
Яка з цих назв змінних не є допустимою (мови С, Pascal)? 

a1 

1a 

a_1 

A1 

 

Яка з цих назв змінних не є допустимою (мови С, Pascal)? 

helloWorld 

hello_world 

hello world 

HelloWorld 

 

Яка з цих назв змінних не є допустимою(мови С, Pascal)? 

helloWorld 

hello_world 

hello-world 

HelloWorld 

 

Яка з цих назв змінних не є допустимою (мови С, Pascal)? 

$a 

_a 

a_ 

a1 

 

Яке оголошення масиву не є коректним? 

Мова С Мова Pascal 

int *a; 

int a[100]; 

int a[] = {1,2,3}; 

a: array[1..100] of integer; 

a: array[1..100] of integer; 

a: array[-100..100] of real; 

const a: array[1..3] of integer = (1,2,3) 

const a: array[1..30] of integer = (1,2,3) 

 

Яке оголошення масиву не є коректним? 

Мова С Мова Pascal 

int *a; 

int a[100]; 

int a[] = {1,2,3}; 

int a(100); 

a: array[1..100] of integer; 

a: array[-100..100] of real; 

const a: array[1..3] of integer = (1,2,3) 

a: array[1..30] of integer = (1,2,3) 

 

Якого з цих типів даних немає у мові програмування? 

Мова С Мова Pascal 

float 

real 

double 

char 

real 

float 

integer 

char 

 

 



 

Яким буде результат обчислення виразу 5/2? 

Мова С Мова Pascal 

2 

2.5 

2.500000 

25e-1 

2.5000000000E+00 

2.5 

2 

25e-1 

 

Якзнайтиостачувідділення a на b? 

Мова С Мова Pascal 

a/b 

a\b 

a%b 

a mod b 

a/b 

a\b 

a mod b 

a%b 

 

 

Який вираз обчислюватиме невірний результат? 

Мова С Мова Pascal 

int a,b; 

a/b 

(int)a/b 

a/(int)b 

(int)a/(int)b 

a,b: integer; 

a/b 

a mod b 

a div b 

a+b 

 

 

Яким буде результат виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int a = 8;  

printf("%d",a++); 

var a: integer; 

….. 

a:=8; 

writeln(a); 

inc(a);  

8 

9 

8.000000 

9.000000 

 

Яким буде результат виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int a = 8;  

printf("%d",++a); 

var a: integer; 

….. 

a:=8; 

inc(a);  

writeln(a); 

8 

9 



8.000000 

9.000000 

 

Яким буде результат виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int a = 8;  

printf("%d",a--); 

var a: integer; 

….. 

a:=8; 

writeln(a);  

dec(a);  

8 

7 

8.000000 

7.000000 

 

Яким буде результат виконання наступного коду? 

Мова С Мова Pascal 

int a = 8;  

printf("%d",--a); 

var a: integer; 

….. 

a:=8; 

dec(a);  

writeln(a);  

8 

7 

8.000000 

7.000000 

 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 

if(a>0) printf("%d",a); 

if(a>0) {printf("%d",a);} 

if(a>0) then printf("%d",a); 

if((a>0)&&(a<10)) printf("%d",a); 

if (a>0) then write(a); 

if a>0 then writeln(a); 

if (a>0) write(a); 

if (a>0) and (a<10) then write(a); 

 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 

for(i=0;i<n;i++) printf("%d\n",i); 

for(i=0;i<n;i++) {printf("%d\n",i);} 

for(i=0;i<n;i+=2) printf("%d\n",i); 

for(i=0,i<n,i++) printf("%d\n",i); 

for i:=0 to n-1 do write(i,’ ‘); 

for i:=1 downto n do writeln(i); 

for i:=0 to n-1 do write(i+2,’ ‘); 

for i=0 to n-1 do write(i); 

 

У якому рядку немає синтаксичних помилок? 

Мова С Мова Pascal 

for(i=0;i<n;i++;) printf("%d\n",i); 

for(i=0;i<n;i++) {printf("%d\n",i);} 

for(i=0;i<n;i++) printf("%d",\ni); 

for i:=0 to n-1 downto write(i,’ ‘); 

for i:=1 downto n do writeln(i); 

for i=0 to n-1 do write(i+2,’ ‘); 



for(i=0,i<n,i++) printf("%d\n",i); for i=0 do n-1 to write(i); 

 

 

Скільки арифметичних операцій містить вираз (x+1/2)*(y+7/10)-3/4? 

4 

5 

6 

7 

 

Скільки арифметичних операцій містить вираз: 

Мова С Мова Pascal 

cos(sin((x-y)/x*y)%10 cos(sin((x-y)/x*y) mod 10 

4 

5 

6 

7 

 

Скільки арифметичних операцій містить вираз: 

Мова С Мова Pascal 

pow(x%y%y,2)/x-y sqr(x mod y mod y)/x-y 

4 

5 

6 

7 

 

Скільки арифметичних операцій містить вираз (x+y)/(x-y)/x*y? 

4 

5 

6 

7 

 

Скільки арифметичних операцій містить вираз: 

Мова С Мова Pascal 

(x+y)%(x-y)/10 (x+y) mod (x-y)/10 

4 

5 

6 

7 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=5;  

х=х+++1; 

x: integer; 

…..  

x:=5;  

х:=х+1; 

inc(x); 



1 

5 

6 

7 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int x=5;  

х=+1; 

x: integer; 

….. 

x:=5;  

х=+1; 

1 

5 

6 

7 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int x=5;  

х++; 

x: integer; 

….. 

x:=5;  

inc(х); 

1 

5 

6 

7 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=5;  

х+=1; 

x: integer; 

….. 

x:=5;  

х:=x+1; 

1 

5 

6 

7 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=5,y;  

y=x+1; 

x,y: integer; 

….. 

x:=5;  

y=x+1; 

1 

5 



6 

7 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=5;  

х*=1; 

x: integer; 

…..  

x:=5; 

x:=x*1;  

1 

5 

6 

7 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=5;  

х*=2; 

x: integer; 

…..  

x:=5; 

x:=x*2;  

5 

2 

7 

10 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=5,y;  

y=х*2; 

x,y: integer; 

…..  

x:=5; 

y:=x*2;  

5 

2 

7 

10 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=5;  

х=++х+1; 

x: integer; 

…..  

x:=5; 

inc(x); 

x:=x+1;  

5 

6 

7 



8 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int x=5;  

++х; 

x: integer; 

…..  

x:=5; 

inc(x); 

5 

6 

7 

8 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int x=5,y;  

y=++х+1; 

x,y: integer; 

…..  

x:=5; 

y:=x+1; 

inc(x); 

5 

6 

7 

8 
 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 

switch (i)  

{  

      case 1:  i++;  

} 

 

switch (i);  

{  

      case 1:  i++;  

} 

 

switch (i)  

{  

      case 1:  i++; break;  

      default: i--;  

} 

 

switch (i)  

{  

       case 1:  break;  

case (i)  of 

    1:  inc(i);  

end; 

 

case (i) of;  

      1:  inc(i);  

  end; 

 

case (i) of 

    1: inc( i);   

    else dec(i);  

end; 

 

case (i)  

    1:  ;  

    else dec(i);  

end; 



       default: i--;  

} 

 

 

У якому рядку немає синтаксичних помилок? 

Мова С Мова Pascal 

switch (i)  

{  

      case 1:  i++;  

] 

 

switch (i);  

{ 

      case 1:  i++;  

} 

 

switch i  

{  

      case 1:  i++; break;  

      default: i--;  

} 

 

switch (i)  

  {  

      case 1:  break;  

      default: i--;  

  } 

case (i) of 

    1:  i++;  

    else: i--; 

end; 

 

case (i)  

    1:  i++;  

end; 

 

case i of 

    1:  i++;  

end; 

 

case (i) of 

       1:  ;  

       else dec(i);  

    end; 

 

 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 

i++=1; 

 

i+=i; 

 

i+=i++; 

 

i+=0; 

i:=inc(i)+1; 

 

i:=1+i; 

 

i:=(i+1)+1; 

 

i:=0; 

 

 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 

х=(у=10)/2; 

 

х=х+++2; 

 

x:=ord(у=10)/2; 

 

х:=(х+1)+2; 

 



++х+=2; 

 

x+=++x + ++x; 

х:=inc(i)+2; 

 

x:=(x+1) + (1+x); 

 

 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 

if (x=0) x++; 

 

if (x==0) y=0;  

else x=y; 

 

if (x==y) x=y++;  

else y+=x++; 

 

if (x>0 && x<10) x+=x; 

if x==0 then inc(x); 

 

if (x=0) then y=0  

             else x=y; 

 

if  x=y then x:=y+1 

            else y:=y+(x+1); 

 

if (x>0) and (x<10) then x:=x+x; 

 

 

У якому рядку немає синтаксичних помилок? 

Мова С Мова Pascal 

if ((x==y) == (x>0)) then x=y++;  

                                  else y+=x++; 

 

if (x==0) y=0;  

  else x=y; 

 

if (x<=0) && (y==0) x=y; 

 

if (x==0) y=0;  

else if x=y; 

if (x=0) then y:=0;  

             else x:=y; 

 

if (x=y) = (x>0) then x:=y+1  

                             else y:=y+(x+1); 

 

 

if (x<=0) and (y==0) x:=y; 

 

if (x=0) y:=0  

    else if x:=y; 

 

 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 

for(i==1,j=10;i <j;i=j;) i+=j--; 

 

for (i=1,j=10;i!=j;) i+=j--; 

 

for (i=1;j=10;i==j) i+=j--; 

 

for (i=0;i<0;--i) printf("%i ",i); 

for i=1 to 10 do j:=j-1; 

 

for i:=1 to 10 do j:=j-1; 

 

for i:=10 downto 1 do j:=j-1; 

 

for i:=0 to 0 do begin write(i,’ ‘); inc(j) end; 

 

 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 



do 

{  

    i++;  

}  

while (i<10); 

 

do 

{ 

     i++;  

};  

while (i<10); 

 

do  

   i++;  

while (i<10); 

 

do  

{ 

}  

while (i<10); 

repeat  

  inc(i) 

until i>=10; 

 

while  

        inc(i) 

   until i>=10; 

 

repeat  

begin 

    inc(i) 

end 

until (i>=10); 

 

repeat  

begin 

    inc(i); 

end; 

until i>=10; 

 

 

У якому рядку немає синтаксичних помилок? 

Мова С Мова Pascal 

do 

{ 

     i++;  

};  

while (i<10); 

 

do 

{ 

       i++  

}  

while (i<10); 

 

do 

       i++;  

   while (i<10); 

 

do 

{ 

       i++;  

}  

while (i<10) 

repeat 

    i:=i+1; 

while i>=0; 

 

repeat 

    i=i+1; 

until i>=0; 

 

repeat 

       i:=i+1; 

   until (i>=0); 

 

repeat 

    inc(i) 

while i>=0; 

  



У якому рядку немає помилок? 

Мова С Мова Pascal 

while(x>0) x--; 

 

while x>0 x--; 

 

while(x>0) {x--;}; 

 

while(x=0) x--; 

while x>0 do dec(x); 

 

while (x>0) dec(x); 

 

while x>0 x:=x-1; 

 

while x:=0 do x:=x-1; 

 

У якому рядку допущено синтаксичну помилку? 

Мова С Мова Pascal 

for (;;); 

 

for (i=0;;); 

 

for (i=0;i<n;i++;); 

 

for (i=0;i<n;); 

for i:=1 to 0 do; 

 

for i:=0 downto 0 do inc(i); 

 

for i=0 to n do i:=i+1; 

 

for i:=0 to 1-n do; 

 

 

Нехай зроблено такі описи змінних: 

Мова С Мова Pascal 

іnt a,c; float b,d; a, c: integer; b,d: real; 

У якому рядку немає помилок? 

Мова С Мова Pascal 

scanf("%i %i %i %f",&a,&b,&c,&d); 

 

scanf("%d %с %d %f,&a,&b,&c,&d); 

 

scanf("%d %і %d %f",&a,&b,c,&d); 

 

scanf("%d %d %d",&a,&b,&c,&d); 

read (a,b,c,d); 

 

read (a;b;c;d); 

 

read (‘a=’,a,’b=’,b,’c=’,c,’d=’,d); 

 

read (‘a’,’c’,’d’,’b’); 

 

 

Нехай зроблено такі описи змінних: 

Мова С Мова Pascal 

іnt a,c; float b,d; a, c: integer; b,d: real; 

 

У якому рядку допущено помилку? 

Мова С Мова Pascal 

scanf("%i %f %i %f",&a,&b,&c,&d); 

 

scanf("%d %f %d %f",&a,&b,&c,&d); 

 

scanf("%d %d %f %f",&a,&c,%b,&d); 

readln(a,b); readln(c,d); 

 

readln (a,c,b,d); 

 

read (‘a=’,a,’b=’,b,’c=’,c,’d=’,d); 



 

scanf("%f %f %d %i",&d,&b,&c,&a); 

 

readln (a); read (b,c,d); 

 

 

Яким буде результат виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int a=1, c=0; char b='c'; float d=-1.2; 

printf("%d %c %d %f\n",a,b,c,d); 

a,c: integer; b: char; d: real; 

…… 

a:=1; c:=0; b:='c'; d:=-1.2;  

writeln(a,’ ’,b,’ ‘,c,’ ‘,d:0:6); 

1 0 'с' -1.200000 

1 c 0 -1.200000 

1 0 с 1.2 

1 с 0 -1.2 

 

Яким буде результат виконаннянаступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int a=1, c=0; char b='c'; float d=-1.2; 

printf("%d %с %d %.3f\n",a,b,c,d); 

a,c: integer; b: char; d: real; 

…… 

a:=1; c:=0; b:='c'; d:=-1.2;  

writeln(a,’ ’,b,’ ‘,c,’ ‘,d:0:3); 

1 0 'с' -1.200000 

1 c 0 -1.200 

1 0 с 1.2 

1 0 с -1.200 

 

Яким буде результат виконаннянаступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int a=1, c=0; char b='c'; float d=-1.2; 

printf("%і %с %d %.2f\n",a,b,c,d); 

a,c: integer; b: char; d: real; 

…… 

a:=1; c:=0; b:='c'; d:=-1.2;  

writeln(a,’ ’,b,’ ‘,c,’ ‘,d:5:2); 

1 0 с 1.2 

1 c 0 -1.20 

1 0 'с' -1.200000 

1 0 с -1.20 

 

Який із цих циклів не виконається жодного разу? 

Мова С Мова Pascal 

for(i=0;i<0;--i) printf("%i ",i); 

 

for(i=0;;i++) printf("%i ",i); 

 

for(i=1;j=10;i==j) i+=j--; 

 

for(;;); 

for i:=0 to -1 do write(i); 

 

for i:=0 to 0 do write(i); 

 

for i:=1 to 10 do j:=i-j; 

 

for i:=10 downto 10 do j:=i+j; 



 

 

Який код дасть "вічний" цикл? 

Мова С Мова Pascal 

for(i=0;i<0;--i) printf("%i ",i); 

 

for(i=1;j=10;i==j) i+=j--; 

 

for(;0>0;); 

 

for(i=1,j=10;i==j;) i+=j--; 

for i:=0 to 0 do; 

 

while i=i do; 

 

repeat until i=i; 

 

for i:=1 to n do; 

 

 

Яких значень набудуть змінні x та y після виконання таких дій: 

Мова С Мова Pascal 

x=2; y=5;  

x=y;  

y=x; 

x:=2; y:=5;  

x:=y;  

y:=x; 

х=2; у=5 

х=2; у=2 

х=5; у=2 

х=5; у=5 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання оператора присвоєння, якщо 

зроблено відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=3, c=2; 

j+=c+++j++; 

j,c: іnteger; 

….. 

j:=3; c:=2; 

inc(j,c+j); 

inc(j); inc(c); 

8 

9 

10 

11 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання оператора присвоєння, якщо 

зроблено відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=3, c=2; 

j-=c+++j--; 

j,c: іnteger; 

….. 

j:=3; c:=2; 

dec(j,c+j); 

dec(j); inc(c); 

-2 

-3 



2 

3 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання оператора присвоєння, якщо 

зроблено відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=3, c=2; 

j+=--с+j++ 

j,c: іnteger; 

….. 

j:=3; c:=2; 

dec(c);  

inc(j,c+j); 

inc(j); 

7 

8 

9 

10 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання оператора присвоєння, якщо 

зроблено відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=3, c=2; 

j-=c--+--j 

j,c: іnteger; 

….. 

j:=3; c:=2; 

dec(j); 

dec(j,c+j); 

dec(j); dec(c); 

-1 

-2 

-3 

6 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання оператора присвоєння, якщо 

зроблено відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=3, c=2; 

j+=++c + ++j; 

j,c: іnteger; 

….. 

j:=3; c:=2; 

inc(c); inc(j); 

inc(j,c+j); 

8 

9 

10 

11 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання оператора присвоєння, якщо 

зроблено відповідні описи: 



Мова С Мова Pascal 

іnt j=3, c=2; 

j-=с++ - --j 

j,c: іnteger; 

….. 

j:=3; c:=2; 

dec(j); 

dec(j,c-j); 

inc(c); 

0 

1 

2 

3 

 

Яких значень набудуть наступні вирази, якщо зроблено відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

int x=1,y=1; 

x=(y=0) && x; та x=(y==0) || x; 

x,y: integer; 

….. 

 x:=1; y:=1; 

(x=y) and (y=0) and (x=1);  

та (x=0) or ((y=1) and (x=1)); 

перший вираз 0, другий вираз 0 

перший вираз 0, другий вираз 1 

перший вираз 1, другий вираз 0 

перший вираз 1, другий вираз 1 

 

Яких значень набудуть наступні вирази, якщо зроблено відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

int x=1,y=1; 

х=(у=10) && x; та x=(y||1) && !x; 

x,y: integer; 

….. 

x:=1; y:=1; 

(x=y) or (y=10) and (x=x);  

та (x=0) or (y=1) and not(x); 

перший вираз 0, другий вираз 0 

перший вираз 0, другий вираз 1 

перший вираз 1, другий вираз 0 

перший вираз 1, другий вираз 1 

 

Що означає вираз: 

Мова С Мова Pascal 

x<0 || x>1 (x<0) or (x>1) 

x належить [0;1] 

x не належить [0;1] 

x належить (0;1) 

x не належить (0;1) 

 

Що означає вираз: 

Мова С Мова Pascal 



x>=0 && x<=1 (x>=0) and (x<=1) 

x належить [0;1] 

x не належить [0;1] 

x належить (0;1) 

x не належить (0;1) 

 

Що означає вираз: 

Мова С Мова Pascal 

!(x==y) not(x=y) 

x дорівнює y 

x не дорівнює y 

x більше або дорівнює y 

x менше або дорівнює y 

 

Що означає вираз: 

Мова С Мова Pascal 

(x<y || x==y) (x<y) or (x=y) 

x==y 

x!=y 

x>=y 

x<=y 

 

Яких значень набудуть вирази: 

Мова С Мова Pascal 

!(a &&b) || b==a при a=true, b=false  

та  

(!a&&(x<y)) || (x<0) при x=-0.1, y=0.7, 

a=true 

not(a and b) or (b=a) при a=true, b=false  

та  

(not(a) and (x<y)) or (x<0) при x=-0.1, 

y=0.7, a=true 

перший вираз false, другий вираз false 

перший вираз false, другий вираз true 

перший вираз true, другий вираз false 

перший вираз true, другий вираз true 

 

Яких значень набудуть вирази? 

Мова С Мова Pascal 

x<y при x=-2.5, y=0.1  

та 

a && !(b==c) при a=false, b=false, 

c=true 

x<y при x=-2.5, y=0.1  

та 

a and not(b=c) при a=false, b=false, 

c=true 

перший вираз false, другий вираз false 

перший вираз false, другий вираз true 

перший вираз true, другий вираз false 

перший вираз true, другий вираз true 

 

Яких значень набудуть змінні після виконання присвоювання, якщо зроблені 

відповідні описи: 



Мова С Мова Pascal 

float x=0.5, h=0.1; 

x=2.5; 

x,h: real;  

….. 

x:=0.5;  h:=0.1; 

x:=2.5; 

x=2.5; h=0.1 

x=0.6; h=0.1 

x=0.4; h=-0.2 

x=0.7; h=0.05 

 

Яких значень набудуть змінні після виконання присвоювання, якщо зроблені 

відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

float x=0.5, h=0.1; 

x+=h 

x,h: real;  

….. 

x:=0.5;  h:=0.1; 

x:=x+h; 

x=2.5; h=0.1 

x=0.6; h=0.1 

x=0.4; h=-0.2 

x=0.7; h=0.05 

 

Яких значень набудуть змінні після виконання присвоювання, якщо зроблені 

відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

float x=0.5, h=0.1; 

h=-h;  

x+=h;  

h*=2; 

x,h: real;  

….. 

x:=0.5;  h:=0.1; 

h:=-h;  

x:=h+x;  

h:=h2; 

x=2.5; h=0.1 

x=0.6; h=0.1 

x=0.4; h=-0.2 

x=0.7; h=0.05 

 

Яких значень набудуть змінні після виконання присвоювання, якщо зроблені 

відповідні описи: 

Мова С Мова Pascal 

float x=0.5, h=0.1; 

x+=2*h;  

h/=2; 

x,h: real;  

….. 

x:=0.5;  h:=0.1; 

x:=x+2*h;  

h:=h/2; 

x=2.5; h=0.1 

x=0.6; h=0.1 



x=0.4; h=-0.2 

x=0.7; h=0.05 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=2;  

while(j<=0) j--; 

j: іnteger; 

….. 

j:=2;  

while j<=0 do dec(j); 

-1 

0 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=2;  

while(j>=0) j--; 

j: іnteger; 

….. 

j:=2;  

while j>=0 do dec(j); 

-1 

0 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=2;  

while(j!=0) j--; 

j: іnteger; 

….. 

j:=2;  

while j<>0 do dec(j); 

-1 

0 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

іnt j=2;  

while (j<=0) j++; 

j: іnteger; 

….. 

j:=2;  

while j<=0 do inc(j); 

-1 

0 

1 

2 



 

Якого значення набуде змінна j після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

іnt j=2;  

while (j==j++); 

j: іnteger; 

….. 

j:=2;  

repeat 

  inc(j) 

until j=j; 

2 

3 

4 

5 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

іnt j=5;  

while (j==j--); 

j: іnteger; 

….. 

j:=5;  

repeat 

   dec(j) 

until j=j; 

2 

3 

4 

5 

 

Якого значення набуде змінна j після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

іnt j=2;  

do  

{ 

     j+=j++;  

}  

while (j<=0); 

j: іnteger; 

….. 

j:=2;  

repeat  

{ 

      inc(j,j); 

      j:=j+1;      

}  

until j>0; 

2 

3 

4 

5 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=-1, y=0;  x,y: integer; 



for(;y<3;) x-=y++; ….. 

x:=-1; y:=0;  

while y<3 do 

begin 

   dec(x,y); 

   inc(y) 

end; 

-1 

-2 

-3 

-4 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=-1, y=0, і;  

for(i=0;i<0;--i) х++; 

x,y,i: integer; 

….. 

x:=-1; y:=0; i:=0; 

while i<0 do 

begin 

   dec(i); 

   inc(x) 

end; 

-1 

-2 

-3 

-4 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=-1, y=0;  

for(;y<3; x-=y++); 

x,y: integer; 

….. 

x:=-1; y:=0;  

repeat 

   dec(x,y); 

   inc(x) 

until y>=3; 

-1 

-2 

-3 

-4 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=-1, y=0;  

if (x!=0);  

else x=y; 

x,y: integer; 

….. 

x:=-1; y:=0;  



if x<>0 then   

else x:=y; 

-1 

0 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=-1, y=0;  

if(x<0 && x>0) x+=x;  

else х+=++x; 

x,y: integer; 

….. 

x:=-1; y:=0;  

if (x<0) and (x>0)  

    then x:=x+x  

    else begin  

               inc(x); х:=x+x  

           end; 

-1 

0 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=-1, y=0;  

if ((x==y) == (x>0)) x=++y;  

else х+=x++; 

x,y: integer; 

….. 

x:=-1; y:=0;  

if (x=y) = (x>0)  

   then begin 

               inc(y); x:=y 

           end  

   else begin 

              x:=x+x; inc(х) 

           end; 

-1 

0 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=-1, y=0;  

if (x<=0 && y==0) x=y; 

x,y: integer; 

….. 

x:=-1; y:=0;  

if (x<=0) and (y=0)  

    then x:=y; 



-1 

0 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна х після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

int x=-1, y=0;  

if (x==0) x++; 

x,y: integer; 

….. 

x:=-1; y:=0;  

if x=0 then inc(x); 

-1 

0 

1 

2 
 

За допомогою якої послідовності дій можна поміняти місцями вміст змінних x 

та y? 

Мова С Мова Pascal 

x+=y; y-=x; x=y; 

 

x+=y; y=x-y; x-=y; 

 

x=y; x=y-x; y=x-y; 

 

y+=x; x=x-y; y-=x; 

x:=x+y; y:=y-x; x:=y; 

 

x:=x+y; y:=x-y; x:=x-y; 

 

x:=y; x:=y-x; y:=x-y; 

 

y:=y+x; x:=x-y; y:=y-x; 

 

 

Що буде надруковано в результаті виконання таких дій: 

Мова С Мова Pascal 

for (i=1; i<=3; i++) printf("2, ");  

for (j=0; j<2; ++j) printf("%d, ",3); 

for i:=1 to 3 do write(‘2, ‘);  

for j:=0 to 1 do  

   begin 

       inc(j);  

       write(3,’ ‘) 

   end; 

2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 

2, 2, 2, 3, 3, 

2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 

3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 

 

Що буде надруковано в результаті виконання таких дій: 

Мова С  Мова Pascal 

for (i=0; i<3; ++i) 

{  

     printf("%i, ",2);  

for i:=0 to 2 do 

begin 

     write(2,’ ‘);  



     for (j=1; j<=2; j++) printf("3, ");  

} 

     for j:=1 to 2 do write(‘3, ‘);  

end; 

2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 

2, 2, 2, 3, 3, 

3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 

2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 

 

Якого значення набуде змінна M після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

М=128;  

i=-2; 

while (i<=5) 

{  

       M/=2;  

       i+=2;  

} 

М:=128;  

i:=-2; 

while i<=5 do 

begin  

       M:=M/2;  

       i:=i+2;  

end; 

5 

6 

8 

10 

 

Що буде надруковано в результаті виконання таких дій: 

Мова С Мова Pascal 

int s=1, i;  

for (i=0; i<10; i++) s++;  

printf("%d \n",s); 

s,i: integer; 

….. 

s:=1;  

for i:=0 to 9 do s:=s+1;  

writeln(s); 

9 

10 

11 

12 

 

Що буде надруковано в результаті виконання таких дій: 

Мова С Мова Pascal 

int s=1, i;  

for(i=1; i<=3; i++) 

{  

      s++;  

      printf("%d ",s);  

} 

s,i: integer; 

….. 

s:=1;  

for i:=1 to 3 do 

begin  

      s:=s+1;  

      write(s,’ ‘)  

end; 

1 2 3 

2 3 4 

1 2 3 4 



1 1 1 

 

Нехай змінна x послідовно набуває значень 1, 4, -2, 5, 0. Якого значення набуде 

змінна L після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

for (i=1; i<=5; i++)  

{  

      scanf("%d",&x);  

      if (x>=0) L=2*i;  

} 

for i:=1 to5 do  

begin  

      read(x);  

      if x>=0 then L:=2*i;  

end; 

16 

8 

10 

-2 

 

Нехай змінна x послідовно набуває значень 1, 3, 5, 2, -4. Якого значення набуде 

змінна L після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

for (i=1; i<=5; i++)  

{  

       scanf("%d",&x);  

       if (x>=0) L=2*i;  

} 

for i:=1 to 5 do  

begin  

       read(x);  

       if x>=0 then L:=2*i  

end; 

16 

-4 

10 

8 

 

Якого значення набуде змінна s після виконання наступного коду: 

Мова С  Мова Pascal 

float s=0; int i=0;  

while(i<5) 

{ 

      i++; 

}  

s+=1/i; 

s: real; i: integer; 

….. 

s:=0; i:=0;  

while i<5 do inc(i); 

s:=s+1/i; 

0.5 

0.2 

0.25 

0 

 

Якого значення набуде змінна s після виконання наступного коду: 

Мова С Мова Pascal 

float s=0; int i=0;  

while(i<5) 

{ 

s: real; i: integer; 

….. 

s:=0; i:=0;  



       i++; 

}  

s+=(float)1/i; 

while i<5 do inc(i); 

s:=s+1/i; 

0 

0.2 

0.25 

0.5 

 

Якого значення набуде змінна s після виконання наступного коду(мова С): 

Мова С Мова Pascal 

float s=0; int i=0;  

while(i<5) 

{  

      i++;  

      s+=1/i;  

} 

s: real; i: integer; 

….. 

s:=0; i:=0;  

while i<5 do 

begin  

      inc(i);  

      s:=s+1/i;  

end; 

0 

1 

2 

2.283 

 

Якого значення набуде змінна s після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

float s=0; int i=0;  

while(i<5) 

{  

      i++;  

      s+=(float)1/i;  

} 

s: real; i: integer; 

….. 

s:=0; i:=0;  

while i<5 do 

begin  

      inc(i);  

      s:=s+1/i;  

end; 

0 

1 

2 

2.283 

 

Якого значення набуде змінна s після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

float s=0; int i=1;  

do 

{  

      s+=1/i;  

      i--;  

}  

s: real; i: integer; 

….. 

s:=0; i:=0;  

do 

      s:=s+1/i;  

      dec(i);  



while(i>1); until i<=1; 

0 

1 

2 

2.283 

 

Якого значення набуде змінна s після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

float s=1; int i,n=1;  

for(i=2; i<=n; i++)  

    s+=1/i; 

s: real; i,n: integer; 

….. 

s:=1; n:=1;  

for i:=2 do n do s:=s+1/i; 

0 

0.5 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна t після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

float t=10;  

while(t>1) t/=2; 

t: real; 

….. 

t:=10; 

while t>1 do t:=t/2; 

0 

0.1 

0.625 

2 

 

Якого значення набуде змінна t після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

float t=1;  

while(t>1) t/=2; 

t: real; 

….. 

t:=1; 

while t>1 do t:=t/2; 

0 

0.5 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна t після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

float t=1;  

do  

{  

      t/=2;  

}  

t: real; 

….. 

t:=1; 

do  

      t:=t/2;  



while(t>1); until  t<=1; 

0 

0.2 

0.5 

1 

 

Якого значення набуде змінна t після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int t=10;  

while(t>1) t/=2; 

t: integer; 

….. 

t:=10; 

while t>1 do t:=t div 2; 

0 

0.1 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна t після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int t=1;  

do  

{  

      t/=2;  

}  

while(t>1); 

t: integer; 

….. 

t:=1; 

do  

      t:=t div 2;  

until t<=1; 

0 

0.2 

0.5 

1 

 

Якогозначеннянабудезмінна t післявиконаннянаступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

int t=5;  

while(t>0) t/=2; 

t: integer; 

….. 

t:=5;  

while t>0 do  t:=t div 2; 

0 

0.5 

1 

2 

 

Якого значення набуде змінна x після виконання наступного коду:  

Мова С Мова Pascal 

x=0.5;  

for(i=1;i<=5;i++)  

{ 

x=0.5;  

for i:=1 to 5 do  

begin 



      x*=2;  

      x++; 

} 

      x:=x*2;  

      inc(x); 

end; 

45 

46 

47 

48 

 

Нехай описано массив та змінні: 

Мова С Мова Pascal 

B[100]; i=17; j=25; B[1..100]; i:=17; j:=25; 

Яке звернення до елементів цього масиву є коректним з у рахуванням 

відповідних описів та ініціалізацій змінних: 

Мова С Мова Pascal 

B[100] 

B[j][17-i] 

B[1+i*5] 

B[i-j] 

B[101] 

B[j,18-i] 

B[1+i*5] 

B[i-j] 

 

 

Нехай описано масив та змінні:  

Мова С Мова Pascal 

B[100]; i=17; j=25; B[1..100]; i:=17; j:=25; 

Яке звернення до елементів цього масиву не є коректним з у рахуванням 

відповідних описів та ініціалізацій змінних: 

Мова С Мова Pascal 

B[1+i*5] 

B[100/i] 

+B[100] 

B[j-i] 

B[1+i*5] 

B[100 div i] 

+B[101] 

B[j-i] 

 

Нехай описано масив та змінні:  

Мова С Мова Pascal 

B[10][7]; i=7; j=25; B[1..10,1..7]; i=7; j=25; 

Яке звернення до елементів цього масиву не є коректним? 

Мова С Мова Pascal 

B[j-i-10][i-1] 

B[j/i][7-i] 

B[1+i][5] 

B[0+j][i] 

B[j-i-10,i] 

B[j div i,8-i] 

B[1+i,5] 

B[0+j,i] 

 

 

Нехай описано масив та змінні:  

Мова С Мова Pascal 

B[10][7]; i=7; j=25; B[1..10,1..7]; i=7; j=25; 

Яке звернення до елементів цього масиву є коректним? 



Мова С Мова Pascal 

B[j/i][7-i] 

B[0+j][i] 

B[10-і][7] 

B[1+i,5] 

B[j div i,8-i] 

B[0+j,i] 

B[10-і,8] 

B[1+i][5] 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: 

Мова С Мова Pascal 

for(i=0;i<10;i++) 

{  

      printf("%d ",A[i]);  

} 

for i:=0 to 9 do 

      write(A[i],’ ‘);  

 

-3 1 5 9 13 

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 

-5 -3 -1 

-5 -1 3 7 11 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: 

Мова С Мова Pascal 

for(i=0;i<5;i++)  

{ 

     printf("%d ",i*2); 

} 

for i:=0 to 4 do 

      write(i*2,’ ‘);  

 

-5 -3 -1 

-5 -1 3 7 11 

-3 1 5 9 13 

0 2 4 6 8 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: 

Мова С Мова Pascal 

i=1;  

while (A[i]<0) 

{ 

      i++;  

      printf("%d ",A[i]);  

} 

i:=1;  

while A[i]<0 do 

begin 

      inc(i);  

      write(A[i],’ ‘);  

end; 

-1 1 

-3 -1 1 

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 

-3 1 5 9 13 



 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: 

Мова С Мова Pascal 

i=0;  

do 

{ 

      i++;  

      printf("%d ",A[i]);  

}  

while (A[i]<0); 

i:=0;  

repeat 

{ 

      inc(i);  

      write(A[i],’ ‘);  

}  

until A[i]>=0; 

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 

-3 -1 1 

-1 -3 -5 

-3 1 5 9 13 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: 

Мова С Мова Pascal 

i=9;  

while (A[i]>0) i--;  

printf("%d ",A[i]); 

i:=9;  

while A[i]>0 dec(i);  

write(A[i],’ ‘); 

-1 

-5 -3 -1 

-5 

-3 -1 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: 

Мова С Мова Pascal 

for(i=9;i>=0;i--) printf("%d ",A[i]); for i:=9 dowto 0 do write(A[i],’ ‘); 

-5 -3 -1 

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 

-3 1 5 9 13 

13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів:? 

Мова С Мова Pascal 

for(i=0;i<5;i++) 

{ 

      printf("%d ",A[2*i]);  

for i:=0 to 4 do 

begin  

      write(A[2*i],’ ‘);  



} end; 

-3 1 5 9 13 

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 

0 2 4 6 8 

-5 -1 3 7 11 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: 

Мова С Мова Pascal 

i=0;  

do 

{  

      printf("%d ",A[i]);  

      i++;  

}  

while (A[i]>=0); 

i:=0;  

repeat 

      write(A[i],’ ‘);  

      inc(i);  

until A[i]<0; 

1 3 5 7 9 11 13 

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 

-5 

-5 -3 -1 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1,1,3,5,7,9,11,13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: ? 

Мова С Мова Pascal 

i=10;  

while (A[i-9]<0) 

{  

      printf("%d ",A[i-9]);  

      i++;  

} 

i:=10;  

while A[i-9]<0 do 

begin  

      write(A[i-9],’ ‘);  

      inc(i);  

end; 

-3 1 5 9 13 

-5 -1 3 7 11 

-3 -1 

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів:  

Мова С Мова Pascal 

i=1;  

do 

{  

      printf("%d ",A[2*i-1]);  

      i++;  

i:=1;  

repeat 

      write(A[2*i-1],’ ’);  

      inc(i);  

until A[i]>=0; 



}  

while(A[i]<0); 

-5 -1 3 

-3 1 

-5 -3 -1 1 3 

-5 -3 -1 1 

 

Нехай елементи одновимірного масиву A[10] мовою С (A[0..9] мовою  Pascal) 

набувають відповідно значень -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  

Які значення буде надруковано в результаті виконання таких операторів: 

Мова С Мова Pascal 

i=0;  

do 

{  

      printf("%d ",A[2*i+1]);  

      i++;  

}  

while(A[i]<0); 

i:=0;  

repeat 

      write(A[2*i+1],’ ‘);  

      inc(i);  

until A[i]>=0; 

-3 -1 1 

-5 -3 -1 1 3 

-5 -1 3 

-3 1 5 

 

Яка з наступних операцій введення символьних та рядкових величин, описаних 

у вигляді char ch, str[100], мовою С (ch: char; str: string[100] мовою  Pascal) є 

правильною та коректною: 

Мова С Мова Pascal 

scanf("%s %c",&ch,str); 

scanf("%c",str); 

scanf("%s",&str); 

scanf("%c %s",&ch,str); 

read(ch,str); 

read(str,ch); 

read(str); 

readln(ch); readln(str); 

 

 

Яка з наступних операцій введення символьних та рядкових величин, описаних 

у вигляді char ch, str[100], мовою С (ch: char; str: string[100] мовою  Pascal) не є 

правильною та коректною: 

Мова С Мова Pascal 

scanf("%s",str); 

scanf("%c",&ch); 

scanf("%c %s",&ch,str); 

scanf("%s",&str); 

readln(str); 

readln(ch); 

readln(ch); readln(str); 

read(str); 

 

 

Яка з наступних операцій виведення символьних та рядкових величин, 

описаних у вигляді char ch, str[100], мовою С (ch: char; str: string[100] мовою  

Pascal) є правильною та коректною: 



Мова С Мова Pascal 

printf("%1c %35s",ch,str); 

printf("%15s",ch); 

printf("%12s %c",ch,str); 

printf("%25s %c",str,ch); 

writeln(ch,str); 

write(ch,str); 

write(ch); writeln(str); 

write(str,’ ‘,ch); 

 

 

Яка з наступних операцій виведення символьних та рядкових величин, 

описаних у вигляді char ch, str[100], мовою С (ch: char; str: string[100] мовою  

Pascal) не є правильною та коректною: 

Мова С Мова Pascal 

printf("%c",ch); 

printf("%s",str); 

printf("%c %s",ch,str); 

printf("%c %s",str,ch); 

write(ch); 

writeln(str); 

write(str,’ ‘,ch); 

writeln(str,ch); 

 

 

Яка з операцій над елементами масиву, заданого у вигляді const int 

a[10]={1,2,3,4,5,11,12,13,14,15}; мовою С (const a: array[0..9] of 

integer=(1,2,3,4,5,11,12,13,14,15) мовою  Pascal) є коректною: 

Мова С Мова Pascal 

scanf("%d",&a[і]); 

s+=a[i]; 

a[і]++; 

a[0]=100; 

read(a[і]); 

s=s+a[i]; 

inc(a[і]); 

a[0]=100; 

 

 

Яка з операцій над елементами масиву, заданого у вигляді const int 

a[10]={1,2,3,4,5,11,12,13,14,15}; мовою С (const a: array[0..9] of 

integer=(1,2,3,4,5,11,12,13,14,15) мовою  Pascal) не є коректною: 

Мова С Мова Pascal 

s+=a[i]; 

printf("%d\n",a[і]); 

b=a[i]+1; 

scanf("%d",&a[і]); 

S:=s+a[i]; 

write(a[і]); 

b:=a[i]+1; 

read(a[і]); 

 

 

Частина реального світу в сенсі теорії баз даних це 

предметна область  

таблиця даних 

схема бази даних 

модель бази даних 

 

Формальне зображення сукупності думок, які характеризують можливі 

стани предметної області, а також переходи з одного стану в інший, 

називається 



схемою бази даних 

концептуальною моделлю 

архітектурою бази даних 

позиційною моделлю 

 

Відображення концептуальної моделі предметної області з урахуванням 

способів зберігання даних і методів доступу до них, називається 

табличною моделлю 

внутрішньою моделлю 

сховищем даних 

архівуванням даних 

 

Сукупність засобів відображення концептуальної моделі предметної області 

з врахуванням інтересів конкретних користувачів або програмних засобів, 

називається 

резервним копіюванням 

інтерфейсом бази даних 

зовнішньою моделлю 

захистом бази даних 

 

Модель даних, кожен  елемент якої може мати одного попередника 

називається 

послідовною 

ієрархічною 

логічною 

унарною 

 

Модель даних, кожен елемент якої може мати  більше одного попередника 

називається 

мережною 

стохастичною 

бінарною 

фізичною 

 

Модель даних, кожен елемент якої є таблицею певної структури називається 

табличною 

базою даних 

реляційною 

концептуальною   

 

 Відношення – це таблиця, 

що складається із тіла і заголовка і володіє такими властивостями, як записи 

не впорядковані зверху вниз, не має однакових полів, поля не впорядковані з 

ліва на право, а значення полів атомарні 

що складається із тіла і заголовка 

що має унікальні записи 

що має певний набір стовпців 



 

Ключ – це 

довільна підмножина полів відношення, яка володіє властивостями 

унікальності значень та не надлишковості 

підмножина полів відношення 

підмножина  полів відношення, яка має унікальні значення 

поле, що має унікальні значення 

 

Деяка підмножина атрибутів з R2 така, що існує цільове відношення R1 з 

потенційним ключем СК та кожне значення деякої множини атрибутів 

відношення R2 збігається зі значенням СК відношення R1називається 

зовнішнім ключем 

альтернативним ключем 

потенційним ключем 

зв`язком бази даних 

 

Правило посилальної цілісності полягає в тому, що 

база даних не повинна містити неузгоджених значень зовнішніх ключів 

таблиця повинна посилатися на іншу таблицю 

таблиці бази даних повинні зв`язуватися кожна з усіма 

база даних повинна містити однакові значення потенційних ключів 

 

Таблиця, де розташовується вся інформація, яку потрібно внести до бази 

даних називається 

основною 

універсальною 

єдиною 

головною 

 

Формальний апарат обмежень на формування таблиць, який описує розбиття 

таблиць називається 

нормалізацією 

моделюванням 

формалізацією 

оптимізацією 

 

Нехай Х і Y – довільні підмножини множини атрибутів відношення R. Коли 

кожне значення Х пов’язано точно з одним значенням Y, то така залежність 

називається 

 функціональною 

повною функціональною 

транзитивною 

однозначною 

 

Залежність, яка спостерігається в тому випадку, якщо жоден із неключових 

атрибутів функціонально не залежить від довільного іншого неключового 

атрибута, називається 



нетранзитивною 

прямою 

транзитивною 

логічною 

 

Відношення, в якому поля, що не входять до первинного ключа, пов’язані 

повною функціональною залежністю з первинним ключем, тобто будь-яке 

неключове поле однозначно ідентифікується повним набором ключових 

полів перебуває у 

другій нормальній формі 

першій нормальній формі 

нормальній формі Бойса-Кодда 

п`ятій нормальній формі 

 

Якщо довільна функціональна залежність між атрибутами деякого 

відношення зводиться до повної функціональної залежності від можливого 

ключа, то воно перебуває у 

четвертій нормальній формі 

нормальній формі Бойса-Кодда 

третій нормальній формі 

п`ятій нормальній формі 

 

Щоб доповнити результати запиту обчисленими даними потрібно  

використати арифметичний вираз із аргументами-полями таблиці або 

агрегатні функції 

добавити в таблицю потрібні дані 

неможливо в запиті доповнити даними, відсутніми у таблиці 

використати створену раніше таблицю 

 

Запит, результат виконання якого є аргументом іншого запиту, називається 

Підзапитом 

Формою 

Звітом 

Виглядом 

 

Підзапит, обчислення якого здійснюється незалежно  від зовнішнього 

запиту, називають 

простим 

кореляційним 

незв`язаним 

фрактальним 

 

Підзапит, обчислення якого залежить  від процесу обчислення в  

зовнішньому запиті, називають 

кореляційним 

простим 

зв`язаним 



формальним 

 

Механізм, що дає змогу значно підвищити швидкість доступу до записів 

називається 

індексами 

запитами 

віртуальною таблицею 

тригерами 

 

Сукупність операцій з маніпулювання базою даних, що мають розглядатися 

як атомарна дія, називається 

транзакцією 

тригером 

збереженою процедурою 

курсором 

 

Винахідником комп'ютера вважається 

 Чарльз Беббідж 

 Герман Холлерит 

 Ада Августа Лавлейс 

 Блез Паскаль 

 

Концепцію збереженої програми запропонував 

 Д. Буль 

 К. Шеннон 

 А. Тьюринг 

 Д. Нейман 

 

Розробкою машини БЕСМ-6 керував 

 Г. Ейкен 

 Д. Бардін 

 С. Лебедєв 

 Л. Канторович 

 

Першим висунув ідею створення програмованої лічильної машини 

 А. Лавлейс 

 Ч. Беббідж 

 Р. Біссакар 

 Е. Шугу 

 

Створив лічильну машину – прототип арифмометра 

 Б. Паскаль 

 В. Шиккард 

 С. Патрідж 

 Г. Лейбніц 

 



Імена файлів, в яких зберігаються на диску створені документи (тексти або 

малюнки), задаються  

 автоматично програмою (текстовим або графічним редактором) 

 розробником документа 

 операційною системою 

 документи не мають імен 

 

Іменована область зовнішньої пам'яті довільної довжини з певною кількістю 

інформації – це ... 

 атрибут 

 файл 

 слово 

 програма 

 

Інтерфейс це ... 

 сукупність засобів і правил взаємодії пристроїв ПК, програм і 

користувача 

 комплекс апаратних засобів 

 елемент програмного продукту 

 частина мережевого обладнання 

 

Інформаційна ємність стандартних CD-ROM дисків може досягати ... 

 700 Мбайт 

 1 Мбайт 

 1 Гб 

 700 Кбайт 

 

Інформаційний процес забезпечується ... 

 інформаційними системами та засобами передачі даних 

 програмним забезпеченням 

 апаратним (технічним) забезпеченням 

 комунікаційними каналами 

 

Інформація, достатня для вирішення поставленого завдання 

 корисна 

 актуальна 

 повна 

 достовірна 

 

Автор ескізу механічного тринадцятирозрядного рахункового пристрою 

 Ленард да Вінчі 

 Вільгельм Шиккард 

 Готфрід Лейбніц 

 Чарльз Беббідж 

 

Блез Паскаль винайшов першу ... машину – "паскалина" 

 механічну 



 електромеханічну 

 електронно-обчислювальну 

електронну 

 

В операційній системі Windows власне ім'я файлу не може містити символ ... 

 знак питання (?) 

 кому (,) 

 точку (.) 

 знак додавання (+) 

 

Вінчестер призначений для ... 

 постійного зберігання інформації, часто використовуваної при роботі на 

комп'ютері 

 підключення периферійних пристроїв 

 управління роботою ЕОМ за заданою програмою 

 зберігання інформації, яка не використовується постійно на комп'ютері 

 

Вітчизняна ЕОМ, найкраща у світі ЕОМ другого покоління, – це 

 МЕСМ 

 Мінськ-22 

 БЕСМ 

 БЕСМ-6 

 

Варіант, в якому одиниці виміру інформації розташовані в порядку 

зростання 

 мегабайт, гігабайт, терабайт 

 гігабайт, мегабайт, терабайт 

 мегабайт, терабайт, гігабайт 

 терабайт, мегабайт, гігабайт 

 

Велика інтегральна схема (ВІС) 

 транзистори, розташовані на одній платі 

 кристал кремнію, на якому розміщуються від десятків до сотень логічних 

елементів 

 набір програм для роботи на ЕОМ 

 набір ламп, що виконують різні функції 

 

Вкажіть неправильно записане ім'я файлу 

 a\: \\ prog \\ pst.exe 

 docum.txt 

 doc? .lst 

 клас 

 

Гіпертекст – це ... 

 -дуже великий текст 

 структурований текст, у якому можуть здійснюватися переходи по 

виділених мітках 



 -текст, набраний на комп'ютері 

 -текст, в якому використовується шрифт великого розміру 

 

Двійкову систему числення вперше в світі запропонував ... 

 Блез Паскаль 

 Готфрід Вільгельм Лейбніц 

 Чарльз Беббідж 

 Джордж Буль 

 

Дисковод – це пристрій для ... 

 обробки команд виконуваної програми 

 читання / запису даних з зовнішнього носія 

 зберігання команд виконуваної програми 

 довготривалого зберігання інформації 

 

Для зберігання в оперативній пам'яті символи перетворюються в ... 

 числові коди в двійковій системі числення 

 графічні образи 

 числові коди в шістнадцятковій формі 

 числові коди в десятковій системі числення 

 

Для машин ... покоління знадобилася спеціальність "оператор ЕОМ" 

 першого 

 другий 

 третій 

 четвертого 

 

До складу мультимедіа-комп'ютера обов'язково входить ... 

 проекційна панель 

 CD-ROM дисковод і звукова плата 

 модем 

 плоттер 

 

Електронна база ЕОМ другого покоління 

 електронні лампи 

 напівпровідники 

 інтегральні мікросхеми 

 БІС, НВІС 

 

Елементна база комп'ютерів другого покоління 

 Транзистор 

 ІС 

 Електронна лампа 

 БІС 

 

Елементна база комп'ютерів першого покоління 

 Транзистор 



 ІС 

 Електронна лампа 

 БІС 

 

Елементна база комп'ютерів третього покоління 

 Транзистор 

 ІС 

 Електронна лампа 

 БІС 

 

Елементна база комп'ютерів четвертого покоління 

 Транзистор 

 ІС 

 Електронна лампа 

 БІС 

 

ЕОМ першого покоління були створені на основі ... 

 транзисторів 

 електронно-вакуумних ламп 

 зубчастих коліс 

 реле 

 

За функціональною ознакою розрізняють такі види ПЗ: 

 мережеве, прикладне, системне, інструментальне 

структурне, прикладне, системне, інструментальне 

інформаційне, прикладне, апаратне, технічне 

інформаційне, прикладне, системне, мережне 

 

Загальні принципи функціонування обчислювальних машин сформульовані 

в 40-х роки ХХ століття були сформульовані: 

 Джоном фон Нейманом 

 розробниками компанії Microsoft 

 Білом Гейтсом 

 Стівом Джобсом 

 

Загальною властивістю машини Беббіджа, сучасного комп'ютера й 

людського мозку є здатність обробляти ... інформацію 

 числову 

 текстову 

 звукову 

 графічну 

 

Задано повний шлях до файлу C\: \\ DOC \\ PROBA.TXT Яке ім'я файлу? 

 C\: \\ DOC \\ PROBA.TXT 

 DOC \\ PROBA.TXT 

 PROBA.TXT 

 TXT 



 

Задано повний шлях до файлу c\: \\ doc \\ proba.txt. Назвіть повне ім'я файлу 

 c\: \\ doc \\ proba.txt 

 proba.txt 

 doc \\ proba.txt 

 txt 

 

Задано повний шлях до файлу D\: \\ Навчання \\ Практика \\ Звіт.doc Назвіть 

ім'я файлу 

 D\: \\ Навчання \\ Практика \\ Звіт.doc 

 Звіт.doc 

 Звіт 

 D\: \\ Навчання \\ Практика \\ Звіт 

 

Каталог (папка) – це ... 

 команда операційної системи, що забезпечує доступ до даних 

 група файлів на одному носії, що об'єднуються за якомусь критерію 

 пристрій для зберігання групи файлів і організації доступу до них 

 шлях, по якому операційна система визначає місце файлу 

 

Комп'ютер – це ... 

 пристрій для роботи з текстами 

 електронне обчислювальний пристрій для обробки чисел 

 багатофункціональне електронний пристрій для роботи з інформацією 

 пристрій для обробки аналогових сигналів 

 

Коротке ім'я файлу складається з ... 

 власне імені та розширення 

 адреси файлу 

 тільки імені файлу 

 будь-яких 12 символів 

 

Мінімальна комплектація персонального комп'ютера включає: 

 Монітор, клавіатура, системний блок, модем 

 Монітор, клавіатура, системний блок, миша 

 Монітор, клавіатура, принтер, миша 

 На розсуд користувача в залежності від вирішуваних завдань 

 

Мала рахункова електронна машина, створена в СРСР в 1952 році 

 МЕСМ 

 Мінськ-22 

 БЕСМ 

 БЕСМ-6 

 

Маніпулятор "миша" – це пристрій ... 

 модуляції і демодуляції 

 зчитування інформації 



 довготривалого зберігання інформації 

 введення інформації 

 

Масове виробництво персональних комп'ютерів почалося в ... роки 

 40-і 

 90-і 

 50-і 

 80-і 

 

Машини ... покоління дозволяють декільком користувачам працювати з 

однією ЕОМ 

 першого 

 четвертого 

 другий 

 третій 

 

Мови високого рівня з'явилися ... 

 в першій половині XX століття 

 у другій половині XX століття 

 в 1946 році 

 в 1951 році 

 

Мови програмування названі на честь ... 

 Н. Вірта 

 Б. Паскаля 

 А. Лавлейс 

 Д. Неймана 

 

На материнській платі розміщується ... 

 процесор 

 жорсткий диск (вінчестер) 

 блок живлення 

 системний блок 

 

Найменшим елементом поверхні візуалізації, якій можуть бути незалежним 

чином задані колір, інтенсивність та інші параметри, є ... 

 піксель 

 байт 

 слово 

 кодон 

 

Обробка інформації ПК проводиться ... 

 процесором 

 адаптером 

 материнською платою 

 клавіатурою 

 



Обчислювальні машини другого покоління ЕОМ 

 Стріла 

 Урал-1 

 Мінськ-32 

 БЕСМ-6 

 

Обчислювальна машина третього покоління ЕОМ 

 М-50 

 ЄС-1033 

 IBM-370 

 Електроніка 100/25 

 

Операційні системи являють собою програмні продукти, що входять до 

складу ... 

 прикладного програмного забезпечення 

 системного програмного забезпечення 

 системи управління базами даних 

 систем програмування 

 

Операційна системам виконує ... 

 забезпечення організації та зберігання файлів 

 підключення пристроїв введення / виводу 

 організацію обміну даними між комп'ютером і різними периферійними 

пристроями 

 організацію діалогу з користувачем, управління апаратурою та ресурсами 

комп'ютера 

 

Основа елементної бази ЕОМ третього покоління 

 БІС 

 НВІС 

 інтегральні мікросхеми 

 транзистори 

 

Основа елементної бази ЕОМ четвертого покоління 

 напівпровідники 

 електромеханічні схеми 

 електровакуумні лампи 

 НВІС 

 

Основи сучасної організації ЕОМ описав ... 

 Джон фон Нейман 

 Джордж Буль 

 Ада Лавлейс 

 Норберт Вінер 

 

Основи теорії алгоритмів були вперше викладені в роботі ... 

 Чарльза Беббіджа 



 Блеза Паскаля 

 С.А. Лебедєва 

 Алана Тьюринга 

 

Основні принципи цифрових обчислювальних машин були розроблені ... 

 Блез Паскаль 

 Готфрід Вільгельм Лейбніц 

 Чарльзом Беббідж 

 Джоном фон Нейманом 

 

Основоположне поняття ІНФОРМАТИКИ 

 інформаційні технології 

 процес переробки інформації 

 інформаційна модель 

 схема інформаційних обмінів 

 

Особливість пристрою Германа Холлерита 

 Була вжита ідея перфокарт 

 Вперше використовувалися мікрочіпи 

 Швидкодія машини становило 330 тис.оп / с 

 Вперше з'явилася можливість зберігання результатів обчислень 

 

Під терміном "покоління ЕОМ" розуміють ... 

 всі рахункові машини 

 всі типи і моделі ЕОМ, побудовані на одних і тих же наукових і технічних 

принципах 

 сукупність машин, призначених для обробки, зберігання та передачі 

інформації 

 всі типи і моделі ЕОМ, створені в одній і тій же країні 

 

Під час виконання прикладна програма зберігається ... 

 у відеопам'яті 

 в процесорі 

 в оперативній пам'яті 

 на жорсткому диску 

 

Папки (каталоги) утворюють ... структуру 

 ієрархічну 

 мережеву 

 циклічну 

 реляционную 

 

Персональний комп'ютер – це ... 

 пристрій для роботи з текстами 

 електронне обчислювальний пристрій для обробки чисел 

 пристрій для зберігання інформації будь-якого виду 



 багатофункціональне електронний пристрій для роботи з інформацією та 

вирішення завдань користувача 

 

Перші ЕОМ були створені в ... роки 20 століття 

 40-і 

 60-і 

 70-і 

 80-і 

 

Перші операційні системи з'явилися ... поколінні машин 

 у першому 

 у другому 

 в третьому 

 в четвертому 

 

Перші програми з'явилися ... поколінні ЕОМ 

 у першому 

 у другому 

 в третьому 

 в четвертому 

 

Перша в світі програма була написана ... 

 Чарльзом Беббідж 

 Адою Лавлейс 

 Говардом Айкен 

 Полом Алленом 

 

Перша ЕОМ в нашій країні з'явилася в ... 

 ХIХ столітті 

 60-х роках XX століття 

 першій половині XX століття 

 1951 

 

Перша ЕОМ в нашій країні називалася ... 

 Стріла 

 МЕСМ 

 IBM PC 

 БЕСМ 

 

Перша ЕОМ з'явилася в ... році 

 1823 

 1946 

 1949 

 1951 

 

Перша ЕОМ називалася ... 

 МІНСЬК 



 БЕСМ 

 ЕНІАК 

 IВМ 

 

Перша машина, автоматично виконувала всі 10 команд 

 машина Сергія Олексійовича Лебедєва 

 Pentium 

 машина Чарльза Беббіджа 

 абак 

 

Першу обчислювальну машину винайшов ... 

 Джон фон Нейман 

 Джордж Буль 

 Норберт Вінер 

 Чарльз Беббідж 

 

Поняття "інформація" є ... 

 похідним від математики 

 похідним від кібернетики 

 базовим (первинним) поняттям науки 

 зародилося в надрах таких наук, як математика і кібернетика 

 

Поняття, що визначає інформацію, представлену у вигляді, придатному для 

переробки автоматизованими або автоматичними засобами визначається 

поняттям 

 дані 

 сигнали 

 агент 

 тезаурус 

 

Постійно запам'ятовуючий пристрій (ПЗУ) є ... пам'яттю 

 енергонезалежною 

 енергозалежною 

 динамічної 

 оперативної з довільним доступом 

 

Правильне твердження: 

 Поняття "інформаційна взаємодія" і "інформація" сформувалися у 

свідомості раніше, ніж поняття "життя" і "живе" 

 Поняття "інформація" і "живе" є об'єктивно існуючими і не пов'язаними 

один з одним 

 Невід'ємною ознакою "живого" є здатність до специфічного 

інформаційного взаємодії 

 Специфіка інформаційної взаємодії є його незалежність від 

навколишнього середовища 

 

Прагматичний аспект це характеристика інформації з точки зору ... 



 корисності 

 її сенсу 

 кількості інформації 

 структури інформації 

 

При виключенні комп'ютера вся інформація стирається ... 

 на гнучкому диску 

 на CD-ROM диску 

 на жорсткому диску 

 в оперативній пам'яті 

 

Програма, що дозволяє управляти зовнішніми пристроями комп'ютера, 

називається ... 

 браузер 

 драйвер 

 операційна система 

 система програмування 

 

Продуктивність роботи комп'ютера (швидкість виконання операцій) 

залежить від ... 

 розміру екрана дисплея 

 частоти процесора 

 напруги живлення 

 швидкості натискання на клавіші 

 

Процесор обробляє інформацію ... 

 в десятковій системі числення 

 в двійковому коді 

 на мові Бейсік 

 в текстовому вигляді 

 

Рахункову пристрій, що складається з дошки, ліній, нанесених на неї і 

декількох каменів 

 Паскалина 

 Еніак 

 Абак 

 БЕСМ 

 

Розмір файлу в операційній системі визначається в ... 

 байтах 

 бітах 

 секторах 

 кластерах 

 

Розширення імені файлу, як правило, характеризує ... 

 час створення файлу 

 обсяг файлу 



 тип інформації, що міститься у файлі 

 місце створення файлу 

 

Складові інформатики 

 технічні (апаратні) і програмні засоби 

 технічні засоби і програмні додатки 

 засоби введення / виведення інформації та офісні програмні засоби 

 інформаційні системи і комунікації 

 

Слово довжиною з 8 біт називається ... 

 адресою 

 стандартом 

 дітом 

 байтом 

 

Стандартними програмами в ОС Windows є: 

 Калькулятор, Блокнот, Internet Explorer 

 MS Word, MS Excel, MS Access 

 zip, Chrome, viber 

 Калькулятор, Блокнот, zip, MS Excel 

 

Тактова частота процесора вимірюється в ... 

 МГц 

 Мбайт 

 Кбайт 

 Біт 

 

Творець першої в світі ЕОМ 

 С.А. Лебедев 

 Ч. Беббідж 

 Дж. Атанасов 

 В.М. Глушков 

 

Текстові документи мають розширення ... 

 *.exe 

 *.bmp 

 *.txt 

 *.com 

 

У кібернетиці під інформацією розуміється ... 

 будь-яка послідовність символів 

 розуміють відображення зовнішніх впливів 

 частина повідомлення, важлива для управління об'єктом 

 відомості, що цікавлять працівника 

 

У момент включення персонального комп'ютера програма тестування 

персонального комп'ютера записана в ... 



 оперативної пам'яті 

 регістрах процесора 

 в мікросхемі BIOS 

 на зовнішньому носії 

 

У науці ... 

 існує єдине і чітке поняття інформації 

 відсутня однакове поняття інформації 

 прийнято визначення інформації, дане відомим вченим-кібернетиком Н. 

Вінером 

 існують різні визначення поняття інформації залежно від галузі знання 

 

Файл – це ... 

 одиниця виміру інформації 

 програма в оперативній пам'яті 

 текст, роздрукований на принтері 

 організований набір даних, програма або дані на диску, що мають ім'я 

 

Файли можуть мати однакові імена у разі ... 

 якщо вони мають різний обсяг 

 якщо вони створені в різні дні 

 якщо вони створені в різний час доби 

 якщо вони зберігаються в різних каталогах 

 

Файлова система визначає 

 спосіб організації даних на диску 

 фізичні особливості носія 

 ємність диска 

 число пікселів на диску 

 

Файлова система необхідна ... 

 для управління апаратними засобами 

 для тестування апаратних засобів 

 для організації структури зберігання 

 для організації структури апаратних засобів 

 

Фотографія "Я на морі" збережена в папці Літо на диску D\: \\, вкажіть його 

повне ім'я 

 D\: \\ Літо \\ Я на морі.txt 

 D\: \\ Літо \\ Я на морі.jpg 

 D\: \\ Я на морі.jpg 

 D\: \\ Літо \\ Я на морі.avi 

 

Француз Жозеф Жаккар застосував у своїй ткацької машині ... для введення 

інформації 

 перфострічки 

 магнітні накопичувачі 



 магнітні стрічки 

 перфокарти 

 

Характеристикою монітора є ... 

 роздільна здатність 

 тактова частота 

 дискретність 

 час доступу до інформації 

 

Шини персонального комп'ютера забезпечують ... 

 з'єднання між собою його елементів і пристроїв 

 усунення випромінювання сигналів 

 усунення теплового випромінювання 

 застосування загального джерела живлення 

 

Щоб зберегти текстовий файл (документ) в певному форматі необхідно 

задати ... 

 розмір шрифту 

 тип файлу 

 параметри абзацу 

 розміри сторінки 

 

Яке з пристроїв призначене для введення інформації ... 

 процесор 

 принтер 

 ПЗУ 

 клавіатура 

 

За допомогою якої служби Internet здійснюється спілкування між людьми за 

принципом листування? 

 електронна пошта 

 групи новин 

 телеконференції 

 Web-сторінки 

 

Коли, де і для чого з'явилась комп'ютерна мережа Internet? 

 в 70-х роках 20 століття, в США 

 забезпечення надійної передачі інформації 

 в 70-х роках 19 століття 

 забезпечення періодичної передачі інформації 

 

Що входить в основні служби Internet? 

 електронна пошта, групи новин (телеконференції),Word Wide Web 

 аудіофайли 

 архівні файли 

 бази даних 

 



Що входить у склад комп'ютерної мережі? 

 комп'ютери, пристрої для фізичного з'єднання комп'ютерів 

 спеціальне програмне забезпечення 

 текстові редактори, електронні таблиці тощо 

 пристрої мультимедіа (CD-ROM, звукові колонки ...) 

 

Що показує домен найвищого рівня? 

 державу (наприклад, ua Україна, ru Росія) 

 тип організації (наприклад, gov державні установи) 

 тип організації (наприклад, edu прізвище вчителя інформатики) 

 послуги (наприклад, edu освіта) 

 

Що таке "домен"? 

 рівень, зона або ділянка Internet 

 засіб для запису адреси комп'ютера у наглядному вигляді 

 засіб для запису адреси комп'ютера у числовому вигляді 

 різні форми запису адреси одного і того ж комп'ютера 

 

Що таке "доменне ім'я комп'ютера"? 

 повне індивідуальне ім'я комп'ютера 

 ІР-адреса 

 чотири числа від 0 до 255, розділені крапкою 

 група із 4 чисел (наприклад, 235.67.87.23) 

 

Що таке "пакет" інформації? 

 частина інформації для передачі по мережі Internet 

 частина інформації із своїм номером і адресою 

 частина інформації визначеного об'єму на папері 

 вся інформація разом із частин визначеного об'єму 

 

Що таке Internet? 

 телефонні, супутникові... канали, що об'єднують комп'ютери 

 комплекс пристроїв і програм для роботи з інформацією 

 об'єднання окремих комп'ютерів і локальних мереж 

 супутниковий, радіорелейний, оптоволоконний зв'язок 

 

Що таке ІР-адреса? 

 чотири числа від 0 до 255, розділені крапкою 

 чотири числа від 0 до 255, розділені комою 

 група із 4 чисел (наприклад, 235-67-87-23) 

 доменне ім'я комп'ютера 

 

Як називається комп'ютер, що надає іншим свої ресурси? 

 сервер 

 сержант 

 сервіз 

 сервіс 



 

Як називається комп'ютер, що споживає ресурси? 

 клієнт 

 робоча станція 

 електростанція 

 клінкер 

 

Як називаються єдині правила передачі даних в Internet? 

 протокол ТСР/ІР 

 протокол ТР/ІРС 

 протокол СР/ІРТ 

 протокол ТОР/РІ 

 

Як співвідносяться доменне ім'я і ІР-адреса комп'ютера? 

 різні форми запису адреси одного і того ж комп'ютера 

 ІР-адреса адреса комп'ютера у вигляді групи чисел 

 доменне ім'я адреса комп'ютера у вигляді групи чисел 

 однакова форма запису адреси різних комп'ютерів 

 

Які можливості надає використання Internet? 

 відсилання і одержання електронних листів 

 спілкування як телефоном 

 створення архівних копій файлів 

 створювання мультимедійних засобів 

 

Які складові частини Internet? 

  програмна, апаратна складові частини 

 системна та операційна складові частини 

 інформаційна складова частина 

 ігрова складова частина 

 

Яка основна мета створення комп'ютерних мереж? 

 обмін інформацією 

 спільне використання обладнання 

 доступ до віддалених програм і даних 

 зберігання інформації і програм у зовнішній пам'яті 

 

Яка служба Internet дозволяє групі людей спілкуватися за принципом 

конференції, семінару, колективної дискусії тощо? 

 групи новин 

 телеконференції 

 телефон 

 Word Wide Web 

 

Який стандарт (протокол) використовується при створенні глобальних 

комп'ютерних мереж? 

 ТСР/ІР 



 ТОР/ІР 

 ІР/ТСР 

 ІРТ/СР 

 

Якщо потрібно знайти певну інформацію, якою службою Internet потрібно 

скористатися? 

 електронна пошта 

 телеконференції (групи новин) 

 Word Wide Web 

 системний адміністратор 

 

Microsoft Equation –це … 

 спеціальні програми, які використовуються для вставки в документ 

графічних зображень 

 програма, яка здійснює кодування 

 редактор формул 

 програма, яка редагує графічне зображення 

 

Виділити фрагмент документу у Word можна 

 натиснути клавіші Alt + Shift 

 протягнувши його мишкою 

 виконати дії Вид / Разметка страницы 

 натиснути клавіші Esc + F1 

 

Вкажіть яким чином можна перевірити  правопис 

 Меню "Рецензирование"\\ команда "Правописание" 

 Меню "Правка"\\ команда "Правописание" 

 Меню "Вставка"\\ команда "Правописание" 

 Меню "Справка"\\ команда "Правописание" 

 

Дані, що знаходяться над(під) текстом кожної сторінки є... 

 Змістом. 

 Абзацами. 

 Колонтитулами. 

 Гіперпосиланнями. 

 

Для виділення абзацу тексту потрібно: 

 Клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці 

провести до кінця абзацу. 

 Тричі клацнути в межах абзацу. 

Двічі клацнути в межах абзацу при натиснутій клавіші Shift. 

 Скористатися будь-яким із запропонованих варіантів. 

 

Для збереження документа потрібно виконати такі дії: 

 Скористатися командою меню Файл / Сохранить как... - вказати папку, 

куди буде збережено документ та ім'я документа. 

 Натиснути кнопку Сохранить на вкладці Вид. 



 Натиснути кнопку Сохранить как на вкладці Главная 

 Натиснути кнопку Сохранить как на вкладці Рецензирование 

 

Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і: 

 Скористатися командою Вид / Шрифт. 

 Скористатися командою Главная / Шрифт. 

 Скористатися командою контекстного меню Абзац. 

Скористатися командою Вставка / Шрифт. 

 

Для набору відсутніх на клавіатурі символів у ТР Word потрібно: 

 виконати дії Вставка / Символ і вибрати потрібні знак; 

 виконати дії Вид / Панели инструментов і вибрати потрібну; 

виконати дії Главная / Панели инструментов і вибрати потрібну; 

 виконати дії Вставка / Надпись і вибрати потрібний знак. 

 

Для набору математичних формул у ТР Word потрібно: 

 виконати дії Вставка /Об'єкт / Об'єкт 

 виконати дії Вид / Разметка страницы; 

 виконати дії Вставка / Разметка страницы; 

 виконати дії Файл / Параметры страницы. 

 

Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно: 

 Скористатися кнопкою Печать. 

 Скористатися командою Файл/ Печать. 

 Скористатися командою меню Файл / Распечатать документ. 

 Скористатися командою меню Главная/ Печать. 

 

Для чого потрібна кнопка меню "Предварительный просмотр"? 

 Щоб побачити сторінку у збільшеному вигляді. 

 Для того, щоб побачити сторінку так як вона буде після друку на папері. 

 Для того, щоб змінити параметри сторінок документа. 

 Щоб надрукувати документ на папері. 

 

З яким розширенням зберігаються файли створені у WORD? 

 .WRD 

 .TXT 

 .DOCX 

 .BMP 

 

За допомогою вкладки Разметка страницы можна задати такі параметри: 

 Вирівнювання тексту. 

 Розмір шрифту. 

 Поля документа. 

Міжрядковий інтервал 

 

Кегль  − 

 набір шрифтів визначеного стилю 



 середній розмір шрифту, що вимірюється в пунктах (пт) 

 мінімальна одиниця текстової інформації 

 програма яка здійснює кодування 

 

Команди меню Файл програми Microsoft Word призначені для: 

 Настроювання програми. 

 Роботи з документами. 

 Роботи з вікнами документа. 

 Роботи з таблицями 

 

Можливостями текстового процесора є: 

 створення слайдів 

 введення, редагування, форматування тексту 

 використання графічних зображень, формул 

 створення таблиць 

 

Набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має ім'я: 

 Стиль 

 Колонтитул 

 Тема документа 

 Структура документа 

 

Переглянути створений документ у Word можна: 

 виконати Файл/ Печать 

клацнувши мишею по піктограмі Предварительный просмотр; 

 виконати дії Файл / Открыть; 

 виконати дії Формат / Табуляция. 

 

Перелік назв структурних частин документа, впорядкований відповідно до 

ієрархічної схеми: 

 Колонтитул 

 Зміст документа 

 Макрос 

 Орієнтація сторінки 

 

Послідовність команд, згрупованих в одну макрокоманду, для 

автоматичного виконання певного завдання: 

 Шаблон 

 Стиль 

 Структура документа 

 Макрос 

 

Послідовність абзаців, виділених у тексті за допомогою маркера або номера 

називають... 

 структурою документа 

 списком 

 таблицею 



 відступом 

 

При форматуванні абзацу у Word можна: 

 задати лише розмір шрифту; 

 задати лише стиль шрифту; 

 лише інтервал між рядками; 

 абзацний відступ, інтервал між рядками, розмір шрифту. 

 

При форматуванні символу у Word можна задати: 

 лише його колір; 

 лише його стиль; 

 розмір і колір шрифту; 

 розмір, накреслення, гарнітуру та колір. 

 

При форматуванні сторінки у Word можна: 

 лише поля; 

 лише колонтитули; 

 лише розмір шрифту; 

 поля, розмір аркуша, вид аркуша, абзацний відступ. 

 

Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами: 

 За допомогою команди головного меню Пуск / Программы / Microsoft 

Word. 

 За допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі Windows. 

 За допомогою команди головного меню Пуск / Microsoft Word. 

За допомогою команди головного меню Пуск / Программы 

 

Редагування – це 

 виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок; 

 знищення лише останніх букв слів; 

 знищення лише останніх символів; 

 внесення доповнень у створений документ. 

 

Спосіб розміщення сторінки на площині: 

 Поле 

 Колонтитул 

 Розмір 

 Орієнтація сторінки 

 

Текстові редактори призначені для: 

 лише набору тексту; 

лише для редагування документів; 

 лише для форматування документів; 

 для набору, редагування та форматування документів. 

 

Текстовий процесор призначений для .... 

 опрацювання  числових даних 



 створення архівів 

 створення й опрацювання текстової інформації 

 для створення комп'ютерних презентацій 

 

Текстовий редактор WORD відноситься до програм... 

 Microsoft Office 

 WindowsXP 

 Cлужбової групи 

 Драйверів 

 

У текстовому процесорі Word можна створювати списки трьох типів: 

 Основний 

 Маркований 

Базовий 

Параметричний 

 

У якому меню і яке діалогове вікно потрібно викликати, щоб змінити 

встановлений розмір паперу? 

 вкладка Разметка страницы / Размер 

 вкладка Вид / Параметры страницы 

 вкладка Файл / Размер бумаги 

вкладка Файл / Размер бумаги 

 

Форматування документу – це 

 створення обрамлення навколо нього 

 вибір шрифту, яким набирають документ 

 вибір стилю, яким оформляють документ 

 надання йому бажаного зовнішнього вигляду 

 

Що означає термін "форматування тексту"? 

 Це процес запису документа на диск 

 Це процес автоматичної перевірки тексту на помилки 

 Це процес розмітки диска на доріжки, сектори та кластери 

 Це зміна шрифту, розміру букв, границь тексту, параметрів абзаців та ін. 

 

Щоб вивести на екран одну окремо взяту піктограму у Word, потрібно: 

 виконати дії Файл / Макрос і у вікні, яке відкриється, "підчепити" 

потрібну піктограму та перенести її в панелі інструментів 

 виконати дії Сервис / Настройка і у вікні, яке відкриється, "підчепити" 

потрібну піктограму та перенести її в панелі інструментів 

 виконати дії Сервис / Макрос і у вікні, яке відкриється, "підчепити" 

потрібну піктограму та перенести її в панелі інструментів 

 виконати дії Вид / Макрос і у вікні, яке відкриється, "підчепити" потрібну 

піктограму та перенести її в панелі інструментів 

 

Щоб вставити таблицю в документ у Word, потрібно: 

  виконати Вставка/ Таблица 



виконати дії Таблица / Добавить таблицу 

 виконати дії Сервис / Нарисовать таблицу 

 виконати піктограму Список 

 

Щоб запам'ятати новостворений документ у Word, потрібно: 

 виконати дії Файл / Сохранить как 

 клацнути мишею по піктограмі Печать 

клацнути мишею по піктограмі Вставить 

 виконати дії Сервис / Сохранить 

 

Щоб знищити фрагмент тексту у Word, потрібно: 

 виділити його і натиснути клавішу Delete 

 виділити його і використати піктограму "ножницы" 

 виділити його і використати команду Вырезать 

 виділити його і натиснути клавішу Іnsert 

 

Щоб скопіювати фрагмент тексту у Word, потрібно: 

 виділити його і внести в буфер обміну 

 виділити його і клацнути мишею по піктограмі Сохранить 

 виділити його і виконати команду Сохранить 

 виділити його і виконати дії\: Правка / Заменить 

 

Як вставити в текстовий документ автофігуру? 

 Меню "Сервис"/команда "Рисунок"/ Автофигуры 

 Меню "Формат"/ команда "Рисунок"/ Автофигуры 

 Меню "Вставка"/Фигуры 

 Меню "Правка"/ команда "Рисунок"/ Автофигуры 

 

Як зберегти текст у другій папці та під другою назвою? 

 "Файл" - "Сохранить как..." - вибрати папку та набрати нову назву файла - 

"Сохранить" 

 "Файл" - "Открыть" - вибрати папку та назву файла - "Открыть" 

 "Файл" - "Сохранить" - вибрати папку та набрати назву файла - 

"Сохранить" 

 "Файл" - "Записать" - вибрати папку та набрати назву файла - "Записать" 

 

Як проставити нумерацію сторінок у документі? 

 В панелі інструментів кнопка "Нумерация страниц" 

 В меню "Вставка" - "Номера страниц" 

 В меню "Формат" - "Вставить" - "Номер страниц" 

 В меню "Правка" - "Нумерация страниц" 

 

Які з тверджень є правильними? 

 Можливості програми Microsoft Word дуже широкі - починаючи від 

створення нескладних текстових повідомлень до складних, 

багатосторінкових документів, що передбачають складне форматування, 

графічні елементи 



 Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні таблиці, 

проводити математичне оброблення, виконувати аналіз процесів 

 Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи 

Windows 

Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні формули, діаграми 

 

Якщо двічі клацнути лівою кнопкою мишки на слові тексту, то WORD... 

 Виділить весь абзац, як фрагмент 

 Скопіює слово в буфер обміну 

 Знищить слово 

 Виділить все слово, як фрагмент 

 

Якщо натиснути в панелі інструментів кнопку з намальованими ножицями, 

то... 

 Слово на якому мигає курсор знищиться 

 Весь документ знищиться 

 Виділений фрагмент переміститься з тексту у буфер обміну 

 Виділений фрагмент можна буде перемістити в інше місце тексту 

 

Ім'я комірки або діапазону може бути використано в формулах, 

розташованих ... 

 тільки на тому аркуші робочої книги, де розташований іменована комірка 

або діапазон 

 на будь-якому аркуші даної робочої книги 

 в документах Word 

 в презентаціях 

 

Адреса комірки в електронній таблиці визначається ... 

 номером листа і номером рядка 

 номером листа і ім'ям стовпця 

 назвою стовпця і номером рядка 

 ім'ям аркуша 

 

Блок використовуваних комірок може бути позначений ... 

 безпосередньо набором початкового та кінцевого адрес 

 за допомогою нескладних електронних схем 

 за допомогою формул 

 виділенням відповідної частини таблиці за допомогою клавіш управління 

курсором або мишею 

 

Введення даних у комірки здійснюється наступним чином: 

 ввести дані з клавіатури, натиснути кнопку Введення в другій секції рядка 

формул 

 виділити клітинку, ввести дані з клавіатури, натиснути довільну кнопку 

 виділити комірки, ввести дані з клавіатури, натиснути Enter 

 виділити комірки, ввести дані з клавіатури, натиснути Ctrl + Enter 

 



Введення формули в MS Excel починається зі знака: 

 плюс 

 в залежності від знаку даних, що вводяться 

 дорівнює 

 пробіл 

 

Вертикальна стовпчикова діаграма використовується для ... 

 зображення значень кожної з змінних у вигляді шарі 

 графічної інтерпретації однієї змінної 

 зображення значень змінної у вигляді вертикальних стовпців 

 зображення значень у вигляді точок 

 

Виділити несуміжні комірки можна: 

 роблячи клацання по комірках, утримуючи клавішу Alt 

 використовуючи команду меню Правка Виділити все 

 роблячи клацання по комірках, утримуючи клавішу Ctrl 

 роблячи клацання по комірках, утримуючи клавішу Shift 

 

Використання маркера заповнення дозволяє копіювати в комірку: 

 функції, дані 

 формати 

 імена 

 всі відповіді вірні 

 

Всі операції з робочими листами знаходяться: 

 в меню Файл 

 в контекстне меню до ярлику робочого листа 

 в меню Сервіс 

 в меню Правка 

 

Дії, що виконуються над даними в електронній таблиці 

 введення, маніпулювання даними в таблиці 

 формування стовпців і блоків клітин 

 роздруківка документа на принтері 

 створення електронного макета таблиці 

 

Діаграми MS Excel - це: 

 інструмент, призначений для відображення на екрані записів таблиці, 

значення в яких відповідають умовам, заданим користувачем 

 інструмент, призначений для розташування даних вихідної таблиці в 

найбільш зручному для користувача вигляді 

 інструмент, призначений для графічного представлення даних з вихідної 

таблиці 

 інструмент, призначений для обчислень 

 

Діаграми MS Excel будується на основі: 

 активної книги MS Excel 



 даних таблиці 

 виділених комірок таблиці 

 робочого аркуша книги MS Excel 

 

Дані в електронній таблиці можуть бути ... 

 текстом 

 числом, формулою 

 оператором 

 малюнком 

 

Дані в електронній таблиці можуть бути: 

 текстом, числом, формулою 

 оператором 

 малюнком 

графіком 

 

Дані кнопки належать панелі інструментів: 

 стандартна 

 форматування 

 малювання 

 діаграми 

 

Для встановлення взаємозв'язку між діапазонами використовується 

процедура: 

 копіювання 

 спеціальної вставки 

 переміщення 

 заміни 

 

Для підбиття підсумку за даними, розташованим в декількох незалежних 

таблицях можна використовувати: 

 інструмент "Підсумки" з меню "Дані" 

 інструмент "Зведена таблиця" з меню "Дані" 

 "Надбудови" MS Excel 

 використати вбудовані функції 

 

Документ, створюваний за замовчуванням додатком MS Excel називається: 

 Документ1 

 ім'я спочатку задається користувачем 

 Безіменний 

 Книга1 

 

Електронна таблиця - це: 

 пристрій введення графічної інформації в ПЕОМ 

 комп'ютерний еквівалент звичайної таблиці, в комірках якої записані дані 

різних типів 

 пристрій введення числової інформації в ПЕОМ 



 програма, призначена для роботи з текстом 

 

З даними яких форматів не працює MS Excel: 

 текстовий 

 грошовий 

 час 

 працює з усіма перерахованими форматами даних 

 

Кнопки панелі інструментів форматування в електронній таблиці можуть 

бути неактивні, якщо: 

 вміст комірок є функцією 

 не виділене весь вміст комірок 

 треба закінчити введення вмісту в комірці, далі виділити її і задати 

форматування 

 книга відкрита для читання 

 

Комірка електронної таблиці визначається: 

 іменами стовпців 

 областю перетину рядків і стовпців 

 номерами рядків 

 ім'ям, що присвоюється користувачем 

 

Команди форматування в електронній таблиці виконують функції: 

 переміщення, вставки, видалення, копіювання, заміни 

 збереження файлів, завантаження файлів 

 вирівнювання даних в комірках, призначення шрифтів, товщини, ліній 

 пошуку і заміни 

 

Кругова діаграма використовується для ... 

 зображення кожної змінної у вигляді ламаної лінії 

 зображення значень кожної з змінних у вигляді шарів 

 графічної інтерпретації однієї змінної 

 зображення значень у вигляді точок 

 

Логічні функції табличних процесорів використовуються для: 

 побудови логічних виразів 

 визначення розміру щомісячних виплат для погашення кредиту, 

розрахунку амортизаційних відрахувань 

 обчислення логарифмів, тригонометричних функцій 

 обчислення середнього значення, мінімуму, максимуму 

 

Математичні функції табличних процесорів використовуються для: 

 побудови логічних виразів 

 визначення розміру щомісячних виплат для погашення кредиту, 

розрахунку норм амортизаційних відрахувань 

 обчислення логарифмів, тригонометричних функцій 

 обчислення середнього значення, мінімуму, максимуму 



 

Операції форматування електронної таблиці: 

 копіювання клітки в клітку 

 вирівнювання даних по центру, лівої і правої границі клітини 

 очищення блоків 

 зображення малюнків 

 

Основний елемент електронної таблиці: 

 поля 

 комірки 

 дані 

 об'єкти 

 

Основними елементами електронної таблиці є: 

 функції 

 комірки 

 дані 

 посилання 

 

Процедуру умовного форматування можна застосовувати тільки: 

 тільки до числовим значенням 

 тільки до текстових даними 

 тільки до комірок, що містить формулу або функцію 

 до всіх перерахованих значень 

 

Розрізняють такі види адрес комірок: 

 відносна 

 об`єктивна 

 активна 

 пасивна 

 

Сучасні програми дають можливість створювати електронні таблиці, що 

містять: 

 більше 5 млн комірок 

 не більше 1 млн комірок 

 кількість комірок в робочій книзі необмежено 

 50000 комірок 

 

Табличний процесор - це програмний продукт, призначений для: 

 забезпечення роботи з таблицями даних 

 управління великими інформаційними масивами 

 створення і редагування текстів 

 програма, призначена для роботи з текстом 

 

У переліку функцій вкажіть функції, пов'язані з категорії статистичні: 

 МІН (), МАКС (), СРЗНАЧ () 

 МІН (), МАКС (), СУММ () 



 СУММ (), МАКС (), ЯКЩО () 

 МАКС (), МІН (), ЯКЩО () 

 

Фільтрацію в MS Excel можна проводити за допомогою: 

 складеного фільтра 

 півавтоматів 

 майстра функцій 

 підсумків 

 

Фільтрація даних у MS Excel - це процедура, призначена для: 

 відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають 

умовам, заданим користувачем 

 розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для 

користувача вигляді 

 графічного представлення даних з вихідної таблиці 

 зміна порядку записів 

 

Форма посилання на клітинку A2 Аркуша Січень робочої книги Бюджет.xls 

 \{Бюджет.xls\} [Січень] A2 

 Бюджет.Январь.A2 

 [Бюджет.xls] Січень! A2 

 A2 

 

Функції в електронній таблиці являють собою ... 

 програми з унікальним ім'ям, для якої користувач повинен задати 

конкретні значення аргументів 

 об'єкти, призначені для виконання математичних операцій; не містять 

алфавітних і спеціальних символів 

 об'єкти, призначені для виконання логічних операцій 

 об'єкти, призначені для виконання статистичних операцій 

 

Функції команди форматування в електронній таблиці 

 переміщення, вставки, видалення, копіювання, заміни 

 збереження файлів, завантаження файлів 

 вирівнювання даних в комірках, призначення шрифтів, товщини, ліній 

 створення логічної структури диска 

 

Функція СУММ () відноситься до категорії: 

 логічні 

 статистичні 

 математичні 

 текстові 

 

Чи можна змінити параметри діаграми після її побудови: 

 можна тільки розмір і розміщення діаграми 

 можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. д. 

 можна змінити все, крім типу діаграми 



 діаграму змінити не можна, її необхідно будувати заново 

 

Щоб змінити вид адресації комірки, потрібно встановити курсор поруч із 

змінним адресою в формулі розрахунку і: 

 натиснути клавішу F5 

 натиснути клавішу Scift 

 натиснути клавішу F4 

 натиснути клавішу Alt 

 

Які з методів редагування даних у клітинці є неправильними: 

 натиснути F2 

 клацнути по комірці правою кнопкою 

 двічі клацнути по комірці лівою кнопкою 

 виділити комірку і внести зміни в третій секції рядка формул 

 

Діаграма зміниться, якщо … 

внести зміни в дані таблиці, на основі яких вона створена 

внести зміни в дані таблиці 

змінити форматування таблиці 

зобразити границі таблиці 

 

На що зміниться посилання у формулі на клітинку $A1 при копіюванні її в 

комірку, розташовану нижче? 

 посилання не зміниться 

зміниться на  $A2 

зміниться на $В1 

зміниться на $В2 

 

Microsoft Access - це ... 

 Система управління інформацією під контролем ОС Windows 

 Програма призначена для введення інформації в таблицю 

 Програма, що здійснює пошук інформації 

 Система керування базами даних, розроблена спеціально для графічного 

середовища Windows 

 

Для переміщення в таблиці від поля до поля використовується ... 

 клавіша Tab 

 клавіша Enter 

 Shift + Tab 

 клавіша End 

 

У режимі Звіт 

 вибирають тип поля 

 виводять на друк 

 виробляють фільтрацію даних 

 сортують дані 

 



Що є звітом? 

 Об'єкт, призначений для збереження документа. 

 Об'єкт, призначений для видалення документа. 

 Об'єкт, призначений для друку документа 

 Об'єкт, призначений для створення документа 

 

Яка з наведених послідовностей відсортована в порядку зростання? 

 Астра, Роза, Конвалія, Гвоздика ... 

 10.11.96, 02.12.97, 02.11.98, 14.02.99 

 12, 144, 245, 53, 94 

 $ 10, $ 25, $ 5, $ 33 ... 

 

База даних - це ... 

 Набір взаємозв'язаних модулів, що забезпечують автоматизацію багатьох 

видів діяльності. 

 Таблиця, що дозволяє зберігати й обробляти дані і формули. 

 Інтегрована сукупність даних, призначена для зберігання і 

багатофункціонального використання 

 Прикладна програма для обробки інформації користувача 

 

База даних, в якій об'єкти представляються у вигляді прямокутних таблиць, 

що складаються з рядків і стовпців, називається: 

 реляційною 

 ієрархічною 

 мережевою 

 комерційною 

 

Вид відносини, що припускає, що кільком записам однієї таблиці бази даних 

відповідає кілька записів іншої таблиці, називається відношенням ... 

 "Один - до - одного" 

 "Багато - до - одного" 

 "Один - до - багатьох" 

 "Багато - до - багатьох" 

 

Вкажіть невірне твердження 

 Для видалення віддаленої запису необхідно виконати команду Правка - 

Скасувати видалення 

 Для виходу з режиму введення даних необхідно виконати команду Запис 

- Видалити фільтр 

 Для активізації режиму введення даних необхідно виконати команду 

Запис - Введення даних 

 Для друкування вмісту вікна режиму перегляду необхідно виконати 

команду Файл – Друк 

 

Вкажіть невірне твердження\: В MS Access для переміщення по таблиці ... 

 служать кнопки переходів в рядку стану 

 можна скористатися клавішами Shift + Enter 



 можна скористатися клавішами, Shift + Tab 

 можна скористатися клавішею Tab 

 

Вкажіть невірне твердження\: В MS Access для того щоб видалити цілу 

запис таблиці необхідно виділити її і 

 скористатися клавішею Delete 

 виконати команду Правка - Видалити 

 скористатися клавішею BackSpaсe 

 в контекстному вибрати команду Видалити запис 

 

Вкажіть спеціальний тип даних бази даних Microsoft Access, призначений 

для порядкової нумерації записів: 

 Поле об'єкта OLE. 

 Майстер підстановок. 

 Лічильник. 

 Гіперпосилання. 

 

Властивості полів створюваної таблиці можна задати в ... 

 режимі таблиці 

 режимі конструктора таблиць 

 режимі Майстра таблиць 

 запиті 

 

Групові операції в запитах призначені для ... 

 виконання обчислень для груп записів 

 фільтрації записів 

 сортування записів 

 пошуку потрібної записи 

 

Групова операція, за допомогою якої можна підрахувати кількість значень, 

що відносяться до відповідної групи 

 Count 

 Sum 

 Avg 

 Var 

 

Дані в таблицю можна вводити ... 

 режимі таблиці 

 режимі конструктора таблиць 

 режимі Майстра таблиць 

 запиті 

 

Джерело даних для форми 

 Таблиця або запит 

 Запис таблиці 

 Поле таблиці 

 Звіт 



 

Для зміни та / або видалення даних використовуються ... 

 Запити на вибірку 

 Перехресні запити 

 Запити-дії 

 Підсумкові запити 

 

Для перегляду та зміни властивостей бази даних використовується пункт: 

 Сервіс - Параметри 

 Файл - Властивості бази даних 

 Сервіс - Налаштування 

 Виправлення - Налаштування 

 

До запитів-дій відносяться запити ... 

 з параметрами, на додавання, на оновлення 

 в яких використовуються дані з двох і більше таблиць 

 з груповими операціями і перехресні запити 

 на додавання, на створення таблиці, на оновлення 

 

До систем управління базами даних належать: 

 Delphi 

 BorlandC++ 

 ASP.NET 

 dBase, Paradox, Access, FoxPro, Oracle 

 

Доступ до даних проводиться за допомогою: 

 мови запитів SQL 

 алгоритмічної мови Pascal 

 алгоритмічної мови Basic 

 мови QBasic 

 

З наступного списку вкажіть тип даних, який не є типом даних Microsoft 

Access: 

 Текстовий. 

 Речовий 

 Грошовий. 

 Логічний. 

 

Запит в MS Access можна сформувати за допомогою: 

 проектора 

 схеми даних 

 конструктора 

 менеджера 

 

Запити надають можливість ... 

 переглядати, аналізувати і змінювати дані з декількох таблиць 

 запитувати умови введення даних 



 запитувати стиль представлення даних 

 запитувати тип представлених даних 

 

Запуск програми MS Access здійснюється командою 

 Мій комп'ютер \\ Microsoft Access 

 Пуск \\ Програми \\ MS Access 

 Мої документи \\ Microsoft Access 

 Пуск \\ Програми \\ Стандартні \\ MS Access 

 

Зв'язки між таблицями відображаються в ... 

 вікні бази даних 

 вікні "Схема даних" 

 вікні Microsoft Access 

 режимі конструктора таблиць 

 

Звіти використовуються для: 

 вибірки даних з однієї або декількох таблиць 

 модифікації макета об'єкта 

 формування документа, призначеного для друку 

 введення і перегляду даних в зручному вигляді 

 

Ключ в базі даних буває ... 

 простим чи складеним 

 компільованим чи складовим 

 однозначним 

 базовим 

 

Коли змінюються або вводяться нові записи, MS Access автоматично 

переходить в режим ... 

 редагування 

 пошуку і заміни 

 фільтрації 

 сортування 

 

Маска введення в таблицях Access визначає: 

 Тип даних 

 Граничну довжину даних 

 Форму, в якій вводяться дані в поле (засіб автоматичного введення даних) 

 Спосіб форматування даних 

 

Мережева база даних передбачає таку організацію даних, за якої: 

 зв'язку між даними описуються у вигляді дерева 

 зв'язку між даними відображаються у вигляді таблиці 

крім вертикальних ієрархічних зв'язків (між даними) існують і горизонтальні 

 між даними маються виключно вертикальні зв'язки 

 

Мови роботи з базами даних забезпечують: 



 опис структури файлів, записів файлів і полів даних 

 отримання відповіді на санкціонований запит користувача 

 створення модульних систем вирішення завдань користувача 

 виведення результатів роботи у вигляді звітів 

 

На терміні "відношення" будується наступна модель бази даних ... 

 реляційна 

 ієрархічна 

 мережева 

 магістральна 

 

Над записами бази даних виконуються наступні операції\: 1) редагування; 2) 

проектування; 3) сортування; 4) експлуатація; 5) індексування; 6) пошук по 

ключу 

 1, 3, 5 

 1, 2, 3, 4 

 1, 3, 4, 5, 6 

 2, 3, 4 

 

Найбільш поширеними в практиці є бази даних наступного типу: 

 реляційні 

 ієрархічні 

 мережеві 

 розподілені 

 

Найбільш точний аналог реляційної бази даних: 

 генеалогічне дерево 

 файл 

 двовимірна таблиця 

 неврегульована безліч даних 

 

 Об'єкт бази даних "Звіт" створюється для ... 

 відображення даних на екрані в найбільш зручному для користувача 

вигляді 

 виведення даних на друк в найбільш зручному для користувача вигляді 

 введення даних в таблиці 

 отримання інформації за умовою, заданому користувачем 

 

Об'єкт бази даних "Форма" використовується для ... 

 відображення даних на екрані 

 групування даних, що містяться у вихідній таблиці 

 зберігання даних в базі 

 створення структури запиту 

 

Об'єктом дій в базі даних є ... 

 Поле, запис 

 Формула, осередок 



 Запис, блок 

 Таблиця, функція 

 

Об'єктом обробки MS Access є ... 

 Таблиця, запит, звіт, форма 

 Файл бази даних, що має довільне ім'я та розширення .MDB 

 База даних 

 Документ, що містить дані про об'єкти реального світу 

 

Одне або декілька полів, однозначно ідентифікують запис, називається: 

 маркером 

 індексом 

 рядком 

 ключем 

 

Основне призначення форми 

 представити дані в нестандартній формі 

 організувати введення даних з віддаленого комп'ютера 

 найбільш наочно представити дані таблиці 

 відібрати цікавлять записи. 

 

Основний елемент бази даних реляційного типу 

 таблиця 

 форма 

 поле 

 запис 

 

Під базою даних розуміється ... 

 сукупність методів формування інформаційних потоків та їх організація 

за певними правилами 

 вся необхідна первинна інформація, застосовувана при експлуатації 

інформаційної системи 

 вся необхідна для вирішення завдань конкретної області сукупність 

даних, організована за певними правилами, що дозволяє забезпечити 

незалежність даних від прикладних програм, зручність зберігання, пошуку і 

маніпулювання даними, які записані на машинних носіях 

 всю сукупність відомостей, що описують ту чи іншу предметну область. 

 

Перерахувати основні об'єкти бази даних Access: 

 У базі даних Access основними об'єктами є таблиці, звіти, макроси і 

модулі. 

 У базі даних Access основними об'єктами є таблиці, запити, форми, звіти, 

макроси і модулі. 

 У базі даних Access основними об'єктами є таблиці, запити, форми, звіти. 

 У базі даних Access основними об'єктами є таблиці, запити, макроси і 

форми. 

 



Поля реляційної бази даних: 

 автоматично нумеруються 

 іменуються користувачем довільно з певними обмеженнями 

 іменуються за правилами, специфічним для кожної конкретної системи 

управління базами даних (СКБД) 

 нумеруються відповідно до правил, прийнятих у тій чи іншій СУБД 

 

Потрібно виконати за допомогою запиту відбір записів, що задовольняють 

одночасно двом умовам. Спосіб розташування цих умов у бланку запиту 

 У довільному порядку 

 Обидві умови повинні бути в рядку "Умови відбору" 

 Одна умова має бути в рядку "Умови відбору", а інше - в рядку "Або" 

 Обидві умови повинні бути в одній комірці і між ними повинен стояти 

оператор "OR" 

 

При фільтрації даних для того щоб вивести на екран всіх співробітників, 

прізвища яких починаються на Н, необхідно ввести шаблон: 

 Н* 

 Н 

 ? Н 

 Н? 

 

Припустимо, що деяка база даних містить поля ПРІЗВИЩЕ, РІК 

НАРОДЖЕННЯ, ДОХІД. Яка з перерахованих нижче записів цієї БД буде 

знайдена при пошуку за умовою РІК НАРОДЖЕННЯ> 1958 OR ДОХІД 

<3500? 

 Петров, 1956, 3600 

 Іванов, 1956, 2400 

 Козлов, 1952, 4200 

 Єгоров, 1954, 7300 

 

Припустимо, що деяка база даних описується наступним переліком записів\: 

1) Іванов, 1956, 2400; 2) Сидоров, 1957, 5300; 3) Петров, 1956, 3600; 4) 

Козлов, 1952, 4200. Яка з записів цієї БД поміняється місцями при 

сортуванні по зростанню, зробленому по першому полю?{ 

 3 і 4 

 1 і 3 

 2 і 4 

 2 і 3 

 

Програма Access - це ... 

 текстовий редактор 

 електронна таблиця 

 СУБД 

 база даних 

 



Продуктивність СУБД оцінюється факторами\: 1) часом виконання запиту; 

2) часом генерації звіту; швидкість пошуку інформації; часом імпортування 

бази даних з інших файлів; 5) часом виконання операцій оновлення, 

видалення, вставки даних. 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4 

 1, 2, 3, 4, 5 

 5 

 

Пункт Головного меню для перемикання режимів Access: 

 Вид 

 Формат 

 Файл 

 Сервіс 

 

Режим роботи вікна об'єкта "Таблиця" Microsoft Access, в якому створюється 

або змінюється її макет: 

 Попередній перегляд 

 Конструктор 

 Схема даних 

 Форма 

 

Робота зі структурою форми здійснюється в режимі ... 

 -форми 

 -таблиці 

 конструктора 

 -перегляду 

 

Система управління базами даних - це ... 

 сукупність правил організації даних, управління ними та доступу 

користувача до інформації 

 сукупність технічних пристроїв організації даних, їх зберігання та 

доступу користувачів до них 

 найбільш поширене і ефективне програмне засіб, призначений для 

організації та ведення логічно взаємозв'язаних даних на машинному носії, а 

також забезпечує доступ до даних 

 сукупність взаємозв'язаних даних 

 

Система управління базами даних - це програмний засіб для: 

 забезпечення роботи з таблицями чисел 

 управління великими інформаційними масивами 

 зберігання файлів 

 роботи з електронними таблицями 

 

Система управління базою даних забезпечує ... 

 створення і редагування бази даних 

 створення і редагування текстів 



 розробку програм 

 публікацію даних 

 

Сортування за алфавітом рівносильна: 

 сортуванні по спадаючій 

 сортуванні по записах 

 сортуванні по зростанню 

 сортуванні по діагоналі 

 

Спеціальне поле MS Access для зберігання посилань на інші документи - це: 

 Поле об'єкта OLE 

 Числове поле 

 Гіперпосилання 

 Лічильник 

 

Ставлення (таблиця) реляційної бази даних має такі властивості\: 1) всі 

стовпці бази даних однорідні; 2) у таблиці два рядки або більше однакові; 3) 

в таблиці немає двох або більше однакових рядків; 4) стовпцями таблиці 

присвоєні унікальні імена: 

 1, 3, 4 

 1, 2, 3, 4 

 1, 3, 4, 5 

 2, 3, 4 

 

Створена база даних в Access знаходиться у файлі з розширенням: 

 * .txt 

 * .mdb 

 * .sys 

 * .xls 

 

Стовпці в таблицях реляційної бази даних називаються: 

 доменами 

 структурою 

 полями 

 записами 

 

Структура файлу реляційної бази даних (БД) змінюється: 

 при видаленні будь-якого поля 

 при зміні будь-якого поля 

 при знищенні всіх записів 

 при додаванні однієї або декількох записів 

 

Структура файлу реляційної бази даних (БД) повністю визначається: 

 числом записів в БД 

 переліком назв полів із зазначенням їх ширини і типів містяться в них 

даних 

 змістом записів, що зберігаються в БД 



 діапазоном записів БД 

 

Структуру таблиці визначають ... 

 запису 

 поля 

 осередки 

 зв'язку 

 

СУБД включає в себе: 

 2 основних типи функції\: визначення (завдання структури і опис) даних і 

обробку даних; 

 3 основних типи функції\: визначення (завдання структури і опис) даних, 

обробку даних і керування даними; 

 2 основних типи функції\: обробку даних і керування даними; 

 2 основних типи функції\: визначення (завдання структури і опис) даних і 

керування даними. 

 

Таблична автоформа: 

 зручна для введення і редагування даних 

 за зовнішнім виглядом не відрізняється від таблиці, на основі якої вона 

створена 

 відображає всі поля одного запису, вона зручна для введення і 

редагування даних 

 її зручно використовувати для оформлення виведення даних 

 

Тип поля (числовий, текстовий та ін.) в базі даних визначається ... 

 назвою поля 

 шириною поля 

 кількістю рядків 

 типом даних 

 

Типи даних в Access 

 текстовий 

 дробовий 

 обов`язковий 

 геометричний 

 

Типи зв'язків (відносин) для таблиць бази даних: 

 один до одного 

 один до двох  

 один до трьох 

 всі до всіх 

  

У MS Access "Запити на вибірку" ... 

 запити до сервера без даних, написані на мові запитів SQL 

 критерії відбору може задавати сам користувач, ввівши потрібний 

параметр при виклику запиту 



 витягують дані з таблиць, базуючись на критеріях, зазначених у запиті 

 виробляють математичні обчислення по заданому полю і видають 

результати 

  

У MS Access "Запити на зміну" ... 

 витягують дані з таблиць, базуючись на критеріях, зазначених у запиті 

 дозволяють створювати результуючі таблиці на основі результатів 

розрахунків, отриманих при аналізі групи таблиць 

 виробляють математичні обчислення по заданому полю і видають 

результати 

 дозволяють автоматизувати заповнення полів таблиці 

 

У MS Access "Підсумкові запити" ... 

 критерії відбору може задавати сам користувач, ввівши потрібний 

параметр при виклику запиту 

 дозволяють автоматизувати заповнення полів таблиці 

 виробляють математичні обчислення по заданому полю і видають 

результати 

 запити до сервера без даних, написані на мові запитів SQL 

  

У MS Access в діалоговому вікні "Нова форма" опція "Автоформа: 

стрічкова" ... 

 Створює форму, базуючись на вільній таблиці Excel 

 Виводить на екран один запис у вертикальному форматі (кожен заголовок 

поля починається на новій рядку) 

 Створює форму з графіком або діаграмою даних 

 Виводить відразу кілька записів у форматі рядків і стовпців 

 

У MS Access в діалоговому вікні "Нова форма" опція "Майстер форм" 

 створює форму, базуючись на зведеній таблиці Excel 

 дозволяє вставити в таблицю новий запис 

 допомагає створювати форму, задаючи питання і використовуючи 

зумовлені шаблони форм 

 виводить на екран один запис у вертикальному форматі (кожен заголовок 

поля починається на новій рядку) 

 

У MS Access в діалоговому вікні "Новий звіт" опція "Конструктор": 

 Створює звіт з графіком або діаграмою даних 

 Виводить по одному запису у вертикальному форматі 

 Дозволяє створювати звіт з "нуля" 

 Виводить відразу кілька записів у форматі таблиці 

 

У MS Access в діалоговому вікні "Новий звіт" опція "Майстер звітів": 

 Виводить по одному запису у вертикальному форматі 

 Допомагає створювати звіт, ставлячи питання і використовуючи 

заздалегідь розроблені шаблони 

 Виводить відразу кілька записів у форматі таблиці 



 Створює звіт з графіком або діаграмою даних 

 

У MS Access в діалоговому вікні "Створити запит" пункт "Конструктор": 

 викликає чистий бланк запиту до обраної таблиці 

 створює запит до полів, які вибирає сам користувач 

 підсумовує дані в табличній формі 

 витягують дані з таблиць, базуючись на критеріях, зазначених у запиті 

  

У MS Access в діалоговому вікні "Створюють запит" пункт "Перехресний 

запит": 

 Створює запит до полів, які вибирає користувач 

 Викликає чистий бланк запиту до обраної таблиці 

 Виявляє повторювані записи в таблиці 

 Підсумовує дані в табличній формі 

 

У MS Access в діалоговому вікні "Створюють запит" пункт "Простий запит": 

 Викликає чистий бланк запиту до обраної таблиці 

 Виявляє повторювані записи в таблиці 

 Створює запит до полів, які вибирає користувач 

 Підсумовує дані в табличній формі 

 

У MS Access в режимі введення даних ... 

 всі існуючі в таблиці записи видаляються, і очікується введення нової 

інформації 

 всі існуючі в таблиці записи видаляються, і викликається таблиця, готова 

до прийому нової інформації 

 всі існуючі в таблиці записи ховаються, і очікується введення нової 

інформації 

 всі існуючі в таблиці записи ховаються, і викликається порожня таблиця, 

готова до прийому нової інформації 

 

У MS Access в таблиці полів, тип даних "Гіперпосилання" використовується 

для зберігання ... 

 Посилань на певні записи в базі даних 

 Найбільш часто використовуваних записів в базі 

 Статичних даних, щодо бази даних 

 Адрес URL WEB-об'єктів Інтернету 

 

У MS Access в таблиці полів, тип даних "Грошовий" використовується для 

зберігання ... 

 грошового або фінансового формату 

 економічних розрахунків 

 грошових сум 

 статичних даних, щодо бази даних 

 

У MS Access в таблиці полів, тип даних "Дата / Час" використовується для 

зберігання ... 



 дійсних чисел 

 календарних дат і поточного часу 

 грошових сум 

 посилань на певні записи в базі даних 

 

У MS Access в таблиці полів, тип даних "Логічний" використовується для 

зберігання ... 

 виразів, в яких використовуються логічні зв'язки (And, Or, Not) 

 логічних даних (Так / Ні) 

 статичних даних, щодо бази даних 

 економічних розрахунків 

 

У MS Access в таблиці полів, тип даних "Поле об'єкта OLE" 

використовується для зберігання ... 

 адрес URL Web-об'єктів Інтернету 

 великих обсягів тексту (до 65 535 символів) 

 мультимедійних об'єктів 

 економічних розрахунків 

  

У MS Access в таблиці полів, тип даних "Числовий" використовується для 

зберігання ... 

 дійсних чисел 

 календарних дат поточного часу 

 грошових сум 

 поточного часу 

 

У MS Access в таблиці поле, колонка з назвою "Тип даних" визначає 

 Імена полів використовуються як заголовків стовпців таблиці 

 Яку інформацію можна зберігати в даному полі 

 Додаткову інформацію про поле 

 Виводить по одному запису у вертикальному форматі 

 

 

У MS Access для видалення виділених елементів необхідно 

 натиснути клавішу BackSpace 

 натиснути клавішу Esc 

 натиснути клавішу Delete 

 одночасно натиснути клавіші Ctrl + BackSpace 

 

У MS Access для зміни зовнішнього вигляду елементів таблиці необхідно ... 

 Виконати команду Вид - Конструктор 

 Скористатися будь-яким із запропонованих способів 

 Виконати команду Формат - Осередки 

 Жоден із способів не підходить 

 

У MS Access для того, щоб відкрити існуючий звіт необхідно ... 



 Зробити подвійний клік по її імені або виділити її ім'я і клацнути по 

кнопці "Запуск" 

 Зробити подвійний клік по її імені або виділити її ім'я і клацнути по 

кнопці "Відкрити" 

 Зробити подвійний клік по її імені або виділити її ім'я і клацнути по 

кнопці "Перегляд" 

 Зробити подвійний клік по її імені або виділити її ім'я і клацнути по 

кнопці "Конструктор" 

  

У MS Access звіт - це об'єкт, призначений для ... 

 автоматизації найбільш часто виконуваних дій по роботі з базою даних на 

основі вказаних користувачем команд і подій 

 виводу на екран і друк форми з таблиці або запиту в залежності від 

певного користувачем формату 

 виведення на екран інформації з таблиці або запиту, грунтуючись на 

зазначеному користувачем форматі 

 виявляє в таблиці записи, у яких немає відповідного запису в пов'язаної 

таблиці 

 

У MS Access звіт всередині іншого звіту називається ... 

 контекстним 

 підлеглим 

 залежним 

 вкладеним 

 

У MS Access макрос - це об'єкт, призначений для ... 

 Здійснення інтерфейсу між клієнтом, сервером і базою даних, розміщеної 

на сервері 

 Виведення на екран інформації з таблиці або запиту, грунтуючись на 

зазначеному користувачем форматі 

 Виведення на екран інформації про наявність вірусів 

 Автоматизації найбільш частих виконуваних дій по роботі з базою даних 

на основі вказаних користувачем команд і подій 

 

У MS Access об'єкти, які розміщуються на формі або звіті, називаються ... 

 Елементами управління 

 Розділами форми або звіту 

 Полями форми або звіту 

 Записами форми або звіту 

 

У MS Access подвійне клацання по елементу управління ... 

 Змінює його розмір і зовнішній вигляд 

 Викликає режим редагування 

 Викликає вікно властивості для даного елементу управління 

 виділяє його 

  

У MS Access режим конструктора призначений для ... 



 Створення файлів бази даних 

 Збереження інформації про основні об'єкти MS Access 

 Створення або зміни макета, структури об'єктів 

 Перегляду вмісту бази даних 

 

У MS Access рядок "Поле": 

вказує імена стовпців (полів) створюваного запиту 

 вказує ім'я таблиці, яка містить вибране поле 

 викликає список, що дозволяє створювати нові об'єкти без даних\: форми, 

запити, звіти 

 дозволяє виконувати сумарні обчислення 

 

 

У MS Access рядок "умова відбору" бланка QBE дозволяє 

 включати в результати запиту тільки ті записи, які задовольняють певним 

умовам 

 -вказувати порядок виводу на екран записів (за зростанням, за 

зменшенням) для отримання більш точних результатів 

 -дозволяти або забороняти висновок даного стовпця на екран 

 -дозволяє автоматизувати заповнення полів таблиці 

 

У MS Access таблиця - це об'єкт, призначений для ... 

 зберігання даних 

 виводу на екран форми з таблиці або запиту в залежності від певного 

користувачем формату 

 висновки на екран інформації з таблиці або запиту, грунтуючись на 

зазначеному користувачем форматі 

 роздруківки даних на принтері в зручній формі 

 

У MS Access у вікні Властивості поля на вкладці Загальні властивість 

"Маска введення" визначає ... 

 обмеження, яке використовується для перевірки правильності введення 

даних 

 форму, в якій вводяться дані в поле 

 обов'язковість заповнення даного поля при наповненні бази 

 перевірку орфографії 

 

У MS Access у вікні Властивості поля на вкладці Загальні властивість 

"Розмір поля" визначає ... 

 заголовок стовпця таблиці для даного поля 

 значення яке вводиться в комірки автоматично 

 додаткову інформацію про поле 

 граничну довжину даних, які можуть розміщуватися в даному полі 

 

У MS Access у вікні Властивості поля на вкладці Загальні властивість 

"Умова на значення" визначає ... 

 спосіб форматування даних в комірках, що належать полю 



 властивість, що дозволяє введення порожніх строкових даних 

 спосіб форматування даних в комірках, що належать полю 

 обмеження, яке використовується для перевірки правильності введення 

даних 

 

У MS Access у вікні Властивості поля на вкладці Загальні властивість 

"Формат поля" визначає ... 

 заголовок стовпця таблиці для даного поля 

 значення яке вводиться в комірки автоматично 

 спосіб форматування даних в комірках, що належать полю 

 додаткову інформацію про поле 

 

У MS Access у вікні попереднього перегляду звіту, клацання лівою кнопкою 

миші: 

 Збільшує або зменшує зображення 

 Показує наступну сторінку (якщо вона є) 

 Викликає вікно "Масштаб" 

 Викликає контекстне меню 

 

У MS Access форма - це об'єкт, призначений для ... 

 виклик даних з бази даних відповідно до вказаних користувачем 

критеріями 

 введення даних в таблицю і виведення на екран інформації з таблиці або 

запиту, ґрунтуючись на зазначеному користувачем форматі 

 здійснення інтерфейсу між клієнтом, сервером і базою даних, розміщеної 

на сервері 

 виведення на екран інформації про наявність вірусів 

 

У MS Access щоб виділити більше одного елементу управління ... 

 Утримувати клавішу Ctrl і клацати мишею по елементам управління 

 Утримувати клавішу Shift і клацати мишею по елементам управління 

 Виконати команду Формат - Прив'язати до сітки 

 Утримувати клавішу Alt і клацати мишею по елементам управління 

 

У MS Access щоб змінити ширину рядка таблиці необхідно 

 Встановити покажчик миші на нижню межу в заголовку рядка і 

перемістити кордон вгору або вниз 

 Встановити покажчик миші на нижню межу і перемістити вгору або вниз 

 Виділити хоча б одну клітинку в стовпці, потім виконати команду 

Формат - Автоформат 

 Виділити хоча б одну клітинку в рядку, потім виконати команду Формат - 

Прив'язати до сітки 

 

У MS Access щоб змінити ширину стовпця таблиці, необхідно ... 

 Встановити покажчик миші на праву межу в заголовку шпальти і 

перемістити кордон методом "Drag-and-Drop" 



 Встановити покажчик миші на праву межу і перемістити кордон методом 

"Drag-and-Drop" 

 Виділити хоча б одну клітинку в стовпці, потім виконати команду 

Формат - Автоформат 

 Виділити хоча б одну клітинку в стовпці, потім виконати команду 

Формат - Прив'язати до сітки 

 

У MS Access, після того як запис виділена, комбінація клавіш Ctrl + C 

 вставляє запис з буфера обміну 

 копіює запис в буфер обміну 

 переміщує запис в буфер обміну 

 видаляє запис 

  

У базі даних вся інформація зберігається ... 

 відповідно до структури бази даних 

 по іменах 

 за алфавітом 

 в порядку спадання 

 

У реляційній БД інформація організована у вигляді ... 

 мережі 

 файлу 

 дерева 

 прямокутної таблиці 

 

У реляційних базах даних можуть бути використані наступні типи полів\: 1) 

аналоговий тип; 2) числовий тип; 3) символьний тип; 4) тип дати 

 1, 3, 4 

 2, 3, 4 

 2, 3 

 3 

 

Фільтрація даних - це: 

 відбір даних за заданим критерієм 

 впорядкування даних 

 редагування даних 

 форматування даних 

 

Фільтри служать для: 

 миттєвого знаходження потрібного документа 

 звуження області пошуку 

 вибору групи документів за певними умовами 

 вибору документа за ключовим словом 

 

Що таке ключ? 

 Одне або декілька полів, однозначно визначають записи в таблиці 

 Поле, що містить номери записів в таблиці 



 Поле або декілька полів, узятих з інших таблиць 

 Немає правильної відповіді 

 

Що таке лічильник? 

 Поле, що містить номери записів у таблиці 

 таймер часу 

 база даних 

 Немає правильної відповіді 

 

Що таке цілісність даних? 

 захист даних 

 унікальність атрибутів 

 Правильність даних в будь-який момент часу 

 Унікальність записів у таблиці 

 

Яку операцію не підтримує СУБД: 

 видалити одну або декілька записів 

 призначення пароля кожного запису 

 знайти одну або декілька записів 

 обробити записи 

 

1. До якої освітньої галузі у Державному стандарті базової і повної 

загальної  середньої освіти відноситься курс інформатики? 

технології 

інформатика 

природничі освітні галузі 

прикладні освітні галузі 

 

 

2. Яке навчально-методичне забезпечення обов'язкове для використання у 

навчальному процесі при створенні умов для особистісного розвитку і 

творчої самореалізації кожного  учня  як громадянина нашої країни? 

підручник 

посібник 

зошит для практичних робіт 

робочий зошит 

 

 

3. Мета уроку поєднує такі взаємопов'язані аспекти: 

навчальний,  виховний,  розвивальний 

навчальний,  актуальний, творчий 

пізнавальний, розвивальний 

навчальний, творчий, розвивальний 

 

4. До переліку необхідних програмних засобів, що  використовуються на 

уроках інформатики, не відносяться: 

текстовий редактор 



архіватор 

редактор публікацій 

клавіатурний тренажер і тренажер миші 

 

5. Чинні державні навчальні програми курсу інформатики: 

рівень стандарту, профільний рівень,  академічний рівень, рівень 

поглибленого вивчення 

рівень стандарту, профільний рівень,  академічний рівень, рівень 

поглибленого вивчення, базовий рівень 

рівень стандарту,   академічний рівень, рівень поглибленого вивчення, 

базовий рівень 

рівень стандарту, профільний рівень,  академічний рівень, рівень 

поглибленого вивчення,  рівень основ інформатики 

 

6. Практичні роботи, вказані в програмі курсу «Інформатика», … 

є обов’язковими для виконання й оцінювання всіх учнів класу 

можна замінювати іншими видами робіт 

є обов’язковими для виконання 

деякі можна опускати 

 

 

7. Учитель може визначати форму проведення практичних робіт: 

самостійно 

лише як рекомендовано у методичних вказівках 

лише як визначено у навчальній програмі 

лише як визначено у Державному стандарті базової і повної загальної  

середньої освіти 

 

8. Формою проведення практичних робіт з інформатики може бути: 

фронтальна практична робота, лабораторна робота, практикум, навчальний 

проект, колективна робота в Інтернеті тощо 

фронтальна практична робота 

лабораторна робота 

фронтальна практична робота чи лабораторна робота 

 

9. Згідно з програмою курсу інформатики для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів вчитель може вносити: 

до 15% від загального навчального часу для кожного  класу 

до 25% змін, які стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на 

вивчення тем 

до 20% від загального навчального часу для кожного  класу 

до 20% змін, які стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на 

вивчення тем 

 

10. Навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, 

рекомендується розподіляти таким чином: 



 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань, 70% 

навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з 

сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ 

40% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань, 60% 

навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з 

сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ 

50% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань, 50% 

навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з 

сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ 

60% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань, 40% 

навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з 

сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ 

 

11.  При вивченні інформатики у класах інформаційно-технологічного 

профілю рекомендується: 

навчальний матеріал розподілити на 2 змістові лінії: інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) і основи алгоритмізації та програмування 

(ОАП), вивчаючи їх паралельно 

навчальний матеріал розподілити на 2 змістові лінії: інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) і основи алгоритмізації та програмування 

(ОАП), вивчаючи їх послідовно: спочатку ІКТ, потім – ОАП 

теми скомбінувати так, щоб не порушувати логічну послідовність 

навчальний матеріал розподілити на 2 змістові лінії: інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) і основи алгоритмізації та програмування 

(ОАП), вивчаючи їх послідовно: спочатку ОАП, потім – ІКТ 

 

12. Учитель може визначати програмні засоби на уроках інформатики: 

 які рекомендовані МОН України 

самостійно відповідно до тем 

самостійно 

лише як визначено у Державному стандарті базової і повної загальної  

середньої освіти 

 

1. Цілі та завдання навчання в школі полягають у: 

створенні умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного 

учня як громадянина нашої країни  

створенні умов для особистісного розвитку кожного учня як громадянина 

нашої країни 

створенні умов для творчої самореалізації кожного учня як громадянина 

нашої країни 

створення умов для отримання бази знань 

 

2.  До методики навчання інформатики в школі не відноситься розділ: 

оцінювання знань, вмінь та навичок учнів на уроках інформатики 

інформатика в школі як навчальний предмет 

засоби і форми навчання  інформатики 

технології  і методи навчання інформатики 



 

3. Навчальна програма з інформатики для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів містить: 

пояснювальну записку, в якій визначено мету та завдання навчання 

інформатики, охарактеризовано предметну ІКТ-компетентність та ключові 

компетентності, структуру навчальної програми та умови навчання 

інформатики, наведено розподіл навчальних годин на вивчення розділів 

програми; зміст навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних 

досягнень учнів 

мету і завдання навчального курсу; зміст навчального матеріалу та вимог 

щодо рівня навчальних досягнень учнів 

мету і завдання навчального курсу; структуру навчальної програми та умови 

навчання інформатики 

мету і завдання навчального курсу; предметну ІКТ-компетентність та 

ключові компетентності; структуру навчальної програми та умови навчання 

інформатики 

 

4. Метою навчання курсу «Інформатика» є: 

формування і розвиток  предметної ІКТ-компетентності та ключових 

компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у 

суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в 

умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише 

повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства 

отримання базових знань для реалізації творчого потенціалу учнів і їх 

соціалізації у суспільстві 

формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики для 

ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у своїй діяльності 

формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики для 

ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у 

випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних 

компетентностей 

 

5. Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в 

учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:  

проводити основні операції над інформаційними об’єктами; здійснювати 

пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням 

пошукових систем, зокрема в Інтернеті;  алгоритмічно, логічно та критично 

мислити; висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального 

характеру при розв’язуванні дослідницьких і практичних життєвих завдань з 

використанням ІКТ; планувати, організовувати та здійснювати 

індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі; 

безпечно працювати з інформаційними системами 

проводити основні операції над інформаційними об’єктами; здійснювати 

пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням 

пошукових систем, зокрема в Інтернеті;  алгоритмічно, логічно та критично 



мислити; планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і 

колективну діяльність в інформаційному середовищі; безпечно працювати з 

інформаційними системами 

формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-пізнавальній діяльності, зокрема при вивченні всіх навчальних 

предметів та повсякденному житті; розвиток в учнів уміння самостійно 

опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та 

спеціального призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати  дані, 

використовувати електронні засоби обміну даними 

формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-пізнавальній діяльності, зокрема при вивченні всіх навчальних 

предметів та повсякденному житті; формування в учнів уміння 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного 

розв’язування різноманітних завдань щодо пошуку, опрацювання, 

зберігання, подання, передавання різноманітних повідомлень і даних 

 

6. Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти курс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями:  

інформація,  інформаційні процеси, системи, технології; комп’ютер як 

універсальний пристрій для опрацювання даних; комп’ютерні мережі; 

інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, 

графічних зображень, числових даних, об’єктів мультимедіа, 

мультимедійних презентацій, систем управління базами даних; комп’ютерне 

моделювання; основи алгоритмізації та програмування 

інформація та  інформаційні процеси; комп’ютер як універсальний пристрій 

для опрацювання даних; інформаційні технології створення та опрацювання 

текстових документів, графічних зображень, числових даних, об’єктів 

мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами даних; 

комп’ютерне моделювання; основи алгоритмізації та програмування 

інформація та  інформаційні процеси; комп’ютер як універсальний пристрій 

для опрацювання даних; інформаційні технології створення та опрацювання 

текстових документів, графічних зображень, числових даних, об’єктів 

мультимедіа, систем управління базами даних; комп’ютерне моделювання; 

основи алгоритмізації та програмування 

інформація, інформаційні процеси, інформаційні системи; комп’ютер як 

універсальний пристрій для опрацювання даних; комп’ютерні мережі; 

інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, 

графічних зображень, числових даних, об’єктів мультимедіа, презентацій, 

систем управління базами даних; основи алгоритмізації та програмування 

 

7. У своїх дослідженнях та висновках методика навчання інформатики 

спирається на: 

філософію, логіку, педагогіку, психологію, інформатику, математику та інші 

предмети, узагальнений практичний досвід вчителів інформатики 



філософію, логіку, педагогіку, психологію, інформатику, математику та інші 

предмети,  інтуїтивний досвід вчителів інформатики 

педагогіку, психологію, інформатику, математику, узагальнений практичний 

досвід вчителів інформатики 

логіку, педагогіку, психологію, інформатику, математику та інші предмети, 

практичний досвід вчителів інформатики 

 

8. Інформатика як наука і навчальний предмет в школі - це наука про: 

інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві; методи та 

засоби пошуку, збирання, одержання, опрацювання, зберігання, подання, 

передавання інформації; управління інформаційними процесами 

інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві; методи та 

засоби пошуку, збирання, одержання інформації; методи та засоби 

опрацювання, зберігання, подання, передавання інформації; управління 

інформаційними процесами та природними процесами 

інформацію та інформаційні процеси суспільстві; методи та засоби пошуку, 

збирання, одержання інформації; методи та засоби опрацювання, зберігання, 

подання, передавання інформації; управління інформаційними процесами; 

природні процеси 

інформацію та інформаційні процеси; методи та засоби пошуку, збирання, 

одержання інформації; методи та засоби опрацювання, зберігання, подання, 

передавання інформації; управління інформаційними процесами 

 

Питання:   

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Послідовність, у якої існує скінченна границя, називається … 

     - скінченною 

     - збіжною 

     - розбіжною 

     - граничною 

Питання:      



     - 1 

     -  

     - 0 

     - 2 

Питання: Які з нижченаведених функцій є неперервними на  R? 

     -  

     -  

     -  

     - серед запропонованих варіантів функцій немає неперервних на R 

Питання:  

     - змінна х є функцією змінної у 

     - змінна у є функцією змінної х 

     - змінна х є функцією змінних  f  і  у 

     - змінна f є функцією змінної у 

Питання: Послідовність називається нескінченно малою, якщо її границя: 

     - не існує 

     -  

     - рівна 0 

     - рівна скінченному числу 

Питання: Які з нижченаведених функцій є розривними на  R? 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Сукупність усіх можливих значень функції  у  називається… 



     - областю визначення функції 

     - множиною значень функції 

     - функцією х(у) 

     - функцією у(х) 

Питання: Послідовність називається нескінченно великою, якщо її границя: 

     - не існує 

     -  

     - рівна 0 

     - рівна скінченному числу 

Питання:  

     - областю визначення даної функції є множина  Х 

     - множиною значень даної функції є множина  Х 

     - f набуває значень на множині  Х 

     - y набуває значень на множині  Х 

Питання:  

     - х прямує до точки а 

     - х прямує до точки а справа 

     - х прямує до точки а зліва 

     - такий запис не має змісту 

Питання:  

     - х прямує до нуля 

     - х прямує до точки а 

     - х прямує до точки а зліва 

     - х прямує до точки а справа 

Питання: Якщо х є функцією змінної у, то це записують так: 

     - y = f (x) 

     - y = y (x) 

     - x = f (y) 

     - y = f (x+y) 



Питання:  

     - періодичною 

     - парною 

     - ні парною, ні непарною 

     - неперіодичною 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Графік непарної функції симетричний відносно… 

     - осі  ОХ 

     - осі  ОУ 

     - точки  (0,0) 

     - не має симетрії 

Питання: Графік парної функції симетричний відносно… 

     - осі  ОХ 

     - осі  ОУ 

     - точки  (0,0) 

     - не має симетрії 

Питання:  

     -  

     -  

     -  



     -  

Питання: Сума двох нескінченно малих послідовностей є: 

     - невідомо якою послідовністю 

     - нескінченно великою послідовністю 

     - нескінченно малою послідовністю 

     - розбіжною послідовністю 

Питання: Яка із функцій не є неперервною в точці x = 0: 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     - х 

     - 4 

     - 4х 

     - 2 

Питання:  

     - неперервною на R 

     - необмеженою на R 

     - зростаючою на R 

     - спадною на R 

Питання: Множина X = [–1;1] не може бути… 

     - областю визначення парної функції 

     - областю визначення сталої функції 

     - областю визначення непарної функції 



     -  

Питання:  

     - 1-го роду 

     - 2-го роду 

     - усувні 

     - не має розривів 

Питання:  

     - періодичною 

     - складеною 

     - обмеженою 

     - непарною 

Питання: 

 

     - похідною 

     - первісною 

     - диференціалом 

     - інтегралом 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  



     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Операцію знаходження похідної  називають… 

     - інтегруванням 

     - диференціюванням 

     - диференціалом 

     - форматуванням 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

 

Питання: 

 

     - невласним інтегралом 1-го роду; 

     - невласним інтегралом 2-го роду; 

     - невизначеним інтегралом 1-го роду; 

     - невизначеним інтегралом 2-го роду. 



Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

 

Питання:  

     - невласним інтегралом 1-го роду; 

     - невласним інтегралом 2-го роду; 

     - невизначеним інтегралом 1-го роду; 

     - невизначеним інтегралом 2-го роду. 

Питання: Процедура визначення первісної F для функції  f  називається… 

     - диференціюванням; 

     - взяттям первісної; 

     - інтегруванням; 

     - моделюванням 

Питання:  

     - 0 

     - f(a) 

     - F(a) 

     - a – b. 

Питання:  



     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Функція y = f (x) має похідну на проміжку Х,  якщо… 

     -  

     - вона має похідну на межі множини Х , 

     - вона має похідну в кожній точці множини Х, 

     - вона має похідну десь всередині множини Х. 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     -  

     -  

     -  



     -  

Питання: Система лінійних алгебраїчних рівнянь називається несумісною, якщо: 

     - вона має безліч розв’язків; 

     - вона має один розв’язок; 

     - вона не має розв’язків; 

     - вона має нульовий розв’язок. 

Питання: Яке з тверджень не правильне: 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     - –24 

     - 24 

     - 28 

     - 4 

Питання:  

     -  

     -  



     -  

     - 2 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     - 0 

Питання: Дві матриці називають рівними, якщо… 

     - кількість рядочків першої матриці рівна кількості стовпчиків другої 

     - кількість стовпчиків першої матриці рівна кількості рядочків другої 

     - у них однакова розмірність та рівні відповідні елементи 

     - у них однакова кількість рядочків та стовпчиків 

Питання:  

     - 42 

     -  

     - 21 

     - 8 

Питання:  

     - 36 

     - 28 



     - –36 

     - 0 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     - 1 

Питання:  

     - x < 0 

     - x > 0 

     - x < –10 

     - x > 3 

Питання:  

     - x = –54/8 

     - x = 54/8 

     - x = 0 

     - x = 27 

 

Питання:  

     - (14) 

     - (2   12) 



     -  

     - 0 

Питання:  

     - 24 

     - –43 

     - 7 

     - 0 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     - 2 

Питання:  

     - 34 

     -  

     -  

     - 20 

Питання: Нуль-матрицею називають таку матрицю, в якої нулеві дорівнюють ... 

     - всі елементи головної діагоналі 



     - всі її елементи 

     - всі елементи побічної діагоналі 

     - два її елементи 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     - 10 

Питання:  

     - –200 

     - 200 

     - 20 

     - 100 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Проекції вектора на координатні осі називають… 

     - модулем вектора 



     - напрямними косинусами вектора 

     - координатами вектора 

     - довжиною вектора 

Питання: Нормальний вектор площини – 2x – 3y + 6z – 2 = 0  має координати 

     - (–2;–3;6) 

     - (3;–2;–6) 

     - (–3;6;–2) 

     - (3;6;2) 

Питання:  

     - 11 

     - –21 

     - 3 

     - 21 

Питання:  

     - 5 

     - 2 

     - 4 

     - 16 

Питання: 

 

     - (16;0) 

     - (5;16) 

     - (–5;2) 

     - (5;–2) 

Питання: Нормальний вектор прямої  15x – 3y + 6 = 0  має координати 

     - (–3;–15) 

     - (15;–3) 

     - (2;3) 

     - (–3;6) 



Питання:  

     - 3 

     - –8 

     - –16 

     - –2 

Питання: Напрямний вектор прямої  –2x – 3y + 6 = 0  має координати 

     - (–2;–3) 

     - (3;–2) 

     - (2;3) 

     - (–3;6) 

Питання: Загальне рівняння прямої на площині має вигляд: 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Різниця між максимальним і мінімальним елементами вибірки називається: 

     - частотою 

     - розмахом вибірки 

     - відносною частотою 

     - математичним сподіванням 

Питання: Запис вибірки  2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 10, 10   називається: 

     - дискретним статистичним рядом 

     - варіаційним рядом 

     - інтервальним статистичним рядом 

     - полігоном частот 

Питання: Обсяг вибірки  15, 7, 10, 10, 15, 9, 6, 14, 13, 9, 11, 12, 5, 7, 13, 12, 8, 6, 15  дорівнює: 



     - 11 

     - 19 

     - 15 

     - 10 

Питання:  

     -  

     - розмахом вибірки 

     - обсягом вибірки 

     - математичним сподіванням 

Питання: Медіаною варіаційного ряду називається варіанта, яка є його… 

     - серединою 

     - варіантою з найбільшою частотою 

     - середнім значенням 

     - обсягом 

Питання: Розмах вибірки  5, 7, 2, 10, 10, 15, 9, 6, 14, 13, 9, 11, 12, 5, 7, 13, 12, 8, 6, 15  дорівнює: 

     - 13 

     - 19 

     - 5 

     - 2 

Питання: Мода варіаційного ряду знаходиться як … 

     - його середина 

     - середнє арифметичне значення елементів вибірки 

     - варіанта з найбільшою частотою 

     - варіанта з найменшою частотою 

Питання: Кількість елементів вибірки називається: 

     - частотою вибірки 

     - розмахом вибірки 

     - обсягом вибірки 

     - медіаною вибірки 



Питання: Елемент, який є серединою варіаційного ряду називається… 

     - медіаною 

     - середнім значенням 

     - середньою варіантою 

     - модою 

Питання: Монету підкидають двічі. Г – випадання герба, Ц – випадання цифри. Описати простір 

елементарних подій F. 

     - F = { (Г,Ц), (Ц,Г)} 

     - F = {(Г,Г), (Г,Ц), (Ц,Г), (Ц,Ц)} 

     - F = {(Г,Г), (Ц,Ц)} 

     - F = {(Г,Г,Г), (Ц,Ц,Ц)} 

Питання: Подія, яка відбувається тоді і тільки тоді, коли відбувається принаймні одна з подій А або В 

називається 

     - сумою подій А і В 

     - різницею подій А і В 

     - добутком подій А і В 

     - часткою подій А і В 

Питання:  

     - неможливими 

     - вірогідними 

     - рівними 

     - невірогідними 

Питання: Подія, яка відбувається тоді і тільки тоді, коли відбуваються обидві події А і В називається 

     - сумою подій А і В 

     - різницею подій А і В 

     - добутком подій А і В 

     - часткою подій 

Питання:  

     - протилежні 

     - незалежні 



     - несумісні 

     - залежні 

Питання: Подія, яка відбувається тоді і тільки тоді, коли відбувається подія А і не відбувається подія В 

називається 

     - сумою подій А і В 

     - різницею подій А і В 

     - добутком подій А і В 

     - протилежною до А подією 

Питання: Подію, яка відбувається в кожному випробуванні називають 

     - неймовірною 

     - вірогідною 

     - ймовірною 

     - довільною 

Питання: Рівняння  Ф (x, y, C) = 0, яке визначає загальний розв’язок диференціального рівняння як 

неявну функцію, називається: 

     - частинним розв’язком 

     - загальним інтегралом 

     - порядком рівняння 

     - задачею Коші 

Питання:  

     - задачею Даламбера 

     - задачею Фур’є 

     - задачею Коші 

     - мішаною задачею 

Питання: Лінійним диференціальним рівнянням 2-го порядку називається рівняння вигляду: 

     -  

     -  

     -  



     -  

Питання:  

     - лінійним неоднорідним рівнянням 2-го порядку 

     - лінійним однорідним рівнянням 2-го порядку 

     - нелінійним неоднорідним рівнянням 2-го порядку 

     - неоднорідним рівнянням 2-го порядку 

Питання: Загальний розв’язок лінійного неоднорідного диференціального рівняння є… 

     - сумою загального розв’язку відповідного однорідного рівняння і частинного розв’язку даного 

неоднорідного рівняння; 

     - різницею загального розв’язку відповідного однорідного рівняння і частинного розв’язку даного 

неоднорідного рівняння 

     - добутком загального розв’язку відповідного однорідного рівняння і частинного розв’язку даного 

неоднорідного рівняння 

     - часткою загального розв’язку відповідного однорідного рівняння і частинного розв’язку даного 

неоднорідного рівняння 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

 



Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: 

 

     - нескінченно великою 

     - нескінченно малою 

     - збіжною 

     - обмеженою 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Числова послідовність не може  ... … . Пропущені слова: 

     - мати  одну границю 

     - мати дві границі 

     - не мати границі 

     - бути обмеженою 



Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     - 0 

     -  

     - не існує 

     - 1 

Питання:  

     - 0 

     -  

     -  

     - 1 

Питання:  

     - 0 

     -  

     -  

     - 1 

Питання: Якщо функція f неперервна на [a,b], то вона … 

     - зростає на [a,b] 

     - досягає на [a,b] свого максимального і мінімального значення 

     - спадає на [a,b] 

     - не визначена на [a,b] 



Питання: За означенням, околом точки а називається: 

     - вся числова пряма 

     - будь-який інтервал, що містить цю точку 

     -  

     - відрізок [a,b] 

Питання:  

     - 0 

     -  

     -  

     - 1 

Питання: Якщо функція f неперервна на [a,b], то вона мусить бути на цьому відрізку … 

     - зростаючою 

     - обмеженою 

     - спадною 

     - розривною 

Питання: 

 

     - точкою неперервності функції 

     - точкою усувного розриву функції 

     - точкою розриву 1-го роду 

     - точкою розриву 2-го роду 

Питання: Закінчити означення границі функції: 

 

     -  

     -  

     -  



     -  

Питання:  

     - x = 0 

     - x = 1 

     - x = –1 

     - не має розривів на R 

Питання:  

     - x = 0 

     - x = 1 

     - x = –1 

     - не має розривів на R 

Питання: Знайти правильне твердження: 

     - кожна функція має обернену 

     - кожна функція є обмеженою 

     - кожна функція є неперервною 

     - кожна функція має область визначення 

Питання: Функція y = sin x  має розрив у точці: 

     - x = 0 

     - x = 1 

     - x = –1 

     - не має розривів на R 

Питання:  

     - рівна скінченному числу 

     -  

     - рівна 0 

     - не існує 

Питання: Яка із функцій є розривною в точці х = 0: 



     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Знайти неправильне твердження: 

     - не кожна функція має обернену 

     - не кожна функція є обмеженою 

     - кожна функція є неперервною 

     - кожна функція має область визначення 

Питання: Вибрати серед функцій нескінченно малу в точці х = 0: 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Вибрати серед функцій нескінченно велику в точці х = 0: 

     -  

     -  



     -  

     -  

Питання:  

     - 1-го роду 

     - 2-го роду 

     - усувні 

     - не має розривів 

Питання: Якщо функція неперервна на відрізку [a,b], то вона… 

     - не може досягати максимуму на цьому відрізку 

     - не може досягати мінімуму на цьому відрізку 

     - не може бути обмеженою на цьому відрізку 

     - не може мати розривів на цьому відрізку 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     - x = 0 

     - x = 1 

     - x = –1 

     - у  не має розривів на R 

Питання: Знайти правильне твердження: 

     -  



     -  

     -  

     -  

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: 

 

     - середню швидкість точки в момент часу x0 

     - миттєву швидкість точки в момент часу x0 

     - закон руху точки x0 

     - кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції 

Питання: 

 

     -  

     -  



     -  

     -  

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Головну частину приросту функції називають… 

     - похідною функції 

     - диференціалом функції 

     - похідною другого порядку функції 

     - похідною третього порядку функції 

Питання: Формула для знаходження першого диференціала функції y = f (x) має вигляд: 

     -  



     -  

     -  

     -  

Питання: Формула інтегрування частинами має вигляд: 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Яка матриця не має оберненої: 

     - вироджена 

     - невироджена 

     - квадратна невироджена 

     - одинична 

Питання: Система лінійних алгебраїчних рівнянь називається невизначеною, якщо: 

     - вона має безліч розв’язків 

     - вона має один розв’язок 

     - вона не має розв’язків 

     - вона має нульовий розв’язок 

Питання: Система лінійних алгебраїчних рівнянь називається визначеною, якщо: 

     - вона має безліч розв’язків 

     - вона має один розв’язок 

     - вона не має розв’язків 

     - вона має нульовий розв’язок 



Питання: Сумою двох комплексних чисел 3+4і  та –7+2і є число: 

     - 7–5і 

     - –4+6і 

     - 4–6і 

     - 10+і 

Питання: Різницею двох комплексних чисел 12+4і  та 4+2і є число: 

     - 7–5і 

     - –8+6і 

     - 8–2і 

     - 8+2і 

Питання: Визначник дорівнює нулю, якщо ... 

     - кількість його рядочків не дорівнює кількості стовпчиків 

     - він має два пропорційні рядочки 

     - кількість його рядочків дорівнює кількості стовпчиків 

     - один рядок визначника складається з 1 

Питання:  

     -  

     -  

     - 10 

     - 0 

Питання:  

     - –72 

     - 0 

     - –24 

     - 24 



Питання:  

     - (19) 

     - (2   17) 

     -  

     - 2 

Питання:  

     - 0 

     - 31 

     - –9 

     - 5 

Питання:  

     - квадратною 

     - трикутною 

     - діагональною 

     - одиничною 

Питання:  

     -  

     -  

     - 902 

     - 0 



Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     -  

     -  

     - 10 

     - 9 

Питання: Визначник дорівнює нулю, якщо ... 

     - хоч один його елемент дорівнює нулеві 

     - всі елементи головної діагоналі дорівнюють 1 

     - всі елементи хоч одного рядка дорівнюють нулеві 

     - всі елементи побічної діагоналі дорівнюють 2 

Питання:  

     - неможливо визначити 

     - нулю 

     - 10 

     - 2 

Питання: Визначником  другого порядку, що відповідає матриці 2-го порядку, називається ... 

     - таблиця, яка має два рядки і два стовпці 



     - число, яке дорівнює сумі добутків елементів головної і побічної діагоналей матриці 

     - число, яке дорівнює різниці добутків елементів головної і побічної діагоналей матриці 

     - таблиця, яка має 2 рядки і один стовпець 

Питання: При перестановці двох рядків визначника його значення ... 

     - буде дорівнювати 0 

     - не зміниться 

     - змінить знак на протилежний 

     - буде дорівнювати 1 

Питання: Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом має вигляд: 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Прямі 3x – y + 10 = 0  і  2x + 3y + 10 = 0: 

     - паралельні 

     - перпендикулярні 

     - збігаються 

     - перетинаються 

Питання: Прямі 10x + 15y + 50 = 0  і  2x + 3y + 10 = 0: 



     - паралельні 

     - перпендикулярні 

     - збігаються 

     - перетинаються 

Питання:  

     - паралельні 

     - перпендикулярні 

     - збігаються 

     - перетинаються 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Кут між двома площинами –2x + 2y + z – 2 = 0 і 3x + 2y + 2z – 2 = 0 рівний: 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: 

 



     -  

     -  

     -  

     -  

Питання: Площина 4x – 3y + 1 = 0 … 

     - паралельна площині Oxy 

     - паралельна осі  Oz 

     - проходить через вісь Oz 

     - проходить через початок координат 

Питання: Щільність розподілу неперервної випадкової величини може набувати: 

     - лише додатних значень 

     - лише невід’ємних значень 

     - як додатних, так і від’ємних значень 

     - лише від’ємних значень 

Питання: Многокутником  розподілу ймовірностей  дискретної випадкової величини є: 

     - ламана 

     - неспадна крива 

     - сходинкоподібна фігура 

     - неперервна крива 

Питання: Математичне сподівання дискретної випадкової величини може набувати: 

     - лише додатних значень 

     - лише від’ємних значень 

     - як додатних, так і від’ємних значень 

     - значень, які більші за одиницю 



Питання: Графіком щільності розподілу ймовірностей  неперервної випадкової величини є: 

     - ламана 

     - відрізок 

     - крива, що може мати скінченну кількість точок розриву 

     - сукупність ізольованих точок 

Питання: Дисперсія дискретної випадкової величини може набувати: 

     - лише додатних значень 

     - лише невід’ємних значень 

     - як додатних, так і від’ємних значень 

     - значень, більших за одиницю 

Питання: Графіком функції розподілу ймовірностей  дискретної випадкової величини є: 

     - ламана 

     - неперервна крива 

     - сходинкоподібна фігура 

     - зростаюча, неперервна зліва, кусково-стала функція 

Питання: Математичне сподівання сталої величини дорівнює: 

     - нулю 

     - одиниці 

     - самій величині 

     - модулю цієї величини 

Питання: Дисперсія сталої величини дорівнює: 

     - нулю 

     - одиниці 

     - самій величині 

     - квадрату цієї величини 

Питання: Яка з наведених формул для функції розподілу випадкової величини є правильною: 

     -  

     -  



     -  

     -  

Питання:  

     - Mo = 7,  Me = 9 

     - Mo = 8,  Me = 8 

     - Mo = 5,  Me = 1 

     - Mo = 2,  Me = 9 

Питання: 

 

     - середнє вибіркове 

     - вибіркова дисперсія 

     - накопичена частота 

     - мода 

Питання:  

     - k = 4 

     - k = 3 

     - k = 7 

     - k = 25 



Питання: 

 

     - a = 10 

     - a = 11 

     - a = 12 

     - a = 1 

Питання: 

 

     - медіана вибірки 

     - мода вибірки 

     - середнє вибіркове 

     - вибіркова дисперсія 

Питання: Виберіть правильне твердження: 

     - Вибірка  2, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 має обсяг 10 

     - Мода вибірки  2, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 дорівнює 5 

     - Вибірка  2, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 записана у вигляді  статистичного ряду 

     - Медіана вибірки 2, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 дорівнює 3 

Питання: 

 

     - a = 22; b = 1 

     - a = 21; b = 1 

     - a = 23; b = 0 



     - a = 22; b = 3 

Питання: 

 

     - фірма одержала три замовлення; 

     - фірма одержала принаймні одне замовлення; 

     - фірма одержала принаймні два замовлення ; 

     - фірма не одержала замовлення. 

Питання: Монету підкидають тричі. Г – випадання герба, Ц – випадання цифри. Описати подію  , яка 

полягає в тому що, випаде принаймні два рази герб. 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     - y = –2x 

     - y = –2x + C 

     - y = sin x 

     - y = x 

Питання:  

     - лінійним диференціальним рівнянням 2-го порядку 

     - рівнянням з відокремлюваними змінними 

     - однорідним рівнянням 

     - лінійним  рівнянням 1-го порядку 

Питання:  

     - y = sin x + C 

     - y = cos x + C 



     - y = x + C 

     - y = sin 2x + C 

Питання:  

     - y = sin x + C 

     - y = – cos x + C 

     - y = x + C 

     - y = sin 2x + C 

Питання:  

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     - лінійним диференціальним рівнянням 2-го порядку 

     - рівнянням з відокремлюваними змінними 

     - однорідним рівнянням 

     - лінійним неоднорідним рівнянням 

Питання:  

     - лінійним диференціальним рівнянням 2-го порядку 

     - рівнянням з відокремлюваними змінними 

     - однорідним рівнянням 

     - лінійним неоднорідним рівнянням 

Питання: Визначити медіану вибірки (5,4,5,3,5,4,3,5,4,5,4) 

     - 3 

     - 4 

     - 5 



     - 12 

Питання: Визначити середнє арифметичне вибірки (4,5,3,5,4,3,5,4,4,3) 

     - 3 

     - 4 

     - 5 

     - 10 

Питання: Середнє арифметичне значення вибірки – це 

     - незміщена оцінка генеральної сукупності 

     - зміщена оцінка генеральної сукупності 

     - спроможна оцінка генеральної сукупності 

     - неспроможна оцінка генеральної сукупності 

Питання: Основною умовою методу найменших квадратів є 

     -  

     -  

     -  

     -  

Питання:  

     - 5,2 

     - 5,6 

     - 5,8 

     - 6,2 

Питання:  

     - 1 



     - 2 

     - 3 

     - 8 

 


