access.
А упорядковувати дані; Б шукати дані; В підраховувати дані; Г вводити дані, змінювати дані.
18. Укажіть об'єкт, без якого не може існувати база даних.
А форма; Б звіт; В таблиця; Г запит.
19. Укажіть розширення файлу, призначеного для шаблону презентації в середовищі MS
PowerPoint.
А htm; Б pot; В pps; Г ppt.
20. Microsoft PowerPoint - програма з пакету Microsoft Office, яка дозволяє:
А. створювати слайди; Б створювати власні віруси; В працювати с таблицями; Г інше.
21. Програма Microsoft PowerPoint при запуску автоматично створить:
А. перший слайд; Б перші десять слайдів; В стандартне відео; Г інше.
22. Укажіть, що або кого називають «провайдером».
А програміст, який налагоджує комп'ютери для роботи в мережі Інтернет;
Б організація, що забезпечує зв'язок користувача з мережею Інтернет;
В програміст, який налагоджує програмне забезпечення для роботи з мережею;
Г організація, яка надає послуги з налагодження роботи комп'ютерних мереж.
23. Укажіть служби Інтернету.
А веб-сервіс , ІР-телефонія; Б електронна пошта ,служби доступу до файлів;
В пошукові служби; Г усі відповіді вірні.
24. Укажіть основні правила інформаційного пошуку в ресурсах Інтернет для отримання
швидкої відповіді рекомендують відокремлювати фрази і словосполучення:
А. крапками; Б лапками; В дефісами; Г двокрапками.
25. Укажіть правильне закінчення речення «Інформаційна модель — це…»
А опис об’єкта, в якому вказано деякі його типові властивості, важливі для розв’язування
конкретної задачі;
Б опис дії, які використовуємо; В опис конкретних видів; Г інше.

26. Укажіть правильне закінчення речення «Інформаційна система складається з …»
А апаратної та інформаційної складових;
Б інформаційних і організаційних складових; В апаратних і мішаних складових; Г інше.
27. Укажіть види інформації
А інформація в секретному вигляді; Б інформація в аналоговому і дискретному вигляді;
В інформація в змістовному вигляді; Г інше.
28. Укажіть форми подання інформації
А символьна, текстова, графічна; Б різні ; В розмовна, письмова; Г інше .
29. Укажіть об'єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: знак
маркера, відступ маркера, вирівнювання.
А сторінка; Б абзац; В символ; Г список.
30. Укажіть операції з текстом, які можна виконати в середовищі текстового процесора
Microsoft Word з метою зменшення кількості сторінок, на яких він буде на друкований.
А замінити знак довге тире на коротке тире;
Б установити менший міжрядковий інтервал, установити менший розмір шрифту;
В видалити пропуски, установити ущільнений інтервал між символами;
Г всі відповіді вірні.
31. Укажіть способи виклику довідки текстового процесора Microsoft Word.
А натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F1; Б натиснути клавішу F1;
В натиснути комбінацію клавіш Alt+F1; Г натиснути комбінацію клавіш Shift+1l.
32. Укажіть команду MS Word виконує нумерацію сторінок
А. Сервис-Параметры; Б Файл-Параметры страницы;
В Правка-Номера страниц; Г Вставка- Номера страниц.
33. Укажіть команду яка виконує форматування сторінок MS Word?
А. Сервис-Параметры-Общие; Файл-Предварительный просмотр;
В Разметка страницы-Параметры страницы; Г Формат-Стиль.
34. Укажіть правильне закінчення твердження: «Відступ першого рядка абзацу в
середовищі текстового процесора задає...».
А відстань усіх рядків абзацу від межі лівого і правого полів сторінки;
Б положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі;
В спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої і правої меж; Г відстань між рядками абзацу.
35. Укажіть правильне закінчення твердження: «Список Вирівнювання діалогового вікна
Абзац у текстовому процесорі задає...».
А відстань усіх рядків абзацу від межі лівого і правого полів сторінки;
Б положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі;
В спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж;
Г відстань між рядками абзацу.
36. Укажіть правильне закінчення твердження: «Міжрядковий інтервал задає...».
А відстань усіх рядків абзацу від межі лівого і правого полів сторінки;
Б положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі;
В спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж;
Г відстань між рядками абзацу.

37. Укажіть правильне закінчення твердження: «Багаторівневий список — це список, у
якому...». А кожний абзац на початку помічається деяким спеціальним символом;
Б на початку кожного абзацу вказаний його номер;
В абзаци пронумеровані за їх ієрархічною структурою; Г кожний абзац починається з нового рядка.
38. Укажіть допустимі арифметичні операції над даними в середовищі MS Excel
А «+» додавання; Б «-» віднімання; В «*» множення; Г усі відповіді вірні.
39. Укажіть знаки підстановки, які можна використовувати при застосуванні фільтрів, а
також під час пошуку та заміни в середовищі табличного процесора MS Excel.
А ! (знак оклику) ; Б @ (комерційне at) ; В ? (знак запитання) , * (зірочка) ; Г усі відповіді вірні.
40. Укажіть дії, які виконуються при застосуванні фільтрів у середовищі табличного
процесора MS Excel.
А відображаються на екрані лише ті записи списку, що відповідають заданим умовам;
Б видаляються зі списку записи, що не відповідають заданим умовам;
В приховуються ті записи списку, що відповідають заданим умовам;
Г видаляються зі списку записи, що відповідають заданим умовам;
41. Укажіть, дані яких типів може містити таблиця в середовищі MS Access.
А текстовий, числовий; Б формула; В дата/час; Г усі відповіді вірні.
42. Укажіть типи баз даних. А релевантні; Б реляційні, ієрархічні, мережні; В дискретні; Г різні.
43. Укажіть дії для створення наступного слайду
А. «Створити слайд» ; Б «Видалити слайд» ; В «Малювання» ; Г усі відповіді вірні.
44. Укажіть, що можна вставляти у слайди
А. текст, відео, картинки; Б тільки текст; В тільки відео та картинки; Г усі відповіді вірні
45. Укажіть дії для зміни розміру, кольору, зображення шрифту та інших опцій тексту
А. рамці з потрібним текстом; Б кнопці «Малювання» ; В кнопці «Закрити» ;Г усі відповіді вірні.
46. Укажіть розділовий знак для поштового адресу в Інтернеті, який складається з двох
частин А &; Б $; В # ; Г @.
47. Укажіть спеціальну мову програмування для створення Web-документів
А. URL; Б HTML; В DNS; Г HTTP.
48. Укажіть для WWW існує спеціальний протокол передачі, за допомогою якого можна
передавати данні. Цей протокол зветься: А URL; Б HTML ; В HTTP; Г WAN.
49. Вкажіть найменшу одиницю інформації:
а) Кбайт;
б) Тбайт;
в) байт;
г) біт.
50. Вкажіть, як називається найпопулярніша енциклопедія в мережі Інтернет:
а) вікіпедія;
б) вікіосвіта;
в) гіперенциклопедія;
г)народна енциклопеді.
51. Вкажіть, що викликає права кнопка миші:
а) системне меню ;
б) довідку ОС;
в) контекстне меню;

г) випадне меню.

52. Вкажіть друкуючі пристрої, що дозволяють одержувати копії документів на папері або
прозорому носії:
а) сканери;
б) принтери;
в) вінчестер;
г) відеокарти.

53. Вкажіть, як змінити фон Робочого столу можна за допомогою програми:
а) Екран;
б) Шрифти;
в) Властивості оглядача;
г) Властивості папки.
54. Вкажіть пристрій управління, що служить для введення алфавітно - цифрових даних:
а) клавіатура;
б) материнська плата;
в) системний блок; г) монітор.
55. Вкажіть, кнопка Insert призначена для :
а) перемикання клавіатури в режим вставки;
б) виклику довідки ОС;
в) виклику контекстного меню; г) виклику випадного меню.
56. Вкажіть, архіватори - це:
а) засоби ущільнення даних; б) диспетчери даних; в) засоби діагностики; г) засоби контролю.
57.Укажіть елемент робочого столу Windows, на якому розміщена кнопка “Пуск”
А. панель управління; Б панель MS Office; В панель задач; Г головне меню.
58. Укажіть значок, якого об’єкта Windows зображений на
А. папки; Б ярлик файла; В диска; Г програми.

рис.

59. Укажіть, як правильно завершити роботу Windows
А. просто вимкнути комп’ютер; Б комбінацією клавіш Ctrl+Del
В виконати команду “Завершение работы” із меню “Пуск”;
Г завершити роботу програми Проводник.
60.Укажіть послідовність команд для використання об’єктів Windows при копіюванні
А. Сервис-Копировать; Сервис-Вставить; Б Правка-Копировать; Правка-Вставить;
В Правка-Вырезать; Правка-Вставить; Г Файл-Копировать; Файл-Вставить.

Варіант № 2
В питаннях вкажіть одну вірну відповідь
1. Наука, що вивчає інформацію:
А. інформатика; Б фізика; В комп’ютеризація; Г математика.
2. Укажіть друкуючі пристрої, що дозволяють одержувати копії документів на папері або
прозорому носії:
А сканери; Б принтери; В трекболи; Г відеокарти.
3. Монітор – пристрій:
А виведення інформації; Б виведення і введення інформації;
В введення інформації; Г передачі інформації.
4. Укажіть правильне закінчення речення «Алгоритм – це ...»
А віршований розмір; Б ритм у музиці;
В послідовність чітких однозначних вказівок; Г спосіб мислення.
5. Укажіть команди меню Главная, які дозволяють здійснювати дії
А збереження документа в папці; Б вставку таблиці;
В вставку малюнка; Г вибір параметрів абзацу і шрифту.
6. Укажіть дії для встановлення величини відступу між абзацами, необхідно виконати
команду Главная, Абзац ... і на вкладці Відступи та інтервали вказати значення в полі:
А міжрядковий; Б інтервал; В відступ; Г всі варіанти відповідей вірні.
7. Укажіть дії для виправлення помилок, якщо Ви видалили частину тексту
А. натиснути кнопку Скасувати
; Б натиснути кнопку Повернути
;
В у меню Сервіс вибрати команду Виправлення;
Г всі вище перелічені відповіді вірні.
8. Укажіть дії прибирання відображення спецсимволів у вікні документа
А. натиснути кнопку ; Б видалити ці символ;
В перемкнутися в звичайний режим перегляду документа;
Г всі вище перелічені відповіді вірні.
9. Укажіть ім’я має звичайний шаблона документа Word 2007, який завантажується за
замовчуванням
А. Normal.rtf ; Б Normal.dot; В Normal.dotm; Г Normal.doc.
10. Укажіть використання стандартного шрифту у MS Word для виготовлення документів
А. Arial; Б Courier new; В Times New Roman; Г Verbana.
11. Укажіть, що відносять до графічних об’єктів у MS Word
А. готові графічні файли (рисунки), які знаходяться в підкаталозі Clipart пакета Microsoft Office);
Б. імпортовані графічні об’єкти; створені графічні об’єкти за допомогою інструментів
малювання;
В. діаграми побудовані з допомогою програми Graph; Г Все перераховане.
12. Укажіть клавіші для введення великих літер
А. Caps; Б Lock; В Home; Г TabShift.
13. Укажіть назву команди

в середовищі текстового процесора MS Word

А. обчислення суми; Б впорядкувати за зростанням; В букви; Г алфавіт.
14. Укажіть дії, які можна виконувати над аркушами робочої книги електронної таблиці.
А перейменовувати переміщувати або копіювати; Б змінювати колір ярлика;
В створювати нові; Г усі відповіді вірні.
15. Укажіть клавішу, яку потрібно натиснути та утримувати для виділення несуміжних
діапазонів клітинок електронної таблиці.
A Ctrl ; Б Shift; В Alt ; Г Tab.
16. Укажіть абсолютні посилання на клітинку електронної таблиці MS Excel.
А А1; Б $B$5; В СЗ; Г $ D7.
17. Укажіть поле СУБД MS Access, яке можна вважати унікальним.
А значення в якому не можуть повторюватися; Б яке носить унікальне ім'я;
В значення якого мають властивість збільшення;
Г яке містить відомості про майбутні записи.
18. Укажіть дії, які можна виконувати зданими за допомогою об'єкта Запит СУБД MS
Access.
А змінювати дані, вводити дані; Б упорядковувати дані;
В перейменовувати дані; Г підраховувати дані.
19. Microsoft PowerPoint - програма з пакету Microsoft Office, яка дозволяє:
А. створювати слайди; Б створювати власні віруси;
В працювати с таблицями; Г усі відповіді вірні.
20. Програма Microsoft PowerPoint при запуску автоматично створить:
А. перший слайд; Б перші десять слайдів; В стандартне відео; Г усі відповіді вірні.
21. Укажіть дії для створення наступного слайду
А. «Створити слайд» ; Б «Видалити слайд» ; В «Малювання» ; Г усі відповіді вірні.
22. Укажіть назву Веб - браузер
А. програма для перегляду Веб - застосувань; Б такого визначення не існує;
В програма для редагування тексту; Г усі відповіді вірні.
23. Укажіть дії фіксування у журналі браузеру
А. всі сайти, які відвідували користувачі від 10 до 20 сайтів;
Б. всі сторінки всіх сайтів, відкритих користувачем за весь час;
В. всі дії користувача в браузері; Г усі відповіді вірні
24. Укажіть дії виправлення даної ситуації: при відкритті сторінки у вас з'явилися
ієрогліфи.
А. зайти на сторінку через деякий час; Б відновити сторінку;
В вибрати інше кодування шрифту через головне меню сайту; Г усі відповіді вірні.
25. Укажіть тип програмного забезпечення, до якого належать текстові процесори та
текстові редактори.
А прикладне; Б службове; В системне; Г інструментальне.
26. Укажіть складові, які має комп'ютер як інформаційна система.
А апаратна; Б організаційна; В правова; Г соціальна.

27. Укажіть закінчення речення «Інформаційні процеси – це
А процеси збирання, зберігання, передавання, опрацювання і захисту повідомлень;
Б які не потрібні для прийняття рішень; В каналом зв'язку для яких є повітря;
Г які сприймаються на дотик.
28. Укажіть пристрої внутрішньої пам'яті інформаційної системи.
А сенсорний екран, мікрофон, сканер, веб-камера;
Б клавіатура, мишка, маніпулятори, сканер;
В гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять, оптичні диски
Г оперативна, постійна, напівпостійна пам'ять.
29. Укажіть команду розташування тексту в колонках в середовищі текстового процесора
MS Word
А. Файл-Колонки; Б Разметка страниц-Колонки; В Колонки; Г Вставка-Колонки.
30. Укажіть дії над виділеним фрагментом тексту в середовищі текстового процесора MS
Word
А. вирізати, копіювати, вставити; Б знайти, вставити; В створити, копіювати;
Г вирізати, створити.
31. Укажіть команду встановлення розміру шрифту в середовищі текстового процесора MS
Word
А. Формат-Шрифт; Б Шрифт; В Таблиця-Шрифт Г Вид-Страниця.
32. Укажіть команду для перевірки орфографії всього документа
А. Рецензирование – Правописание; Б Вид – Правописание; В Файл-Сервис; Г Вставка-Сервис
33. Укажіть форму, якій відповідають створювані текстові документи
А. буклет; Б шаблон; В файл; Г книга.
34. Укажіть вікно у рядку меню для створення діаграм
А. Вставка - Діаграма; Б Вид - Діаграма; В Файл - Діаграма; Г Строка - Діаграма.
35. Укажіть етапи опрацювання текстів:
А. набір і зберігання, редагування, форматування, макетування, друкування;
Б. створення, зберігання; В створення, зберігання, друкування; Г друкування, макетування
36. Укажіть клавіші, які потрібно натиснути, щоб виділити весь текст у середовищі
текстового процесора MS Word.
A Ctrl+A; Б Ctrl+F; В Ctri+P; Г Ctrl+N.
37. Укажіть правильне закінчення твердження: «Стиль об'єкта текстового процесора
Microsoft Word - це...».
А набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має ім'я;
Б набір узгоджених між собою стилів оформлення об'єктів текстового документа, який має ім'я;
В ієрархічна схема розміщення складових частин документа;
Г набір згрупованих за певними правилами та властивостями об'єктів, який має ім'я.
38. Укажіть відносні посилання на клітинку електронної таблиці в середовищі MS Excel
А A1; Б $В$5; В С$З; Г $D7.
39. Укажіть правильні імена клітинок електронної таблиці MS Excel.
А діапазоні ; Б СД355 ; В CV265, G13; Г S412в

40. Укажіть ознаку, за якою програма MS Excel відрізняє формулу від даних.
А результат обчислення за формулою вирівнюється по центру;
Б формула завжди починається з вбудованої функції SUM ;
В формула завжди містить посилання на клітинки ;
Г формула завжди починається зі знака =.
41. Укажіть правильне закінчення твердження: «База даних — це...»
А сукупність даних, що організовані за певними правилами;
Б сукупність програм для зберігання та опрацювання великих обсягів даних;
В інтерфейс, що підтримує наповнення та маніпулювання даними
Г певна сукупність інформації.
42. Укажіть правильне закінчення твердження: «Таблиці в СУБД MS Access призначені
для...».
А зберігання даних бази ; Б відбору та опрацювання даних бази;
В автоматичного виконання групи вказівок; Г виконання складних програмних дій.
43. Розмітка слайдів в Power Point може бути таких видів:
А. макеты текста; Б макеты видео; В макеты аудио; Г макеты мультимедиа.
44. Укажіть види комп'ютерних презентацій
A. Потокові, фільмові; Б. фільмові, анімаційні; B. потокові, слайдові; Г. слайдові, анімаційні.
45. Виберіть такий вигляд подання презентацій, який не підтримується Microsoft
PowerPoint:
A. звичайний; Б. сортувальник слайдів; B. показ слайдів; Г. схема слайдів.
46. Укажіть різницю посилання в Інтернеті від URL
А. це одне і теж; Б URL є частина посилання; В посилання це частина URL Г усі відповіді вірні.
47. Укажіть значення інструменту «домашня сторінка»
А. заголовок сторінки будь-якого сайту; Б будь-яка сторінка, будь-якого сайту
В сторінка, яка відкривається за умовчанням в браузері; Г усі відповіді вірні
48. Браузери (наприклад, Microsoft Internet Explorer) є ...
А трансляторами мови програмування; Б засобом перегляду web-сторінок;
В серверами Інтернету; Г антивірусними програмами.
49. Укажіть пристрої, що призначені для введення даних.
А сканер; Б маніпулятор мишка; В клавіатура; Г усі відповіді вірні.
50. Укажіть властивості, які має файл.
А назва і розширення; Б обсяг; В місце збереження; Г наявність ярликів до файлу
51. Укажіть пристрої, що використовуються для введення даних.
А джойстик; Б графічний планшет; В світлове перо; Г усі відповіді вірні.
52. Укажіть вид пам'яті, що дає змогу зберігати дані після вимкнення живлення
комп'ютера.
А пам'ять на оптичних дисках; Б флеш-пам'ять; В зовнішня пам'ять; Г постійна пам'ять.
53. Укажіть клавішу, за допомогою якої при натисканні та утриманні перемикається
регістр уведення символів у середовищі текстового процесора MS Word.
A Caps Lock; Б Shift; В Num Lock; Г Insert.

54. Укажіть параметри, значення яких можна встановити у діалоговому вікні Друк під час
підготовки до друку документа в середовищі текстового процесора MS Word.
А номери - друкуватиметься вказаний набір сторінок, поточна - друкуватиметься сторінка, на
якій знаходиться курсор;
Б примітки - друкуватимуться тільки примітки;
В виділений фрагмент - друкуватиметься тільки виділений фрагмент документа;
Г поточна стрічка.
55. Укажіть властивості таблиці як об'єкта текстового процесора MS Word.
А межі таблиці; Б заливка об'єктів таблиці;
В спосіб розміщення колонтитулів у таблиці; Г спосіб вирівнювання таблиці на сторінці.
56. Укажіть, у яких форматах можуть зберігатися шаблони, створені засобами Мicrosoft
Word.
A mht; mhtl; Б doc; docx; В htm; html; Г dot; dotx.
57. Укажіть об'єкт текстового документа MS Word, який має такі параметри: відступ,
вирівнювання, інтервал.
А сторінка; Б абзац; В шрифт; Г список.
58. Укажіть способи створення таблиці у текстовому документі MS Word.
А вставити таблицю складної структури; Б вставити таблицю простої структури;
В вставити таблицю з колекції шаблонів;
Г вставити таблицю довільної структури, перетворити фрагмент тексту в таблицю.
59. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для відкриття нового документа в
середовищі текстового процесора Microsoft Word.
A Ctrl+A; Б Ctrl+F; В Ctrl+О ; Г Ctrl+N.
60. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки
середовищі текстового процесора Microsoft Word.
А установити напрямок розташування тексту; Б установити міжрядковий інтервал;
В зменшити відступ зліва; Г збільшити відступ зліва.
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