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Òàáëèöÿ 1
Ðîçïîäіë çàâäàíü äëÿ ïðîãðàì ðіçíèõ ðіâíіâ
Íîìåðè çàâäàíü
Íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè

Ðîçäіë
1
2
3

1–13
14
15–17

Ðіâåíü ñòàíäàðòó

Àêàäåìі÷íèé
ðіâåíü

Ïðîôіëüíèé
ðіâåíü

Ñòðóêòóðà, çìіñò òà ïðàâèëà îöіíþâàííÿ àòåñòàöіéíîї ðîáîòè
çà ïðîãðàìîþ ðіâíÿ ñòàíäàðòó
Àòåñòàöіéíà ðîáîòà çà ïðîãðàìîþ ðіâíÿ ñòàíäàðòó ìіñòèòü òðè ÷àñòèíè, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ çà ðіâíåì ñêëàäíîñòі, êіëüêіñòþ çàâäàíü òà їõ îöіíþâàííÿì (òàáë. 2). Ìàêñèìàëüíà
êіëüêіñòü áàëіâ çà âèêîíàííÿ âñіõ çàâäàíü àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ñêëàäàє 36 áàëіâ.
Òàáëèöÿ 2
Îöіíþâàííÿ çàâäàíü ÄÏÀ çà ïðîãðàìîþ ðіâíÿ ñòàíäàðòó
×àñòèíà
ðîáîòè
1
2
3

Ðіâåíü
ñêëàäíîñòі

Íîìåðè
çàâäàíü

Êіëüêіñòü
çàâäàíü

1
2
3
4
5

1–4
5–8
9, 10
11, 12
13

4
4
2
2
1

Êіëüêіñòü áàëіâ çà
Ìàêñèìàëüíà êіëüïðàâèëüíó âіäïîêіñòü áàëіâ
âіäü
1
2
3
4
10

Óñüîãî

4
8
6
8
10
36

Ó ïåðøіé ÷àñòèíі àòåñòàöіéíîї ðîáîòè çàïðîïîíîâàíî 10 çàâäàíü ó òåñòîâіé ôîðìі.
Ç íèõ 4 – íà âèáіð îäíієї ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі іç ÷îòèðüîõ çàïðîïîíîâàíèõ (ïðàâèëüíå
âèêîíàííÿ êîæíîãî çàâäàííÿ 1–4 îöіíþєòüñÿ â 1 áàë), 4 – íà âèáіð êіëüêîõ (âіä äâîõ äî
ï’ÿòè) ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé іç ï’ÿòè çàïðîïîíîâàíèõ (ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ êîæíîãî çàâäàííÿ 5–8 îöіíþєòüñÿ â 2 áàëè) òà 2 – íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі (ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ êîæíîãî іç çàâäàíü 9, 10 îöіíþєòüñÿ â 3 áàëè).
Çàâäàííÿ íà âèáіð îäíієї ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі іç ÷îòèðüîõ çàïðîïîíîâàíèõ ââàæàєòüñÿ
âèêîíàíèì ïðàâèëüíî, ÿêùî â áëàíêó âіäïîâіäåé* óêàçàíî ëèøå îäíó ëіòåðó, ÿêîþ ïîçíà÷åíî ïðàâèëüíó âіäïîâіäü.
* Çðàçîê áëàíêà âіäïîâіäåé íàâåäåíî â êіíöі çáіðíèêà.
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Äåðæàâíà ïіäñóìêîâà àòåñòàöіÿ (ÄÏÀ) – âàæëèâèé åëåìåíò ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ íàâ÷àííÿ
ó÷íіâ 11-ãî êëàñó ñåðåäíіõ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç іíôîðìàòèêè. Àòåñòàöіÿ äàє çìîãó âèçíà÷èòè ÿêіñòü çíàíü, îòðèìàíèõ ó÷íåì, ñòóïіíü ñôîðìîâàíîñòі íàâè÷îê
і âìіíü òà æèòòєâèõ êîìïåòåíòíîñòåé: óìіííÿ àíàëіçóâàòè, ïîðіâíþâàòè, óçàãàëüíþâàòè,
ñèñòåìàòèçóâàòè, îöіíþâàòè òà ðîáèòè âèñíîâêè.
Çáіðíèê ïðèçíà÷åíî äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç іíôîðìàòèêè â
11-õ êëàñàõ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ó ôîðìі àòåñòàöіéíèõ ðîáіò. Çáіðíèê
ìіñòèòü 20 âàðіàíòіâ àòåñòàöіéíèõ ðîáіò, êîæíèé ç ÿêèõ ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ðîçäіëіâ âіäïîâіäíî äî ÷èííèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ç іíôîðìàòèêè äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäіâ ðіâíÿ ñòàíäàðòó, àêàäåìі÷íîãî і ïðîôіëüíîãî ðіâíіâ.
Ïåðøèé ðîçäіë ìіñòèòü 13 çàâäàíü, ç ÿêèõ 10 òåîðåòè÷íèõ і 3 ïðàêòè÷íèõ, і є
îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ ñêëàäàííÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії íåçàëåæíî âіä ïðîãðàìè, çà
ÿêîþ íàâ÷àëèñü ó÷íі.
Äðóãèé ðîçäіë ìіñòèòü îäíå çàâäàííÿ ç òåìè «Îñíîâè àëãîðèòìіçàöії òà ïðîãðàìóâàííÿ»
і є îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ ó÷íіâ, ÿêі íàâ÷àëèñÿ çà ïðîãðàìàìè àêàäåìі÷íîãî і ïðîôіëüíîãî ðіâíіâ.
Òðåòіé ðîçäіë ìіñòèòü 3 çàâäàííÿ ç òàêèõ òåì: «Àâòîìàòèçàöіÿ ðîáîòè â îôіñíèõ ïðîãðàìàõ çà äîïîìîãîþ VBA», «Êîìï’þòåðíà ãðàôіêà» òà «Îñíîâè âåá-äèçàéíó» çà ïðîãðàìîþ
ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ. Âèêîíàííÿ çàâäàíü òðåòüîãî ðîçäіëó є îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ ó÷íіâ, ÿêі
íàâ÷àëèñÿ çà ïðîãðàìîþ ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ.
Ðîçïîäіë çàâäàíü âіäïîâіäíî äî ðіâíіâ âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè íàâåäåíî â òàáëèöі 1.

ІНФОРМАТИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Çàâäàííÿ íà âèáіð êіëüêîõ (âіä äâîõ äî ï’ÿòè) ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé ç ï’ÿòè çàïðîïîíîâàíèõ ââàæàєòüñÿ âèêîíàíèì ïðàâèëüíî, ÿêùî â áëàíêó âіäïîâіäåé óêàçàíî ïðàâèëüíèé
ñïèñîê ëіòåð, ÿêèìè ïîçíà÷åíî âàðіàíòè âіäïîâіäåé. ßêùî âіäïîâіäü íåïîâíà, òî áàëè íàðàõîâóþòüñÿ çà òàêèì ïðàâèëîì: çà êîæíèé ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі íàðàõîâóєòüñÿ
äîäàòíà ïðîïîðöіéíà ÷àñòêà âіä ìàêñèìàëüíîї êіëüêîñòі áàëіâ çà öå çàâäàííÿ (äèâ. òàáë. 2),
à çà íåïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі – âіä’єìíà (ïðè âіä’єìíіé ñóìі áàëіâ âіäïîâіäü îöіíþєòüñÿ â 0 áàëіâ).
Çàâäàííÿ íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòі ïåðåäáà÷àє, ùî äëÿ êîæíîãî âàðіàíòà óìîâè,
ïîçíà÷åíîãî ëіòåðîþ, ïîòðіáíî îáðàòè îäèí ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі, ïîçíà÷åíèé öèôðîþ, çàïèñàòè öèôðè â òàáëèöþ, ïîäàíó äî êîæíîãî çàâäàííÿ, і ïåðåíåñòè їõ äî áëàíêà
âіäïîâіäåé. Ó êîæíîìó іç çàâäàíü íåîáõіäíî âñòàíîâèòè ï’ÿòü âіäïîâіäíîñòåé. ßêùî âіäïîâіäü íåïîâíà, òî áàëè íàðàõîâóþòüñÿ çà òàêèì ïðàâèëîì: çà êîæíèé ïðàâèëüíèé âàðіàíò
âіäïîâіäі íàðàõîâóєòüñÿ äîäàòíà ïðîïîðöіéíà ÷àñòêà âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі áàëіâ çà öå
çàâäàííÿ (äèâ. òàáë. 2), à çà íåïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі – âіä’єìíà (ïðè âіä’єìíіé ñóìі
áàëіâ âіäïîâіäü îöіíþєòüñÿ â 0 áàëіâ).
Áàëè íàðàõîâóþòüñÿ ëèøå çà òі çàâäàííÿ ïåðøîї ÷àñòèíè, âіäïîâіäі íà ÿêі ïåðåíåñåíî â
áëàíê âіäïîâіäåé.
Áëàíê âіäïîâіäåé ìіñòèòü ñïåöіàëüíî âіäâåäåíó ÷àñòèíó äëÿ âíåñåííÿ çìіí ó âіäïîâіäі
ïåðøîї ÷àñòèíè. Òàêå âèïðàâëåííÿ íå âåäå äî âòðàòè áàëіâ. ßêùî æ âèïðàâëåííÿ çðîáëåíî
â îñíîâíіé ÷àñòèíі áëàíêà âіäïîâіäåé, òî áàëè çà öå çàâäàííÿ íå íàðàõîâóþòüñÿ. Ïðî öå ìàє
áóòè âіäîìî ó÷íÿì.
Ïåðåä âèêîíàííÿì çàâäàíü äðóãîї òà òðåòüîї ÷àñòèí ó÷íі çäàþòü àòåñòàöіéíіé êîìіñії
çàïîâíåíі áëàíêè âіäïîâіäåé äî çàâäàíü ïåðøîї ÷àñòèíè.
Çàâäàííÿ äðóãîї òà òðåòüîї ÷àñòèí âèêîíóþòüñÿ íà êîìï’þòåðі. Âіäïîâіäі ó÷íÿìè çàíîòîâóþòüñÿ âëàñíîðó÷ ó ñïåöіàëüíîìó àðêóøі.
Äðóãà ÷àñòèíà àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ìіñòèòü 2 çàâäàííÿ ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ íà
âñòàíîâëåííÿ ïðåäìåòíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ ùîäî ðîáîòè ç åëåêòðîííèìè òàáëèöÿìè òà áàçàìè äàíèõ. Ó÷åíü ïîâèíåí áåçïîñåðåäíüî âèêîíàòè çàâäàííÿ. Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ êîæíîãî іç çàâäàíü 11 òà 12 îöіíþєòüñÿ â 4 áàëè.
Òðåòÿ ÷àñòèíà àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ìіñòèòü îäíå êîìïëåêñíå çàâäàííÿ ç ðîçãîðíóòîþ
âіäïîâіääþ: ó÷åíü ïîâèíåí áåçïîñåðåäíüî âèêîíàòè çàâäàííÿ, ðîçâ’ÿçàòè çàäà÷ó. Ïðàâèëüíî
âèêîíàíå çàâäàííÿ 13 îöіíþєòüñÿ â 10 áàëіâ âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ, çàçíà÷åíèõ ó òàáëèöі 3.
Òàáëèöÿ 3

ІНФОРМАТИКА

Êðèòåðії îöіíþâàííÿ êîìïëåêñíîãî çàâäàííÿ 13
№

Åòàïè âèêîíàííÿ çàâäàííÿ

1 Ó÷åíü ðîçóìіє óìîâó çàäà÷і òà ôîðìóëþє ñòðàòåãіþ її ðîçâ’ÿçóâàííÿ
Ó÷åíü óìіє çäіéñíþâàòè ïîøóê äàíèõ â Іíòåðíåòі òà çіñòàâëÿє ðåçóëüòàòè
2
ïîøóêó ç ìåòîþ
Ó÷åíü ïîðіâíþє òà çіñòàâëÿє âіäîìîñòі ç êіëüêîõ äæåðåë, óìіє â÷àñíî çóïè3
íèòè ïîøóê
Ó÷åíü óìіє ïðàâèëüíî øóêàòè ïîòðіáíі âіäîìîñòі íà çíàéäåíèõ ñàéòàõ â
4 Іíòåðíåòі òà âіäïîâіäíî äî óìîâè çàäà÷і âèäіëÿòè ïîòðіáíі âõіäíі é âèõіäíі
äàíі òà їõ êіëüêіñòü
Ó÷åíü óìіє ñòðóêòóðóâàòè ïîòðіáíі äàíі äëÿ ïîøóêó ðîçâ’ÿçêó òà ïðàâèëüíî
5
îáèðàє çàñіá ïîäàííÿ äàíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і
Ó÷åíü óìіє îáґðóíòóâàòè âèáіð ôîðìè ïîäàííÿ ðåçóëüòàòó òà íàî÷íî ïîäàє
6
äàíі äëÿ çäіéñíåííÿ ïîðіâíÿííÿ
Ó÷åíü âèáèðàє ðåñóðñè çãіäíî çі ñôîðìóëüîâàíèìè ÷è çàïðîïîíîâàíèìè
7
êðèòåðіÿìè
Ó÷åíü óìіє ñòèñëî, ëîãі÷íî, îáґðóíòîâàíî òà ãðàìîòíî âèêëàñòè âèñíîâêè
8 ùîäî îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ і ñòðóêòóðóє ñòâîðåíèé äîêóìåíò äëÿ ïіäâèùåííÿ ïåðåêîíëèâîñòі âèñíîâêіâ
Ó÷åíü, âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñòі ïðèçíà÷åíîãî ïіäñóìêîâîãî äîêóìåíòà,
9
îôîðìëþє éîãî àêóðàòíî òà ïðåçåíòàáåëüíî
Óñüîãî

4

Êіëüêіñòü áàëіâ
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10

0,1–3

Âèñîêèé Äîñòàòíіé Ñåðåäíіé

Ïî÷àòêîâèé

Ðіâåíü

Òàáëèöÿ 4
Îöіíþâàííÿ ÄÏÀ çà ïðîãðàìàìè ðіâíіâ ñòàíäàðòó òà àêàäåìі÷íîãî
Êіëüêіñòü íàáðàíèõ
Îöіíêà çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ
áàëіâ
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ
1

3,1–6

2

6,1–9

3

9,1–12

4

12,1–15

5

15,1–18

6

18,1–21

7

21,1–24

8

24,1–27

9

27,1–30

10

30,1–33

11

33,1–36

12

Ñòðóêòóðà, çìіñò òà ïðàâèëà îöіíþâàííÿ àòåñòàöіéíîї ðîáîòè
çà ïðîãðàìîþ àêàäåìі÷íîãî ðіâíÿ
Àòåñòàöіéíà ðîáîòà çà ïðîãðàìîþ àêàäåìі÷íîãî ðіâíÿ ìіñòèòü ÷îòèðè ÷àñòèíè, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ ðіâíåì ñêëàäíîñòі, êіëüêіñòþ çàâäàíü òà їõ îöіíþâàííÿì (òàáë. 5). Ìàêñèìàëüíà
êіëüêіñòü áàëіâ çà âèêîíàííÿ âñіõ çàâäàíü àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ñêëàäàє 36 áàëіâ.
Òàáëèöÿ 5
Îöіíþâàííÿ çàâäàíü ÄÏÀ çà ïðîãðàìîþ àêàäåìі÷íîãî ðіâíÿ
Êіëüêіñòü áàëіâ
×àñòèíà
Ðіâåíü
Íîìåðè
Êіëüêіñòü
Ìàêñèìàëüíà
çà ïðàâèëüíó
ðîáîòè
ñêëàäíîñòі çàâäàíü
çàâäàíü
êіëüêіñòü áàëіâ
âіäïîâіäü
1
2
3
4

1
2
3
4
6
5

1–4
5–8
9, 10
11, 12
13
14

4
4
2
2
1
1

0,5
1,5
2
4
10
6

Óñüîãî

2
6
4
8
10
6
36

Çàâäàííÿ ïåðøîї, äðóãîї òà òðåòüîї ÷àñòèí àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ïîâíіñòþ ïîâòîðþþòü
çàâäàííÿ ðіâíÿ ñòàíäàðòó. Ïðè öüîìó çàâäàííÿ 1–4 îöіíþþòüñÿ â 0,5 áàëà çà êîæíå, çàâäàííÿ 5–8 – â 1,5 áàëà çà êîæíå, çàâäàííÿ 9 òà 10 – ïî 2 áàëè çà êîæíå, çàâäàííÿ 11 òà
12 – ïî 4 áàëè çà êîæíå, çàâäàííÿ 13 îöіíþєòüñÿ â 10 áàëіâ. Ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü áàëіâ
çà çàâäàííÿ 1–13 ñêëàäàє 30 áàëіâ (äèâ. òàáë. 5).
×åòâåðòà ÷àñòèíà àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ìіñòèòü îäíå çàâäàííÿ ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ íà ñêëàäàííÿ êîìï’þòåðíîї ïðîãðàìè îäíієþ ç ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ. Ó÷åíü ïîâèíåí
áåçïîñåðåäíüî âèêîíàòè çàâäàííÿ, ðîçâ’ÿçàòè çàäà÷ó. Âèáіð ñåðåäîâèùà ïðîãðàìíîї ðåàëі* Òàáëèöþ íàâåäåíî â êіíöі çáіðíèêà.
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Ó÷èòåëü ìîæå çàðàõîâóâàòè âіäïîâіäі äî çàâäàíü äðóãîї і òðåòüîї ÷àñòèí àòåñòàöіéíîї
ðîáîòè ÿê ÷àñòêîâî ïðàâèëüíі, çìåíøèâøè ïðè öüîìó ìàêñèìàëüíî ìîæëèâó êіëüêіñòü
áàëіâ çà çàâäàííÿ âіäïîâіäíî äî âèêîíàíîї éîãî ÷àñòèíè (äëÿ çàâäàííÿ 13 âіäïîâіäíî äî
êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ, çàçíà÷åíèõ ó òàáëèöі 3).
Ïіñëÿ ñêëàäàííÿ ó÷íåì äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç іíôîðìàòèêè àòåñòàöіéíà
êîìіñіÿ çàïîâíþє «Òàáëèöþ îöіíþâàííÿ ðîáîòè íà äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç
іíôîðìàòèêè»* òà âèñòàâëÿє îöіíêó çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ çà ñïåöіàëüíîþ øêàëîþ, ÿêó íàâåäåíî â òàáëèöі 4.
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çàöії – ñåðåäîâèùå âіçóàëüíîãî ÷è ïðîöåäóðíîãî ïðîãðàìóâàííÿ – çàëèøàєòüñÿ çà ó÷íåì.
Âіäïîâіäíî äî îáðàíîãî ñåðåäîâèùà, ââåäåííÿ âõіäíèõ äàíèõ і âèâåäåííÿ ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè
ïðîãðàìè ðåàëіçóєòüñÿ àáî â êîíñîëüíîìó âàðіàíòі, àáî іç çàñòîñóâàííÿì çàñîáіâ âіçóàëüíîї
ðîçðîáêè ïðîãðàì.
Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 14 îöіíþєòüñÿ â 6 áàëіâ âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ, çàçíà÷åíèõ ó òàáëèöі 6.
Òàáëèöÿ 6
Êðèòåðії îöіíþâàííÿ çàâäàííÿ 14 íà îïèñ ïðîãðàìè îäíієþ ç ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ
№

Åòàïè âèêîíàííÿ çàâäàííÿ

Êіëüêіñòü áàëіâ

1
2
3
4

Îðãàíіçàöіÿ ââåäåííÿ äàíèõ
Îðãàíіçàöіÿ äіé ùîäî îïðàöþâàííÿ äàíèõ çãіäíî ç óìîâîþ
Îïòèìàëüíіñòü ðåàëіçîâàíîãî àëãîðèòìó
Êîðåêòíå âèâåäåííÿ ðåçóëüòàòó, ñòâîðåííÿ äðóæíüîãî іíòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à
Óñüîãî

1
2
2
1
6

Ïåðåä âèêîíàííÿì çàâäàíü äðóãîї, òðåòüîї òà ÷åòâåðòîї ÷àñòèí ó÷íі çäàþòü àòåñòàöіéíіé
êîìіñії çàïîâíåíі áëàíêè âіäïîâіäåé äî çàâäàíü ïåðøîї ÷àñòèíè.
Çàâäàííÿ äðóãîї, òðåòüîї òà ÷åòâåðòîї ÷àñòèí âèêîíóþòüñÿ íà êîìï’þòåðі. Âіäïîâіäі
ó÷íÿìè çàíîòîâóþòüñÿ âëàñíîðó÷ ó ñïåöіàëüíîìó àðêóøі.
Ïіñëÿ çäà÷і ó÷íåì äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç іíôîðìàòèêè àòåñòàöіéíà êîìіñіÿ
çàïîâíþє «Òàáëèöþ îöіíþâàííÿ ðîáîòè íà äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè»
òà âèñòàâëÿє îöіíêó çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ çà
ñïåöіàëüíîþ øêàëîþ, ÿêó íàâåäåíî â òàáëèöі 4.
Ñòðóêòóðà, çìіñò òà ïðàâèëà îöіíþâàííÿ àòåñòàöіéíîї ðîáîòè
çà ïðîãðàìîþ ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ
Àòåñòàöіéíà ðîáîòà çà ïðîãðàìîþ ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ ìіñòèòü ï’ÿòü ÷àñòèí, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ ðіâíåì ñêëàäíîñòі, êіëüêіñòþ çàâäàíü òà їõ îöіíþâàííÿì (òàáë. 7). Ìàêñèìàëüíà
êіëüêіñòü áàëіâ çà âèêîíàííÿ âñіõ çàâäàíü àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ñêëàäàє 48 áàëіâ.
Òàáëèöÿ 7
×àñòèíà
ðîáîòè
1
2
3
4
5

Îöіíþâàííÿ çàâäàíü ÄÏÀ çà ïðîãðàìîþ ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ
Êіëüêіñòü áàëіâ
Ðіâåíü
Íîìåðè
Êіëüêіñòü
Ìàêñèìàëüíà
çà ïðàâèëüíó
ñêëàäíîñòі çàâäàíü
çàâäàíü
êіëüêіñòü áàëіâ
âіäïîâіäü
1
2
3
5
7
5
4
4
6

1–4
5–8
9, 10
11, 12
13
14
15
16
17

4
4
2
2
1
1
1
1
1

0,5
1,5
2
4
10
6
3,5
3,5
5

Óñüîãî

2
6
4
8
10
6
3,5
3,5
5
48

Çàâäàííÿ ïåðøîї, äðóãîї, òðåòüîї òà ÷åòâåðòîї ÷àñòèí àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ïîâíіñòþ
ïîâòîðþþòü çàâäàííÿ àêàäåìі÷íîãî ðіâíÿ.
Ï’ÿòà ÷àñòèíà àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ìіñòèòü òðè çàâäàííÿ ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ,
ùî äîïîâíþþòü çàâäàííÿ äðóãîї òà òðåòüîї ÷àñòèí. Ó÷åíü ïîâèíåí áåçïîñåðåäíüî âèêîíàòè
çàâäàííÿ, ðîçâ’ÿçàòè çàäà÷ó. Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ êîæíîãî іç çàâäàíü 15 і 16 îöіíþєòüñÿ
â 3,5 áàëà, çàâäàííÿ 17 îöіíþєòüñÿ â 5 áàëіâ (ðàçîì 12 áàëіâ).
Ïåðåä âèêîíàííÿì çàâäàíü äðóãîї, òðåòüîї, ÷åòâåðòîї òà ï’ÿòîї ÷àñòèí ó÷íі çäàþòü àòåñòàöіéíіé êîìіñії çàïîâíåíі áëàíêè âіäïîâіäåé äî çàâäàíü ïåðøîї ÷àñòèíè.
Çàâäàííÿ äðóãîї, òðåòüîї, ÷åòâåðòîї òà ï’ÿòîї ÷àñòèí âèêîíóþòüñÿ íà êîìï’þòåðі. Âіäïîâіäі ó÷íÿìè çàíîòîâóþòüñÿ âëàñíîðó÷ ó ñïåöіàëüíîìó àðêóøі.
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Âèñîêèé

ÄîñòàòÏî÷àòêîÑåðåäíіé
íіé
âèé

Ðіâåíü

Òàáëèöÿ 8
Îöіíþâàííÿ ÄÏÀ çà ïðîãðàìîþ ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ
Êіëüêіñòü íàáðàíèõ
Îöіíêà çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ
áàëіâ
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ
0,1–4

1

4,1–8

2

8,1–12

3

12,1–16

4

16,1–20

5

20,1–24

6

24,1–28

7

28,1–32

8

32,1–36

9

36,1–40

10

40,1–44

11

44,1–48
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Ïðàâèëà ïðîâåäåííÿ ÄÏÀ ç іíôîðìàòèêè
Ïåðåä ïî÷àòêîì àòåñòàöії â÷èòåëü ìàє çàâàíòàæèòè ôàéëè-çàãîòîâêè ç îôіöіéíèõ âåáñàéòіâ Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè àáî Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó
îñâіòè. Öі ôàéëè ïîòðіáíі äëÿ âèêîíàííÿ äåÿêèõ çàâäàíü. Àòåñòàöіéíà êîìіñіÿ ïîâèííà
çàáåçïå÷èòè ó÷íÿì ìîæëèâіñòü äîñòóïó äî öèõ ôàéëіâ ç êîìï’þòåðà àáî ÷åðåç ëîêàëüíó
ìåðåæó.
Íà âèêîíàííÿ àòåñòàöіéíîї ðîáîòè çà ïðîãðàìîþ ðіâíÿ ñòàíäàðòó âіäâîäèòüñÿ 90 õâèëèí, çà ïðîãðàìîþ àêàäåìі÷íîãî ðіâíÿ – 120 õâèëèí, çà ïðîãðàìîþ ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ –
180 õâèëèí.
Êîæíèé ó÷åíü, ÿêèé ñêëàäàòèìå äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè, îòðèìóє іíäèâіäóàëüíèé ïðèìіðíèê âàðіàíòà ðîáîòè іç öüîãî ïîñіáíèêà, áëàíê âіäïîâіäåé, ïіäãîòîâëåíèé íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, òà àðêóøі (çîøèò) çі øòàìïîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äëÿ
÷åðíåòîê.
Âèêîíàâøè ïåðøі äåñÿòü çàâäàíü, ó÷íі çäàþòü àòåñòàöіéíіé êîìіñії çàïîâíåíі áëàíêè
âіäïîâіäåé.
Çàâäàííÿ 11–17 ó÷íі âèêîíóþòü çà êîìï’þòåðîì. Ïåðø íіæ ïðèñòóïèòè äî âèêîíàííÿ
öèõ çàâäàíü, êîæåí ó÷åíü ìàє ñòâîðèòè íà Ðîáî÷îìó ñòîëі êîìï’þòåðà ïàïêó ç íàçâîþ
Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå. Ôàéëè ç âèêîíàíèìè çàâäàííÿìè ìàþòü çáåðіãàòèñÿ â öіé ïàïöі.
Ïіñëÿ âèêîíàííÿ ó÷íåì óñіõ çàâäàíü ÄÏÀ àòåñòàöіéíà êîìіñіÿ çàïîâíþє «Òàáëèöþ îöіíþâàííÿ ðîáîòè íà äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè», ùî ìàє ðîçìіùóâàòèñÿ
íà çâîðîòі áëàíêà âіäïîâіäåé, òà âèñòàâëÿє îöіíêó çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ
çãіäíî ç òàáëèöåþ 4 äëÿ ó÷íіâ, ùî àòåñòóþòüñÿ çà ïðîãðàìàìè ðіâíіâ ñòàíäàðòó òà àêàäåìі÷íîãî, àáî çãіäíî ç òàáëèöåþ 8 – çà ïðîãðàìîþ ïðîôіëüíîãî ðіâíÿ.
Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç іíôîðìàòèêè ó÷íÿì çàáîðîíÿєòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ áóäü-ÿêèìè åëåêòðîííèìè çàñîáàìè, ïіäðó÷íèêàìè òà ïîñіáíèêàìè â
äðóêîâàíîìó ÷è åëåêòðîííîìó âèãëÿäі òà іíøèìè ìàòåðіàëàìè. Âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðіâ
ïåðåäáà÷åíî òіëüêè äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü 11–17.

7

ІНФОРМАТИКА

Ïіñëÿ ñêëàäàííÿ ó÷íåì äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç іíôîðìàòèêè àòåñòàöіéíà êîìіñіÿ çàïîâíþє «Òàáëèöþ îöіíþâàííÿ ðîáîòè íà äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè» òà âèñòàâëÿє îöіíêó çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü
ó÷íіâ çà ñïåöіàëüíîþ øêàëîþ, ÿêó íàâåäåíî â òàáëèöі 8.
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ВАРІАНТ 1
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü, ïðèêëàäîì ÿêîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîöåñó є ïèñüìîâèé ïåðåêëàä òåêñòó ç ðîñіéñüêîї ìîâè íà óêðàїíñüêó.
A) ïåðåäàâàííÿ äàíèõ
B) ïîøóê äàíèõ
А Б В Г
C) îïðàöþâàííÿ äàíèõ
D) çàõèñò äàíèõ
2. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Áóôåð îáìіíó – öå...».
A) äіëÿíêà îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі, ïðèçíà÷åíà äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåðіãàííÿ îá’єêòіâ, ÿêі
íåîáõіäíî ïåðåìіñòèòè àáî ñêîïіþâàòè
B) äіëÿíêà ïîñòіéíîї ïàì’ÿòі, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïîñòіéíîãî çáåðіãàííÿ îá’єêòіâ, ÿêі íåîáõіäíî ïåðåìіñòèòè àáî ñêîïіþâàòè
C) çàïàì’ÿòîâóþ÷èé ïðèñòðіé êîìï’þòåðà, äå òèì÷àñîâî çáåðіãàþòüñÿ äàíі
А Б В Г
D) çàïàì’ÿòîâóþ÷èé ïðèñòðіé êîìï’þòåðà – ôëåø-ïàì’ÿòü, äëÿ ïîñòіéíîãî
çáåðіãàííÿ äàíèõ
3. Óêàæіòü, ÿêå ïîëå òàáëèöі â ÑÓÁÄ ÌS Access ìîæå áóòè êëþ÷îâèì.
A) ÿêå íîñèòü óíіêàëüíå іì’ÿ
B) çíà÷åííÿ â ÿêîìó íå ìîæóòü ïîâòîðþâàòèñÿ
C) çíà÷åííÿ ÿêîãî ìîæóòü áóòè ïîðîæíіìè àáî íóëüîâèìè
D) ÿêå ìіñòèòü óíіêàëüíі âіäîìîñòі ïðî ìàéáóòíі çàïèñè

А Б В Г

4. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Òî÷íèé і çðîçóìіëèé âèêîíàâöþ íàáіð
âêàçіâîê äëÿ âèêîíàííÿ ïîñëіäîâíîñòі äіé, ÿêі cïðÿìîâàíî íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї
ìåòè àáî ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàâäàíü ïåâíîãî òèïó, íàçèâàєòüñÿ...».
A) ìîäåëëþ
B) ñèñòåìîþ
А Б В Г
C) àëãîðèòìîì
D) òåõíîëîãієþ
У завданнях 5–8 оберіть кілька (від двох до п’яти) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü òèïè ïàì’ÿòі êîìï’þòåðà, ÿêі є åíåðãîçàëåæíèìè.
A) ïîñòіéíà ïàì’ÿòü
B) äèñêîâà ïàì’ÿòü
C) îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü
D) êåø-ïàì’ÿòü
E) ôëåø-ïàì’ÿòü

А Б В Г Д

6. Óêàæіòü ïàðàìåòðè ñëàéäà, ÿêі ìîæíà çìіíèòè çà äîïîìîãîþ âêàçіâêè Ðîçìіòêè ñëàéäà
(ìàêåòà).
A) øàáëîí îôîðìëåííÿ
B) íàÿâíіñòü çàãîëîâêà íà ñëàéäі
C) òèï îá’єêòіâ, ÿêі ðîçìіùåíî íà ñëàéäі
А Б В Г Д
D) êіëüêіñòü îá’єêòіâ, ÿêі ðîçìіùåíî íà ñëàéäі
E) ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ îá’єêòіâ
7. Óêàæіòü âëàñòèâîñòі ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ÿêі ñòâîðåíî çà äîïîìîãîþ ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà.
A) ðîçìіð çîáðàæåííÿ
B) ðîçäіëüíà çäàòíіñòü çîáðàæåííÿ
C) ãëèáèíà êîëüîðó
А Б В Г Д
D) øèðèíà êîëüîðó
E) êîëіðíà ìîäåëü
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У завданнях 9 та 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ôîðìàòîì êëіòèíîê åëåêòðîííîї òàáëèöі MS Excel і âèãëÿäîì äàíèõ ó êëіòèíöі.
A) âіäñîòêîâèé
B) åêñïîíåíöіéíèé
C) ÷èñëîâèé
D) ãðîøîâèé
E) äàòà

1)
2)
3)
4)
5)

263,15
182,75 ãðí.
75 %
21.12.2012
1,9Å–18

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè äåÿêèõ іíôîðìàöіéíèõ ñêëàäîâèõ Іíòåðíåòó òà їõ
îçíà÷åííÿìè.
A) ãіïåðòåêñò
1) ðîçøèðåíèé ìåòîä îðãàíіçàöії ìóëüòèìåäіàäàíèõ, ó ÿêîìó, êðіì
òåêñòó, ïіäòðèìóþòüñÿ ïåðåõðåñíі ïîñèëàííÿ ç іíøèìè òèïàìè
B) ãіïåðòåêñòîâå
ïîñèëàííÿ
äàíèõ (âіäåî, ãðàôіêîþ, çâóêîì)
C) ãіïåðòåêñòîâèé 2) òåêñò, ó ÿêèé âáóäîâàíî ñïåöіàëüíі êîäè, ùî çàäàþòü éîãî ôîðìàäîêóìåíò
òóâàííÿ і ðîçìіùåííÿ â íüîìó іëþñòðàöіé і ìóëüòèìåäіéíèõ
D) ãіïåðìåäіà
îá’єêòіâ, ïîñèëàíü íà іíøі äîêóìåíòè òîùî
E) ïàêåò
3) ôðàãìåíò ãіïåðòåêñòîâîãî äîêóìåíòà, ç ÿêèì ïîâ’ÿçàíèé
іíøèé ãіïåðòåêñòîâèé äîêóìåíò àáî ïåâíå ìіñöå â íüîìó; А
çäіéñíþє ïåðåõіä íà іíøèé äîêóìåíò, ñòîðіíêó àáî ÷àñ- Б
òèíó ïîòî÷íîї ñòîðіíêè
В
4) íàéìåíøà íåïîäіëüíà îäèíèöÿ äàíèõ ïіä ÷àñ ïåðåäàâàííÿ
Г
їõ ìåðåæåþ
Д
5) äîêóìåíò, ùî ìіñòèòü ãіïåðòåêñò
Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Óñïіøíіñòü.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó ñåðåäíüîї îöіíêè
êîæíîãî ó÷íÿ çà òåìó. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê J4:J12.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ îöіíîê, îòðèìàíèõ ó÷íÿìè êëàñó
ïðîòÿãîì âåðåñíÿ ìіñÿöÿ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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ІНФОРМАТИКА

8. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè äëÿ çìіíè ñòðóêòóðè òàáëèöі â ñåðåäîâèùі MS
Word.
A) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè ðÿäêè
B) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè ñòîâïöі
C) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè êëіòèíêè
А Б В Г Д
D) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè êîëîíòèòóëè
E) îá’єäíóâàòè ÷è ðîçáèâàòè êëіòèíêè ïîïåðåäíüî ñòâîðåíîї òàáëèöі
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êàäðè áàçè äàíèõ Ïіäïðèєìñòâî.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ñïіâðîáіòíèêіâ òðåòüîї êàòåãîðії. Òàáëèöÿ ìàє
ìіñòèòè ïðіçâèùà, іìåíà òà ïî áàòüêîâі ñïіâðîáіòíèêіâ, à òàêîæ ïîñàäó òà êàòåãîðіþ.

13. Âіäåî-ïîïåðåäæåííÿ. Áàòüêè âàøîї îäíîêëàñíèöі îáëàøòîâóþòü Іíòåðíåò-êëóá äëÿ ïіäëіòêіâ. Ïіêëóþ÷èñü ïðî áåçïåêó âіäâіäóâà÷іâ êëóáà, âîíè âèðіøèëè ñòâîðèòè іíôîðìàöіéíèé âіäåîðîëèê ïðî çàãðîçè âіðòóàëüíîãî ñâіòó äëÿ äіòåé і çâåðíóëèñÿ äî âàñ ïî
äîïîìîãó. Çàìîâíèêè çàïðîïîíóâàëè âèçíà÷èòè ï’ÿòü «çàãðîç» òà ïîєäíàòè їõ ó âіäåîðÿä
òðèâàëіñòþ äî îäíієї õâèëèíè. Íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ âè âèðіøèëè çíàéòè â Іíòåðíåòі,
äëÿ áіëüø ÷іòêîãî ïîäàííÿ ìàòåðіàëó äîäàòè ïіäïèñ-ïîÿñíåííÿ äî êîæíîãî êàäðó âіäåî,
à ó òèòðàõ ïîäàòè ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ іíòåðíåò-äæåðåë.
Ñòâîðіòü âіäåîôðàãìåíò, ùî âіäïîâіäàє çàçíà÷åíèì âèìîãàì.
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà îòðèìàíèìè äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Óñïіøíіñòü (çàâäàííÿ 11),
ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ, ÷è âñі ó÷íі ìàþòü Ñåðåäíþ îöіíêó âèñîêîãî ðіâíÿ
(âèùó çà 9 áàëіâ). Âõіäíі äàíі – ñåðåäíі îöіíêè ó÷íіâ. Âèõіäíі äàíі – òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «òàê» àáî «íі».
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Óñïіøíіñòü (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Óñïіøíіñòü.xls äіàãðàìè, ó
ÿêіé áè âіäîáðàæàëàñÿ êіëüêіñòü áàëіâ, îòðèìàíèõ Іâàíîâèì і Ñåðãієíêî çà êîæíó ç ðîáіò,
ùî âèêîíóâàëèñü ó ìåæàõ òåìè. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
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Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.

ІНФОРМАТИКА

17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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ВАРІАНТ 2
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü ñêëàäîâó îïåðàöіéíîї ñèñòåìè, ùî êåðóє ïðîöåñîì âèêîíàííÿ ïðîãðàì òà їõ
äîñòóïîì äî ðåñóðñіâ êîìï’þòåðà.
A) іíòåðôåéñ
B) óòèëіòè
А Б В Г
C) äðàéâåð
D) ÿäðî
2. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Âèðіâíþâàííÿ çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà çàäàє...».
A) âіäñòàíü óñіõ ðÿäêіâ àáçàöó âіä ìåæі ëіâîãî і ïðàâîãî ïîëіâ ñòîðіíêè
B) ïîëîæåííÿ ïî÷àòêó ïåðøîãî ðÿäêà àáçàöó âіäíîñíî éîãî ëіâîї ìåæі
А Б В Г
C) ñïîñіá ðîçòàøóâàííÿ ðÿäêіâ àáçàöó âіäíîñíî éîãî ëіâîї òà ïðàâîї ìåæ
D) âіäñòàíü ìіæ ðÿäêàìè àáçàöó
3. Óêàæіòü òèï äіàãðàìè, ÿêó çîáðàæåíî íà ìàëþíêó.

A)
B)
C)
D)

ãіñòîãðàìà
ïåëþñòêîâà
êðóãîâà
ëіíіé÷àñòà

А Б В Г

4. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї ñòðóêòóðè àëãîðèòìіâ, ÿêà îçíà÷àє, ùî äії ìàþòü âèêîíóâàòèñÿ
ïîñëіäîâíî, îäíà çà îäíîþ.
A) ïîâòîðåííÿ
B) ñëіäóâàííÿ
А Б В Г
C) ðîçãàëóæåííÿ
D) ìîäåëþâàííÿ
У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïðèêëàäè çàñîáіâ ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü.
A) ðàäіî, òåëåáà÷åííÿ
B) ìàãíіòíі òà ëàçåðíі äèñêè, ôëåø-êàðòè
C) êîíòðîëåðè ïðèñòîðîїâ ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ
D) ïîøòîâà ñëóæáà, òåëåôîí, òåëåãðàô
E) êîìï’þòåðíі ìåðåæі, åëåêòðîííà ïîøòà

А Б В Г Д

6. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíàòè çà äîïîìîãîþ çðàçêà ñëàéäіâ (øàáëîíіâ) ó ñåðåäîâèùі
MS PowerPoint.
A) âèçíà÷èòè ôîðìàò øðèôòó çàãîëîâêà íà âñіõ ñëàéäàõ
B) çìіíèòè ãðàôі÷íèé øàáëîí îôîðìëåííÿ âñіõ ñëàéäіâ
C) ñòâîðèòè íà ïåâíîìó ñëàéäі ïðåçåíòàöії äâі òåêñòîâі ðàìêè
А Б В Г Д
D) çìіíèòè çíà÷îê ìàðêåðà â óñіõ ñïèñêàõ ïðåçåíòàöії
E) ñòâîðèòè òàáëèöþ
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8. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè ç äàíèìè â ÑÓÁÄ MS Access çà äîïîìîãîþ Çàïèòó
íà âèáіðêó.
A) ðåäàãóâàòè äàíі
B) óïîðÿäêîâóâàòè äàíі
C) çäіéñíþâàòè ïîøóê äàíèõ çà çàäàíèìè óìîâàìè
А Б В Г Д
D) ââîäèòè íîâі äàíі
E) îòðèìóâàòè íîâі äàíі çà äîïîìîãîþ îá÷èñëåíü çà ôîðìóëàìè
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèäàòíèìè äîñÿãíåííÿìè òà ïðіçâèùàìè â÷åíèõ, ÿêèì
âîíè íàëåæàòü.
A) ïåðøèé ìåõàíі÷íèé ïðèñòðіé, ùî âèêîíóâàâ ÷îòèðè
àðèôìåòè÷íі äії, ñêîíñòðóþâàâ...
B) ñêëàä і ïðèçíà÷åííÿ ÷àñòèí (ôóíêöіîíàëüíèõ åëåìåíòіâ)
àâòîìàòè÷íîãî îá÷èñëþâàëüíîãî ïðèñòðîþ âïåðøå ñôîðìóëþâàâ...
C) ïðèíöèïè, çãіäíî ç ÿêèìè ôóíêöіîíóє áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðіâ, óïåðøå îïèñàâ...
D) ïåðøó ñåðіéíó îá÷èñëþâàëüíó ìàøèíó, ùî âèêîíóâàëà
äâі àðèôìåòè÷íі äії, ñòâîðèâ...
E) ïåðøі ïðîãðàìè äëÿ ðіçíèöåâîї àâòîìàòè÷íîї ìàøèíè
ñòâîðèâ ïåðøèé ó ñâіòі ïðîãðàìіñò...

1) Áëåç Ïàñêàëü
2) Äæîí ôîí Íåéìàí
3) ×àðëüç Áåááіäæ
4) Àäà Ëàâëåéñ
5) Ãîòôðіä Âіëüãåëüì Ëåéáíіö

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè êðàїí òà äîìåííèìè іìåíàìè.
A) Óêðàїíà
B) Ðîñіÿ
C) Ñïîëó÷åíі Øòàòè Àìåðèêè
D) Âåëèêà Áðèòàíіÿ
E) Íіìå÷÷èíà

1)
2)
3)
4)
5)

uk
ua
de
us
ru

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ìàãàçèí.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó ïðèáóòêó çà êîæíó
îäèíèöþ òîâàðó, âðàõîâóþ÷è ñîáіâàðòіñòü і öіíó. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê D4:D8.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ñîáіâàðòîñòі òà ïðèáóòêó íà îäèíèöþ êîæíîãî òîâàðó. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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7. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ, ÿêі ìîæóòü ìàòè ôàéëè, ùî ìіñòÿòü ãðàôі÷íі äàíі.
A) wmf
Г) jpeg
А Б В Г Д
B) txt
Д) mp3
C) gif
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Âàð³àíò 2

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ІНФОРМАТИКА

12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êâèòêè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè іíôîðìàöії ïðî ðåéñè, íà ÿêі є êâèòêè, і òàðèô íà
ÿêі íå ïåðåâèùóє 1000 ãðí. Òàáëèöÿ ìàє òàêîæ ìіñòèòè íîìåðè ðåéñіâ.

13. Àñòðîíîìіÿ. Ó ëіòíіé àñòðîíîìі÷íіé øêîëі äëÿ ó÷íіâ 6 êëàñó äî âàñ çâåðíóëèñÿ ç ïðîõàííÿì âèñòóïèòè ç äîïîâіääþ ïðî ðóõ ïëàíåò Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè. Âè âèðіøèëè ñóïðîâîäæóâàòè ñâіé âèñòóï ïðåçåíòàöієþ, ÿêà ìіñòèòèìå, êðіì òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ äàíèõ,
ìîäåëü ðóõó òà îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ. Êðіì òîãî, îñêіëüêè êîðîòêèé âèñòóï
íå çìîæå âìіñòèòè âåëèêèé îáñÿã ìàòåðіàëó, âè âèðіøèëè äî ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії äîäàòè
àíîòîâàíèé ñïèñîê êîðèñíèõ ïîñèëàíü íà ìàòåðіàëè ç Іíòåðíåòó. Îñêіëüêè íà âèñòóï
âàì âіäâåäåíî 5 õâèëèí, òî ïðåçåíòàöіÿ ìàє ñêëàäàòèñü іç òðüîõ–ï’ÿòè ñëàéäіâ.
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
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Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ìàãàçèí «Àðîìàòíà êàâà» (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ìàãàçèí.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ ñîáіâàðòіñòü і öіíà çà îäèíèöþ êîæíîãî ç
íàâåäåíèõ ó òàáëèöі ñîðòіâ êàâè. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè
VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ìàãàçèí «Àðîìàòíà êàâà» (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ ìàêñèìàëüíîї öіíè çà îäíèöþ âêàçàíîї
ïðîäóêöії. Âõіäíі äàíі – íàçâà ñîðòó êàâè òà öіíà çà îäèíèöþ. Âèõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ
ìàêñèìàëüíîї öіíè ó ãðèâíÿõ.
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ВАРІАНТ 3
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü, ïðèêëàäîì ÿêîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîöåñó є çàïèñ òåêñòó íà àðêóøі ïàïåðó.
A) îïðàöþâàííÿ âіäîìîñòåé
B) çáåðåæåííÿ âіäîìîñòåé
А Б В Г
C) ïîøóê âіäîìîñòåé
D) ïåðåäàâàííÿ âіäîìîñòåé
2. Óêàæіòü âіðóñè, ÿêі çàçâè÷àé çàðàæàþòü ôàéëè äîêóìåíòіâ òåêñòîâèõ ïðîöåñîðіâ і åëåêòðîííèõ òàáëèöü, çîêðåìà äîêóìåíòè MS Office.
A) ìåðåæíі âіðóñè
B) ôàéëîâі âіðóñè
А Б В Г
C) ìàêðîâіðóñè
D) çàâàíòàæóâàëüíі âіðóñè
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Áàçà äàíèõ – öå...».
A) ñóêóïíіñòü ïðîãðàì äëÿ çáåðåæåííÿ òà îïðàöþâàííÿ âåëèêèõ îáñÿãіâ äàíèõ
B) іíòåðôåéñ, ùî ïіäòðèìóє íàïîâíåííÿ òà îïðàöþâàííÿ äàíèõ
А Б В Г
C) ïåâíà ñóêóïíіñòü âіäîìîñòåé
D) ñóêóïíіñòü äàíèõ, ùî îðãàíіçîâàíі çà ïåâíèìè ïðàâèëàìè
4. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї ñòðóêòóðè àëãîðèòìіâ, ÿêà îçíà÷àє âèêîíàííÿ îäíієї ç äâîõ äіé
çàëåæíî âіä çíà÷åííÿ çàäàíîãî ëîãі÷íîãî âèðàçó.
A) ïîâòîðåííÿ
B) ñëіäóâàííÿ
А Б В Г
C) ðîçãàëóæåííÿ
D) ìîäåëþâàííÿ
У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü îçíàêè ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé.
A) òðèâàëіñòü ïîêàçó çàëåæèòü âіä õîäó äîïîâіäі
B) ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïåðåõіä äî íàñòóïíîãî ñëàéäà ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ àâòîìàòè÷íî
àáî âðó÷íó
C) óñі îá’єêòè â ïðåçåíòàöії ðîçìіùóþòüñÿ íà ÷àñîâіé øêàëі
D) ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії çìіíà ñëàéäіâ ìîæå âіäáóâàòèñÿ ëèøå àâòîìàА Б В Г Д
òè÷íî ÷åðåç çàäàíèé іíòåðâàë ÷àñó
E) ìîæëèâіñòü ðåäàãóâàííÿ âіäåîçàïèñіâ
6. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ, ÿêі ìîæóòü ìàòè ôàéëè, ùî ìіñòÿòü ãðàôі÷íі äàíі.
A) doc
B) bmp
C) txt
А Б В Г Д
D) jpg
E) gif
7. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Àâòîìàòè÷íî ìîæíà ñòâîðèòè çìіñò äîêóìåíòà â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word çà óìîâè, ùî äëÿ çàãîëîâêіâ ÷àñòèí äîêóìåíòà...».
A) âèçíà÷åíî ðіâåíü ñòðóêòóðè çà äîïîìîãîþ âëàñòèâîñòåé àáçàöó
B) çàñòîñîâàíî ñòèëü íàêðåñëåííÿ øðèôòó «íàïіâæèðíèé»
C) âèçíà÷åíî ðîçìіð øðèôòó, ùî äîðіâíþє 16 ïóíêòіâ
А Б В Г Д
D) âèçíà÷åíî òèï øðèôòó, âіäìіííèé âіä ðåøòè òåêñòó
E) âèêîíàíî ôîðìàòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ âáóäîâàíèõ ñòèëіâ çàãîëîâêіâ
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У завданнях 9 та 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îñíîâíèìè âëàñòèâîñòÿìè ìîíіòîðіâ òà їõ õàðàêòåðèñòèêàìè.
A) ðîçìіð åêðàíà
B) êіëüêіñòü êîëüîðіâ
C) ðîçäіëüíà çäàòíіñòü
D) âåëè÷èíà çåðíà
E) ÷àñòîòà îíîâëåííÿ
åêðàíà

1) êіëüêіñòü òî÷îê åêðàííîãî çîáðàæåííÿ ïî ãîðèçîíòàëі òà âåðòèêàëі
А
2) äîâæèíà äіàãîíàëі åêðàíà ìîíіòîðà
3) ðîçìіð ïіêñåëÿ çîáðàæåííÿ
Б
4) êіëüêіñòü êàäðіâ çà ñåêóíäó, ùî ìîíіòîð çäàòíèé âіä- В
òâîðþâàòè
5) êіëüêіñòü âіäòіíêіâ êîëüîðіâ, ÿêó ìîæíà âіäòâîðèòè Г
Д
íà ìîíіòîðі

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òèïàìè îðãàíіçàöіé і äîìåííèìè іìåíàìè.
A) îðãàíіçàöіÿ, ùî ïðàöþє ç ìåðåæåþ
B) óðÿäîâà
C) íåêîìåðöіéíà
D) îñâіòíÿ
E) êîìåðöіéíà

1)
2)
3)
4)
5)

com
edu
gov
net
org

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ñïîðòñìåíè.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ
êіëüêîñòі ñïîðòñìåíіâ ó êîæíіé ç êðàїí. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê D4:D10.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ êіëüêîñòі ñïîðòñìåíіâ îêðåìî þíàêіâ òà îêðåìî äіâ÷àò ç Óêðàїíè, Åñòîíії, Ëèòâè. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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8. Óêàæіòü îá’єêòè, ÿêі ìîæå áóòè ðîçìіùåíî âñåðåäèíі êëіòèíêè åëåêòðîííîї òàáëèöі.
A) äіàãðàìè
B) ÷èñëîâі äàíі
C) òåêñòîâі äàíі
А Б В Г Д
D) çîáðàæåííÿ
E) ôîðìóëè
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Ðåéñè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, ÿêі çäіéñíþþòüñÿ ïî âіâòîðêàõ, ÷åòâåðãàõ і ñóáîòàõ. Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè íàïðÿìè, íîìåðè ðåéñіâ òà äíі, ó ÿêі çäіéñíþþòüñÿ
ðåéñè.

13. Êàëåíäàðі. Âіäîìî, ùî ëþäñòâî êîðèñòóєòüñÿ ðіçíèìè êàëåíäàðÿìè äëÿ ëіòî÷èñëåííÿ.
Íàéâіäîìіøèìè є ãðèãîðіàíñüêèé òà þëіàíñüêèé. Ñòâîðіòü ëèñòіâêó, ó ÿêіé ðîçìіñòіòü
êîðîòêі âіäîìîñòі ïðî êàëåíäàðі (þëіàíñüêèé òà ãðèãîðіàíñüêèé), ïðè÷èíó òà äàòó çìіíè
êàëåíäàðіâ, à òàêîæ íàçâè êðàїí, ÿêі ïåðøèìè âïðîâàäèëè íîâі êàëåíäàðі. Êðіì òîãî,
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ñïîðòñìåíè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü
ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ êіëüêîñòі êðàїí, äå ÷àñòêà þíàêіâ і äіâ÷àò, ÿêі çàéìàþòüñÿ
ñïîðòîì, ïðèáëèçíî îäíàêîâà, òîáòî ðіçíèöÿ íå ïåðåâèùóє äâîõ âіäñîòêіâ. Âõіäíі äàíі –
÷èñëîâå çíà÷åííÿ (ó âіäñîòêàõ) êіëüêîñòі þíàêіâ і äіâ÷àò-ñïîðòñìåíіâ. Âèõіäíі äàíі –
òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ: «Äіâ÷àòà і þíàêè îäíàêîâî ïîâàæàþòü ñïîðò ó », çíà÷åííÿ
øóêàíîї êіëüêîñòі êðàїí, òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ: «êðàїíàõ.».
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ñïîðòñìåíè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü
ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ñïîðòñìåíè.xls äіàãðàìè,
ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü ñïîðòñìåíіâ (ó âіäñîòêàõ) ñåðåä þíàêіâ і äіâ÷àò
Іòàëії, Øâåöії òà Äàíії. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà
äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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íàâåäіòü ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ äàò çà «ñòàðèì» ñòèëåì òà àëãîðèòì ïåðåðàõóíêó äàò
ç ãðèãîðіàíñüêîãî â þëіàíñüêèé êàëåíäàð íà ïðèêëàäі ïîòî÷íîї äàòè. Äëÿ ïіäòâåðäæåííÿ
ïðàâèëüíîñòі âàøèõ ðîçðàõóíêіâ äîäàéòå àäðåñó îäíîãî ç іíòåðíåò-äæåðåë, äå ðåàëіçîâàíî àâòîìàòèçîâàíå ïåðåâåäåííÿ äàò ç îäíîãî êàëåíäàðÿ â іíøèé.
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ВАРІАНТ 4
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «SFX-àðõіâ – öå…».
A) àðõіâíèé ôàéë ç ðîçøèðåííÿì exe, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà àâòîìàòè÷íî ðîçïàêîâóâàòè çààðõіâîâàíі ôàéëè і ïàïêè
B) àðõіâíèé ôàéë ç ðîçøèðåííÿì zip, ÿêèé áóëî ñòâîðåíî ç ìàêñèìàëüíèì ñòóïåíåì
ñòèñíåííÿ
C) íàáіð àðõіâíèõ ôàéëіâ ç ðîçøèðåííÿìè rar, r01, r02, …, îáñÿã êîæíîãî
А Б В Г
ç ÿêèõ íå áіëüøèé çà çàäàíèé і ÿêі ðàçîì ñêëàäàþòü îäèí àðõіâ
D) àðõіâíèé ôàéë ç ðîçøèðåííÿì sfx
2. Óêàæіòü îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, ÿêèé ìàє òàêі âëàñòèâîñòі: ñòèëü íàêðåñëåííÿ, ðîçìіð, êîëіð òåêñòó.
A) ñòîðіíêà
B) àáçàö
А Б В Г
C) ñèìâîë
D) ñïèñîê
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ïîðîæíÿ òàáëèöÿ ÑÓÁÄ MS Access, òîáòî
òàáëèöÿ, ó ÿêіé íåìàє æîäíîãî çàïèñó, ...».
A) íå ìіñòèòü æîäíèõ äàíèõ
B) ìіñòèòü äàíі ïðî ñòðóêòóðó òàáëèöі
А Б В Г
C) ìіñòèòü ôîðìóëè äëÿ îá÷èñëåííÿ çíà÷åíü ïîëіâ
D) іñíóâàòè íå ìîæå
4. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè,
áëîê-ñõåìó ÿêîї ïîäàíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïîñëіäîâíîñòі, ó ÿêèõ îäèíèöі âèìіðþâàííÿ îáñÿãó äàíèõ óêàçàíі â ïîðÿäêó
çðîñòàííÿ.
A) áàéò, êіëîáàéò, ìåãàáàéò, ãіãàáàéò
B) áàéò, ìåãàáàéò, êіëîáàéò, ãіãàáàéò
C) ìåãàáàéò, êіëîáàéò, ãіãàáàéò, òåðàáàéò
А Б В Г Д
D) êіëîáàéò, ãіãàáàéò, òåðàáàéò, ìåãàáàéò
E) êіëîáàéò, ìåãàáàéò, ãіãàáàéò, òåðàáàéò
6. Óêàæіòü ïðèñòðîї, ùî ìîæóòü âõîäèòè äî ñêëàäó ìóëüòèìåäіéíîãî îáëàäíàííÿ.
A) ìóëüòèìåäіéíèé ïðîåêòîð
B) ìіêðîôîí і çâóêîâі êîëîíêè
C) ìàíіïóëÿòîð «ìèøà»
А Б В Г Д
D) ñêàíåð
E) ëàçåðíèé ïðèíòåð
7. Óêàæіòü âëàñòèâîñòі ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü.
A) ðîçìіðè çîáðàæåííÿ – âèñîòà і øèðèíà
B) ðîçäіëüíà çäàòíіñòü çîáðàæåííÿ
C) ãëèáèíà êîëüîðó
D) øèðèíà êîëüîðó
E) êîëіðíà ìîäåëü
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А Б В Г Д

У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òèïàìè ïðèíòåðіâ òà їõ õàðàêòåðèñòèêàìè.
A) ñòðóìåíåâі 1) ìîíîõðîìíі ïðèíòåðè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äðóêó åòèêåòîê, ÿðëèêіâ, ÷åêіâ, øòðèõ-êîäіâ
B) ëàçåðíі
2) ïðèíöèï äії ïîëÿãàє â ñòâîðåííі çîáðàæåííÿ çà äîïîìîãîþ
C) ïëîòåðè
äóæå ìàëèõ êðàïåëü ñïåöіàëüíèõ ÷îðíèë
D) òåðìі÷íі
3) âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïðèíöèï äії íà îñíîâі åëåêòðèçàöії ìàëèõ А
E) ìàòðè÷íі
÷àñòèíîê ïîðîøêîïîäіáíîї ôàðáè (òîíåðà)
Б
4) ìàþòü íèçüêó ÿêіñòü äðóêó, âіäíîñíî ìàëó øâèäêіñòü äðóêó, В
ìàþòü âèñîêèé ðіâåíü øóìó
5) âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äðóêó êðåñëåíü, åñêіçіâ, ïëàêàòіâ òà Г
Д
іíøèõ çîáðàæåíü âåëèêèõ ðîçìіðіâ
10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ åëåìåíòàìè URL-àäðåñè http://www.mon.gov.ua/ òà їõ çíà÷åííÿìè.
A) http
B) www
C) mon
D) gov
E) ua

1)
2)
3)
4)
5)

òèï ðåñóðñó
àäðåñà ñåðâåðà, íà ÿêîìó çáåðіãàєòüñÿ ðåñóðñ
іäåíòèôіêàòîð äîìåíó âåðõíüîãî ðіâíÿ, ùî âêàçóє íà êðàїíó
íàçâà ïðîòîêîëó äëÿ äîñòóïó äî ðåñóðñó
òèï óñòàíîâè, ÿêіé íàëåæèòü URL-àäðåñà

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ïðîäàæ êîìï’þòåðіâ.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó çàãàëüíîї
ñóìè çà êîæåí ìіñÿöü. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê B11:F11.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ îáñÿãó ïðîäàæó êîìï’þòåðíîї
òåõíіêè â ïåðøîìó êâàðòàëі òà òðàâíі. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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8. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè íàä àðêóøàìè ðîáî÷îї êíèãè åëåêòðîííîї òàáëèöі.
A) âèäàëÿòè âñі àðêóøі
B) ïåðåéìåíîâóâàòè
C) ïåðåìіùóâàòè àáî êîïіþâàòè
А Б В Г Д
D) çìіíþâàòè êîëіð ÿðëèêà
E) ñòâîðþâàòè íîâі
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êàäðè áàçè äàíèõ Ïіäïðèєìñòâî.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ñïіâðîáіòíèêіâ, ÿêі íàðîäèëèñÿ íå ïіçíіøå
íіæ 1.01.1980 ð. Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè ïðіçâèùà, іìåíà òà ïî áàòüêîâі ñïіâðîáіòíèêіâ, à
òàêîæ їõ äàòó íàðîäæåííÿ.

13. Ãåîãðàôіÿ. Âіäîìî, ùî îäíієþ ç õàðàêòåðèñòèê êðàїí ñâіòó є ãóñòîòà (ùіëüíіñòü) íàñåëåííÿ. Àíàëіçóþ÷è ðіâåíü åêîíîìіêè êðàїí Єâðîïè, âè âèðіøèëè ïîðіâíÿòè ðîçìіð âàëîâîãî âíóòðіøíüîãî ïðîäóêòó (ÂÂÏ) íà äóøó íàñåëåííÿ òà ãóñòîòó íàñåëåííÿ êðàїí,
ç ÿêèìè ìåæóє Óêðàїíà. Ñòâîðіòü іíôîðìàöіéíèé áóêëåò ç âіäîìîñòÿìè ïðî êðàїíè-ñóñіäè Óêðàїíè çà ãåîãðàôі÷íèì ðîçòàøóâàííÿì, ùî ìіñòèòü ïîðіâíÿííÿ êðàїí çà ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ òà ðîçìіðîì ÂÂÏ. Çðîáіòü âèñíîâîê, ÷è ìîæíà ââàæàòè, ùî êðàїíè-ñóñіäè
Óêðàїíè, ÿêі íàëåæàòü äî ЄÑ, ìàþòü áіëüøèé ÂÂÏ. Äëÿ íàî÷íîñòі ïîäàííÿ äàíèõ ïîáóäóéòå âіäïîâіäíі äіàãðàìè, à äëÿ ïіäòâåðäæåííÿ äàíèõ – äîäàéòå ïîñèëàííÿ íà âèêîðèñòàíі іíòåðíåò-ðåñóðñè. Íà êàðòі Єâðîïè, ÿêó ñëіä äîäàòè äî áóêëåòà, ïîçíà÷òå
êðàїíè ç íàéâèùèì ÂÂÏ.
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïðîäàæ êîìï’þòåðіâ (çàâäàííÿ 11),
ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ ñóìè, îäåðæàíîї âіä ïðîäàæó ñòðóìåíåâèõ ïðèíòåðіâ
ïðîòÿãîì âåñíÿíèõ ìіñÿöіâ. Âõіäíі äàíі – òðè ÷èñëîâèõ çíà÷åííÿ, ñóìè âèðó÷êè âіä
ïðîäàæó ïðèíòåðіâ çà áåðåçåíü, êâіòåíü і òðàâåíü. Âèõіäíі äàíі – òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ
«Ñòðóìåíåâèõ ïðèíòåðіâ ïðîäàíî íà ñóìó – », çíà÷åííÿ ñóìè âèðó÷êè çà òðè ìіñÿöі,
òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «ãðí.».

22

Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïðîäàæ êîìï’þòåðіâ (çàâäàííÿ 11),
ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ïðîäàæ
êîìï’þòåðіâ.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìóòüñÿ ñóìè, îäåðæàíі âіä ïðîäàæó ëàçåðíîãî òà ñòðóìåíåâîãî ïðèíòåðіâ çà êîæåí ç ìіñÿöіâ, íàçâè ÿêèõ íàâåäåíî â òàáëèöі. Òèï
äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç
íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.

ІНФОРМАТИКА

17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß
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ВАРІАНТ 5
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü êіëüêіñòü ñèìâîëіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ â êîìï’þòåðі äëÿ êîäóâàííÿ äàíèõ.
A) 128
B) 256
А Б В Г
C) 512
D) 2
2. Óêàæіòü, ùî çàìіíþþòü ñèìâîëîì * ó øàáëîíі іìåíі äëÿ ïîøóêó ôàéëó.
A) ñèìâîë æ
B) îäèí äîâіëüíèé ñèìâîë
C) áóäü-ÿêó êіëüêіñòü äîâіëüíèõ ñèìâîëіâ
D) àðèôìåòè÷íó îïåðàöіþ ìíîæåííÿ

А Б В Г

3. Óêàæіòü îá’єêò, áåç ÿêîãî íå ìîæå іñíóâàòè áàçà äàíèõ.
A) ôîðìà
B) çâіò
C) òàáëèöÿ
D) çàïèò

А Б В Г

4. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè, áëîêñõåìó ÿêîї ïîäàíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) íåïîâíå ðîçãàëóæåííÿ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïðèñòðîї, ÿêі ðîçìіùóþòüñÿ âñåðåäèíі ñèñòåìíîãî áëîêà íàñòіëüíîãî êîìï’þòåðà.
A) ïðèñòðîї ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ
B) êîíòðîëåðè ïðèñòðîїâ ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ
C) áëîê æèâëåííÿ
А Б В Г Д
D) ïðîöåñîð
E) ìàíіïóëÿòîðè
6. Óêàæіòü îçíàêè ïîòîêîâèõ ïðåçåíòàöіé.
A) òðèâàëіñòü ïîêàçó íå çàëåæèòü âіä õîäó äîïîâіäі
B) êàäðè ïðåçåíòàöії ìîæóòü ìіñòèòè çîáðàæåííÿ àáî âіäåîôðàãìåíòè
C) óñі îá’єêòè â ïðåçåíòàöії ðîçìіùóþòüñÿ íà ÷àñîâіé øêàëі
D) ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії äëÿ ïåðåõîäó äî íàñòóïíîãî êàäðó ïðåçåíòàöії
íåîáõіäíî íàòèñíóòè êëàâіøó Enter
E) äî ïðåçåíòàöії ìîæíà äîäàâàòè çâóêîâèé ñóïðîâіä
7. Óêàæіòü îñîáëèâîñòі, ÿêі ìàþòü ðàñòðîâі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ.
A) îá’єìíіñòü çîáðàæåííÿ
B) ïіä ÷àñ ìàñøòàáóâàííÿ ÿêіñòü çîáðàæåííÿ ïîãіðøóєòüñÿ
C) ïіä ÷àñ ìàñøòàáóâàííÿ ÿêіñòü çîáðàæåííÿ íå ïîãіðøóєòüñÿ
D) çîáðàæåííÿ ïåðåäàþòü ïëàâíі ïåðåõîäè âіäòіíêіâ êîëüîðіâ
E) íåâåëèêі çà ðîçìіðîì ôàéëè, ùî ìіñòÿòü çîáðàæåííÿ

А Б В Г Д

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word ìîæíà...».
A) çäіéñíþâàòè øâèäêèé ïîøóê óñіõ âõîäæåíü çàçíà÷åíîãî ñëîâà àáî ôðàçè
B) çíàéòè, çàìіíèòè àáî âèäàëèòè çíà÷åííÿ ïàðàìåòðіâ ôîðìàòóâàííÿ çíàêіâ
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А Б В Г Д

У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ äіàïàçîíàìè êëіòèíîê, ÿêі âіäîáðàæåíî íà ìàëþíêó, і âñòàíîâëåíèìè äëÿ íèõ ôîðìàòàìè.
A) À2
B) À3:À7
C) Â2:Ñ2
D) À1:Ñ1
E) Ñ2:Ñ8

1)
2)
3)
4)
5)

ïåðåíîñèòè ïî ñëîâàõ
îðієíòàöіÿ – ïî âåðòèêàëі
îá’єäíàííÿ êëіòèíîê
çàëèâêà êîëüîðîì
âèðіâíþâàííÿ ïî ãîðèçîíòàëі
çà çíà÷åííÿì

А
Б
В
Г
Д
10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèäàìè ìåðåæ òà їõ õàðàêòåðèñòèêàìè çà ðîçìіðîì òåðèòîðії, ÿêó âîíè îõîïëþþòü.
A) ïåðñîíàëüíà 1) îõîïëþє âåëèêі òåðèòîðії, îá’єäíóє îêðåìі ìåðåæі òà îêðåìі
B) ëîêàëüíà
êîìï’þòåðè äëÿ âçàєìîäії ç іíøèìè îá’єêòàìè ãëîáàëüíîї ìåðåæі
C) ìіñüêà
2) îá’єäíóє ïåðñîíàëüíі åëåêòðîííі ïðèñòðîї (ìîáіëüíèé òåëåD) ðåãіîíàëüíà
ôîí, êèøåíüêîâèé êîìï’þòåð, íîóòáóê, ãàðíіòóðó òîùî)
А
E) ãëîáàëüíà
3) îá’єäíóє îêðåìі ìåðåæі òà îêðåìі êîìï’þòåðè â ìåæàõ ïåâ- Б
íîãî ðåãіîíó
В
4) îõîïëþє ïîðіâíÿíî íåâåëèêó òåðèòîðіþ ÷è ãðóïó áóäіâåëü
Г
(øêîëà, іíñòèòóò òîùî)
Д
5) ïðàöþє â êіëüêîõ àáî â óñіõ ðàéîíàõ ìіñòà
Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ïîñëóãè.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó îïëàòè êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã, âðàõîâóþ÷è òàðèôè òà ñïîæèòі îáñÿãè. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí
êëіòèíîê F4:F6.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ âіäñîòêà îïëàòè çà êîæíó ç íàäàíèõ ïîñëóã âіä çàãàëüíîї âàðòîñòі ðàõóíêó. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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C) çäіéñíþâàòè ïîøóê і çàìіíó çíàêіâ àáçàöó, ðîçðèâіâ ñòîðіíîê òà
іíøèõ åëåìåíòіâ
D) çäіéñíþâàòè ïîøóê і çàìіíó âñіõ ñëîâîôîðì
E) çäіéñíþâàòè ïîøóê і çàìіíó ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Ðåéñè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.
mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè äî ìіñò, íàçâà ÿêèõ ïî÷èíàєòüñÿ ç ëіòåðè
«Ñ». Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè íàïðÿì, íîìåðè ðåéñіâ, ÷àñ їõ âіäïðàâëåííÿ òà ïðèáóòòÿ.

13. Õіìіÿ. Âàøà áàáóñÿ çâåðíóëàñÿ äî âàñ ç ïðîõàííÿì ïîÿñíèòè, ùî îçíà÷àþòü Å-÷èñëà íà
åòèêåòöі ó ñêëàäі õàð÷îâîãî ïðîäóêòó. Âіäîìî, ùî çà Å-÷èñëîì ìîæíà âñòàíîâèòè òèï
õàð÷îâîї äîáàâêè òà її ïðèçíà÷åííÿ. Ðîçðîáіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ç òàáëèöåþ, ÿêà áóäå
ìіñòèòè ãðóïó Å-÷èñåë, їõ êëàñèôіêàöіþ òà ïðèçíà÷åííÿ. Äëÿ іíôîðìóâàííÿ ó÷íіâ âà-
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïîñëóãè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ ñóìè (ó ãðèâíÿõ), ÿêó ïîòðіáíî ñïëàòèòè çà ñïîæèòèé ãàç. Âõіäíі
äàíі – ïîêàçíèêè (ïîòî÷íі òà ïîïåðåäíі) – êіëüêіñòü ñïîæèòîãî ãàçó òà çíà÷åííÿ òàðèôó
îïëàòè. Âèõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ ñóìè, ÿêó ïîòðіáíî ñïëàòèòè çà ñïîæèòèé ãàç, íàïðèêëàä, 20 ãðí 35 êîï.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïîñëóãè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ
«Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ïîñëóãè.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìóòüñÿ ïîòî÷íі òà ïîïåðåäíі îáñÿãè íàâåäåíèõ ó òàáëèöі êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder
ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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øîї øêîëè ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ íà òåìó: «Å ó øêіëüíîìó áóôåòі?!», äå ïîäàéòå âіäîìîñòі ïðî ÷іïñè, êðåêåð, øîêîëàä òà íàïîї ç Å-÷èñëàìè (Å621, Å450, Å966 òîùî).
Ñòâîðåíèé òåêñòîâèé äîêóìåíò âáóäóéòå äî ñëàéäà ïðåçåíòàöії ÿê äîâіäêó.
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ВАРІАНТ 6
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü çîâíіøíіé çàïàì’ÿòîâóþ÷èé ïðèñòðіé êîìï’þòåðà, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà
çáåðіãàòè íàéáіëüøèé îáñÿã äàíèõ.
A) äèñêåòà
B) ôëåø-ïàì’ÿòü
А Б В Г
C) æîðñòêèé äèñê
D) îïòè÷íèé äèñê
2. Óêàæіòü, ùî çàìіíþþòü ñèìâîëîì ? ó øàáëîíі äëÿ ïîøóêó ôàéëó.
A) êіëüêà ñèìâîëіâ
B) áóäü-ÿêó êіëüêіñòü ñèìâîëіâ
C) îäèí äîâіëüíèé ñèìâîë
D) ïóíêòóàöіéíèé çíàê äëÿ ïèòàëüíîãî ðå÷åííÿ

А Б В Г

3. Óêàæіòü îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, ÿêèé ìàє òàêі âëàñòèâîñòі: ðîçìіð ïîëіâ,
îðієíòàöіÿ, ðîçìіð ïàïåðó.
A) àáçàö
B) ñòîðіíêà
А Б В Г
C) ñèìâîë
D) ñïèñîê
4. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè, áëîê-ñõåìó
ÿêîї ïîäàíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïðèêëàäè òåêñòîâèõ äàíèõ.
A) òàáëèöÿ ìíîæåííÿ íà îáêëàäèíöі øêіëüíîãî çîøèòà
B) іëþñòðàöіÿ â êíèæöі
C) ïðàâèëî â ïіäðó÷íèêó ðіäíîї ìîâè
D) ôîòîãðàôіÿ
E) âіäîìîñòі ïðî âèðîáíèêà і ñêëàä ïðîäóêòó íà óïàêîâöі ïå÷èâà
6. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìіñòÿòü çâóêîâі äàíі.
A) wav
B) rtf
C) mp3
D) mdb
E) bmp

А Б В Г Д

А Б В Г Д

7. Óêàæіòü, ÿêі ç íàâåäåíèõ òâåðäæåíü õàðàêòåðèçóþòü ðàñòðîâі çîáðàæåííÿ.
A) ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü òàì, äå âàæëèâèì є ÷іòêіñòü êîíòóðіâ
çîáðàæåííÿ
B) ïіä ÷àñ çáіëüøåííÿ ìàñøòàáó ïåðåãëÿäó çîáðàæåííÿ éîãî ÿêіñòü íå âòðà÷àєòüñÿ
C) îá’єêòè, ç ÿêèõ óòâîðåíî çîáðàæåííÿ, ðîçòàøîâóþòüñÿ â ðÿäêàõ і ñòîâïöÿõ
D) ïіä ÷àñ çáіëüøåííÿ ìàñøòàáó ïåðåãëÿäó ãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ àáî
А Б В Г Д
éîãî ðîçìіðіâ ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïіêñåëіçàöіÿ çîáðàæåííÿ
E) çîáðàæåííÿ íàãàäóє ìîçàїêó
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У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îá’єêòàìè áàçè äàíèõ òà їõ âèêîðèñòàííÿì.
A) òàáëèöÿ
B) ôîðìà
C) çàïèò
D) çâіò
E) ìàêðîñ

1) äëÿ àíàëіçó òà äðóêó äàíèõ ó ïåâíîìó ôîðìàòі
2) äëÿ çáåðåæåííÿ äàíèõ
3) äëÿ àâòîìàòèçàöії çàäà÷ і äîäàâàííÿ ôóíêöіîíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ó ôîðìè, çâіòè òà åëåìåíòè óïðàâëіííÿ
4) äëÿ ïîøóêó і âèäàëåííÿ òіëüêè ïîòðіáíèõ äàíèõ
5) äëÿ ïîëåãøåííÿ ïåðåãëÿäó, äîäàâàííÿ і çìіíè äàíèõ ó òàáëèöÿõ

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ åëåìåíòàìè, ÿêі çàçâè÷àé ìіñòèòü URL-àäðåñà äåÿêîãî
ðåñóðñó, òà їõ çíà÷åííÿìè.
A) ïðîòîêîë
B) іì’ÿ ñåðâåðà
C) www
D) øëÿõ
ðåñóðñó
E) іì’ÿ ôàéëó

1)
2)
3)
4)
5)

äîìåííå іì’ÿ êîìï’þòåðà, íà ÿêîìó ðîçìіùåíî äàíі
ìåòîä äîñòóïó
іì’ÿ ôàéëó, ÿêèé ïîòðіáíî âіäêðèòè
òèï
ïîñëіäîâíіñòü ðîçäіëåíèõ ïîõèëèìè ðèñêàìè іìåí êàòàëîãіâ і
ïіäêàòàëîãіâ, â îñòàííüîìó ç ÿêèõ ìіñòèòüñÿ ïîòðіáíèé ôàéë

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë ÊÂÊ.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó ñåðåäíüîãî áàëà äëÿ êîæíîї
êîìàíäè. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê Â12:F12.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ðåçóëüòàòіâ îöіíþâàííÿ âñіìà
÷ëåíàìè æóðі êîìàíä Ëóãàíñüêà, Ïîëòàâè òà Áàêó. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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8. Óêàæіòü ïðàâèëüíі іìåíà êëіòèíîê åëåêòðîííîї òàáëèöі MS Excel.
A) äіàïàçîí1
B) CÄ355
C) DV265
D) S412â
E) G13
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êàäðè áàçè äàíèõ Ïіäïðèєìñòâî.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ñïіâðîáіòíèêіâ ïåðøîї êàòåãîðії. Òàáëèöÿ ìàє
ìіñòèòè ïðіçâèùà, іìåíà òà ïî áàòüêîâі ñïіâðîáіòíèêіâ, à òàêîæ їõ ïîñàäó òà êàòåãîðіþ.

13. Áіîëîãіÿ. Âіäîìî, ùî çäіéñíåííÿ ôóíêöіé æèâîї ðå÷îâèíè ïîâ’ÿçàíå ç ìіãðàöієþ àòîìіâ
òà ìîëåêóë ó ïðîöåñі êîëîîáіãó ðå÷îâèí, òîáòî áіîãåîõіìі÷íèõ öèêëіâ. Äëÿ ïðîâåäåííÿ
òèæíÿ áіîëîãії ó øêîëі äî âàñ çâåðíóëèñÿ ç ïðîõàííÿì ïіäãîòóâàòè ïðåçåíòàöіþ, ùî
ìіñòèëà á 6 ñëàéäіâ, ïðî 4 áіîõіìі÷íі öèêëè: âîäè, îêñèãåíó, êàðáîíó, íіòðîãåíó. Êîæåí
öèêë âè âèðіøèëè ðîçìіñòèòè íà îäíîìó ñëàéäі ó âèãëÿäі ñõåìè. Îñêіëüêè â Іíòåðíåòі
âè çíàéøëè áàãàòî àíãëîìîâíèõ ñõåì, òî îäíó ç íèõ âèðіøèëè çðîáèòè äâîìîâíîþ, âèêîðèñòàâøè äëÿ öüîãî іíñòðóìåíòè ðåäàêòîðà ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé: ñòâîðèòè áàãàòîøàðîâі ñëàéäè òà çàñòîñóâàòè àíіìàöіþ äî íàçâ åòàïіâ, çàïèñàíèõ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Ïіä ÷àñ ïåðåêëàäó âіäïîâіäíèõ íàçâ óêðàїíñüêîþ âàì çàïðîïîíóâàëè ñêîðèñòàòèñü
îíëàéí-ïåðåêëàäà÷åì. Íà îñòàííüîìó ñëàéäі ïîäàéòå ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë і
âèñíîâêè ùîäî ðîëі öèõ åëåìåíòіâ ó æèòòі ëþäèíè. Çáåðåæіòü ôàéë ïðåçåíòàöії òàê,
ùîá її ìîæíà áóëî äåìîíñòðóâàòè áåç çàâàíòàæåííÿ ðåäàêòîðà.
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі ÊÂÊ (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó
äëÿ âèçíà÷åííÿ, ÷è äіéñíî ïåðøèé ÷ëåí æóðі âèñòàâèâ êîæíіé êîìàíäі âèùі îöіíêè,
íіæ äðóãèé. Âõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ áàëіâ, âèñòàâëåíèõ êîæíèì ñóääåþ («ïåðøèé»,
«äðóãèé») çà âèñòóï êîæíîї êîìàíäè (íàçâè êîìàíä ââîäèòè íå ïîòðіáíî). Âèõіäíі äàíі –
òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «òàê» ÷è «íі».
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Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі ÊÂÊ (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ
«Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó ÊÂÊ.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü áàëіâ, âèñòàâëåíèõ ïåðøèì і äðóãèì ÷ëåíàìè æóðі, êîæíіé ç
íàâåäåíèõ ó òàáëèöі êîìàíä. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.

ІНФОРМАТИКА

17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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ВАРІАНТ 7
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Âðàõîâóþ÷è, ùî êîæíèé ñèìâîë êîäóєòüñÿ îäíèì áàéòîì, îöіíіòü і ïîçíà÷òå іíôîðìàöіéíèé îáñÿã òàêîãî ðå÷åííÿ: Ëþáіòü Óêðàїíó, ÿê ñîíöå, ëþáіòü!
A) 232 áіòè
B) 264 áіòè
А Б В Г
C) 263 áіòè
D) 208 áіòіâ
2. Óêàæіòü ìåòàñèìâîë, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ó øàáëîíàõ іìåí ôàéëіâ äëÿ çàìіíè îäíîãî
äîâіëüíîãî ñèìâîëà.
A) *
B) ?
А Б В Г
C) !
D) @
3. Óêàæіòü äіþ, ÿêó ïîòðіáíî âèêîíàòè äëÿ äîäàâàííÿ îñîáèñòèõ äàíèõ íîâîãî ó÷íÿ äî
òàáëèöі Ó÷íі ÑÓÁÄ MS Access.
A) çàñòîñóâàòè ôіëüòð äî áàçè äàíèõ
B) ñòâîðèòè çâіò çà äîïîìîãîþ òàáëèöі
А Б В Г
C) äîäàòè çàïèñ äî òàáëèöі
D) äîäàòè ïîëå äî òàáëèöі
4. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè, áëîê-ñõåìó ÿêîї
ïîäàíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ, ÿêі ìîæóòü ìàòè ôàéëè, ùî ìіñòÿòü âіäåîäàíі.
A) avi
B) vob
C) wma
D) 3gp
E) flv

А Б В Г Д

6. Óêàæіòü òâåðäæåííÿ, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü ðàñòðîâі çîáðàæåííÿ.
A) âèêîðèñòîâóєòüñÿ äàíèé âèä ãðàôіêè òîäі, êîëè ïîòðіáíî ÿêіñíî é ÷іòêî ïåðåäàòè â
çîáðàæåííі âіäòіíêè êîëüîðіâ і ïëàâíі ïåðåõîäè âіä îäíîãî êîëüîðó äî іíøîãî
B) ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ áóäóєòüñÿ ç ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ
C) êîæíå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ìàє áàãàòîøàðîâó ñòðóêòóðó
А Б В Г Д
D) ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç ïіêñåëіâ
E) ðîçìіð ôàéëó çîáðàæåííÿ çàëåæèòü âіä âèñîòè і øèðèíè çîáðàæåííÿ
7. Óêàæіòü ìîæëèâі ñïîñîáè âèðіâíþâàííÿ àáçàöіâ ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word.
A) çà ëіâèì êðàєì
B) çà âåðõíіì êðàєì
C) çà ïðàâèì êðàєì
А Б В Г Д
D) ïî öåíòðó
E) çà øèðèíîþ
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У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ãðóïàìè êëàâіø ñòàíäàðòíîї êëàâіàòóðè ïåðñîíàëüíîãî
êîìï’þòåðà òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) ôóíêöіîíàëüíі
B) àëôàâіòíî-öèôðîâі
C) ñïåöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
D) êåðóâàííÿ êóðñîðîì і ðåäàãóâàííÿ
E) äîäàòêîâà öèôðîâà
ãðóïà êëàâіø

1) äåñÿòü êëàâіø, ðîçìіùåíèõ äâîìà áëîêàìè äëÿ êåðóâàííÿ
êóðñîðîì
2) äâàíàäöÿòü êëàâіø, êîæíà ç ÿêèõ çàçâè÷àé ïîñòіéíîãî ïðèçíà÷åííÿ íå ìàє
3) äóáëþþòü êëàâіøі, ùî âæå є íà êëàâіàòóðі, áіëüøіñòü А
ç íèõ ìàє ïîäâіéíå ïðèçíà÷åííÿ
Б
4) ïðèçíà÷åíà äëÿ ââåäåííÿ ëіòåð, ðîçäіëîâèõ çíàêіâ, В
öèôð òà îêðåìèõ ñïåöіàëüíèõ ñèìâîëіâ
5) áіëüøіñòü іç öèõ êëàâіø ðîçìіùåíà íàâêîëî ãðóïè àë- Г
Д
ôàâіòíî-öèôðîâèõ êëàâіø

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ äіàïàçîíîì êëіòèíîê åëåêòðîííîї òàáëèöі MS Excel і êіëüêіñòþ êëіòèíîê ó öüîìó äіàïàçîíі.
A) D1:D5
B) A1:F1
C) B2:D4
D) C3:C9
E) A3:B6

1)
2)
3)
4)
5)

6
7
5
8
9

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ïîïóëÿðíіñòü.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó ðіçíèöі ïîçèöіé ó
÷àðòàõ öüîãî òà ìèíóëîãî òèæíіâ äëÿ êîæíîãî âèêîíàâöÿ. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê F4:F8.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ çìіíè ïîçèöіé óñіõ êîìàíä, êðіì
U2, ïðîòÿãîì äâîõ òèæíіâ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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8. Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìè ïîøòîâîãî êëієíòà ìàє ïåðåâàãè ïåðåä ðîáîòîþ ç âåá-ïîøòîþ,
ÿêùî ïîòðіáíî:
A) ìàòè äîñòóï äî ïîøòîâîї ñêðèíüêè, íàäàíîї ïðîâàéäåðîì, ÿêà íå ìàє ñåðâіñó âåáïîøòè
B) ìàòè äîñòóï äî ïîøòîâîї ñêðèíüêè ç áóäü-ÿêîãî êîìï’þòåðà, ùî ïіäêëþ÷åíèé äî Іíòåðíåòó
C) âіäïðàâëÿòè ëèñòè áåç ïîïåðåäíüîї ðåєñòðàöії âëàñíîї ïîøòîâîї ñêðèíüêè
D) ìàòè ìîæëèâіñòü ïåðåãëÿäàòè îòðèìàíі ëèñòè òà ñòâîðþâàòè íîâі â
А Б В Г Д
ðåæèìі îôëàéí
E) âïîðÿäêîâóâàòè ëèñòè, ùî íàäõîäÿòü
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Ðåéñè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.
mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, ÿêі ïðèáóâàþòü íå ïіçíіøå 19.00. Òàáëèöÿ
ìàє ìіñòèòè íàïðÿì, íîìåðè ðåéñіâ, ÷àñ їõ âіäïðàâëåííÿ òà ïðèáóòòÿ.

13. Åíåðãîçáåðåæåííÿ. Ùîá çàïðîïîíóâàòè ñâîїé ðîäèíі øëÿõè åíåðãîçáåðåæåííÿ ïіä ÷àñ
îñâіòëåííÿ ïðèìіùåííÿ, âè âèðіøèëè äîñëіäèòè êіëüêіñòü і âàðòіñòü âèêîðèñòàíîї åëåêòðîåíåðãії çà óìîâ çàñòîñóâàííÿ çâè÷àéíèõ ëàìï ðîçæàðåííÿ і êîíòàêòíèõ ôëóîðåñ-
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïîïóëÿðíіñòü (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü
ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ êіëüêîñòі âèêîíàâöіâ, ðåéòèíã ïîïóëÿðíîñòі ÿêèõ ó ïîòî÷íîìó òèæíі ñòàâ íèæ÷èì çà ïîïåðåäíіé. Âõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ ðåéòèíãîâîї ïîçèöії
ïîòî÷íîãî ìіñÿöÿ òà ïîïåðåäíüîãî äëÿ êîæíîãî âèêîíàâöÿ (íàçâè âèêîíàâöіâ ââîäèòè íå
ïîòðіáíî). Âèõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ êіëüêîñòі âèêîíàâöіâ, ùî âіäïîâіäàþòü çàçíà÷åíіé
óìîâі.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïîïóëÿðíіñòü (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü
ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ïîïóëÿðíіñòü.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìóòüñÿ ïîçèöії êîæíîãî ç íàâåäåíèõ ó òàáëèöі àëüáîìіâ çà
ìèíóëèé і ïîòî÷íèé òèæäåíü. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.

35

ІНФОРМАТИКА

öåíòíèõ ëàìï. Äëÿ öüîãî âè âèâ÷èëè ïðîïîçèöії âèðîáíèêіâ і ïðîàíàëіçóâàëè âіäãóêè
ñïîæèâà÷іâ öієї ïðîäóêöії, ïîðіâíÿëè їõ і ïîáóäóâàëè âіäïîâіäíі ñõåìè äëÿ óíàî÷íåííÿ
ïîðіâíÿííÿ. Äëÿ ïіäñèëåííÿ ñâîїõ àðãóìåíòіâ âè çðîáèëè ðîçðàõóíîê ïîðіâíÿííÿ âèòðàò íà ìіñÿöü і íà ðіê òà ïîäàëè äàíі ó âèãëÿäі äіàãðàì. Ïîäàéòå ðåçóëüòàòè ðîáîòè â
çðó÷íіé ôîðìі (òåêñòîâèé äîêóìåíò ÷è êîìï’þòåðíà ïðåçåíòàöіÿ) äëÿ âèíåñåííÿ íà îáãîâîðåííÿ ó êîëі âàøîї ðîäèíè.
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ВАРІАНТ 8
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü ïðèñòðîї çîâíіøíüîї ïàì’ÿòі êîìï’þòåðà.
A) îïåðàòèâíà, ïîñòіéíà, íàïіâïîñòіéíà ïàì’ÿòü
B) êëàâіàòóðà, ìèøà, ìàíіïóëÿòîðè, ñêàíåð
C) ãíó÷êі òà æîðñòêі ìàãíіòíі äèñêè, îïòè÷íі äèñêè, ôëåø-ïàì’ÿòü
D) ñåíñîðíèé åêðàí, ïðèíòåð, ãó÷íîìîâöі, íàâóøíèêè

А Б В Г

2. Óêàæіòü ìåòàñèìâîë, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ó øàáëîíàõ іìåí ôàéëіâ äëÿ çàìіíè áóäüÿêîї êіëüêîñòі äîâіëüíèõ ñèìâîëіâ.
A) *
B) ?
А Б В Г
C) !
D) @
3. Óêàæіòü îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, ÿêèé ìàє òàêі âëàñòèâîñòі: âіäñòóï, âèðіâíþâàííÿ, іíòåðâàë.
A) ñòîðіíêà
B) àáçàö
А Б В Г
C) çîáðàæåííÿ
D) ñèìâîë
4. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè, áëîê-ñõåìó ÿêîї ïîäàíî
íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ñïîñîáè çáèðàííÿ ïîâіäîìëåíü ìîæóòü
áóòè òàêèìè: ...».
A) ðîáîòà çі ñïåöіàëüíîþ ëіòåðàòóðîþ, åíöèêëîïåäіÿìè, äîâіäíèêàìè, ãàçåòàìè, æóðíàëàìè òîùî
B) ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ òà åêñïåðèìåíòіâ
C) áåñіäè çі ñïåöіàëіñòàìè
А Б В Г Д
D) ñïîñòåðåæåííÿ, îïèòóâàííÿ, àíêåòóâàííÿ
E) àíàëіç âіäîìîñòåé ïðî ðåçóëüòàòè äîñëіäæåíü
6. Óêàæіòü òèïè äàíèõ, ùî ìîæóòü ìіñòèòèñÿ ó ôàéëàõ âіäåîôîðìàòіâ.
A) âіäåî
B) àóäіî
C) òåêñòîâі äàíі, çîêðåìà ñóáòèòðè
D) ëîãі÷íі äàíі
E) ÷èñëîâі äàíі, ùî îá÷èñëþþòüñÿ çà ôîðìóëàìè

А Б В Г Д

7. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíàòè â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint.
A) âіäîáðàæåííÿ ñіòêè äëÿ òî÷íîãî êîðèãóâàííÿ åëåìåíòіâ ìàëþíêà
B) âèêîðèñòàííÿ ìàëþíêà, ñòâîðåíîãî â Paint, ÿê ôîí äëÿ Ðîáî÷îãî ñòîëà
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А Б В Г Д

8. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ó ÿêèõ ìîæóòü çáåðіãàòèñÿ äîêóìåíòè, ñòâîðåíі çàñîáàìè
MS Excel.
A) xls
B) bmp
C) xlsx
А Б В Г Д
D) mdb
E) ppt
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè òèïіâ äàíèõ ó áàçàõ äàíèõ òà ïðèêëàäàìè їõ çíà÷åíü.
A) ëі÷èëüíèê
B) ãðîøîâèé
C) ëîãі÷íèé
D) äàòà/÷àñ
E) ãіïåðïîñèëàííÿ

1)
2)
3)
4)
5)

3 áåðåçíÿ 2013 ð.
12
http://google.com.ua
òàê
28,25 ãðí.

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ іíòåðíåò-ñëóæáàìè, ùî ìàþòü çàçíà÷åíі URL-àäðåñè, òà їõ
ïðèçíà÷åííÿì.
A) http://www.osvita.org.ua/
B) http://www.newsru.ua/
C) http://www.ukr.net/
D) ftp://ftp.hp.com/
E) http://www.google.com.ua

1) çàáåçïå÷óє îáìіí ôàéëàìè ìіæ êîìï’þòåðàìè
2) âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ îòðèìàííÿ ïîâіäîìëåíü
ïðî ïîëіòèêó, ìèñòåöòâî òîùî
3) çàáåçïå÷óє ïåðåñèëàííÿ åëåêòðîííèõ ëèñòіâ
4) íàäàє ìîæëèâіñòü äëÿ ïîøóêó âіäîìîñòåé â
Іíòåðíåòі
5) íàäàє äîñòóï äî ãіïåðòåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó çàãàëüíîї
êіëüêîñòі íàñåëåííÿ íà Çåìëі çà êîæåí óêàçàíèé ðіê. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë
äіàïàçîí êëіòèíîê Â11:Å11.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ íà âñіõ êîíòèíåíòàõ, îêðіì Àìåðèêè. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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C) âèêîðèñòàííÿ îñíîâíîãî êîëüîðó і êîëüîðó ôîíó äëÿ çàëèâêè
îáëàñòåé ìàëþíêà
D) îïðàöþâàííÿ ìàëþíêіâ ó ðіçíèõ øàðàõ
E) ìàëþâàííÿ ãîðèçîíòàëüíèõ, âåðòèêàëüíèõ àáî ïîõèëèõ ëіíіé
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êàäðè áàçè äàíèõ Ïіäïðèєìñòâî.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ñïіâðîáіòíèêіâ, ÿêі ìàþòü ïіëüãè. Òàáëèöÿ ìàє
ìіñòèòè ïðіçâèùà, іìåíà òà ïî áàòüêîâі ñïіâðîáіòíèêіâ, à òàêîæ їõ ïîñàäó òà íàÿâíіñòü
ïіëüã.

13. Ñîöіàëüíà àêöіÿ. Âè ðàçîì ç îäíîêëàñíèêàìè ïëàíóєòå ïðîâåñòè ñîöіàëüíó àêöіþ ç
ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî ïðîáëåìè çàñìі÷åííÿ òà ïîøóêó ñïîñîáіâ óòèëіçàöії ñìіòòÿ. Äëÿ
çàëó÷åííÿ îäíîäóìöіâ, ñïîíñîðіâ òà îòðèìàííÿ ïіäòðèìêè âіä ìіñöåâîї âëàäè âè âèðіøèëè ñòâîðèòè êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ ç ï’ÿòè ñëàéäіâ «Íîâі ïіäõîäè äî âіäõîäіâ», äå
íà îñíîâі âіäîìîñòåé, îòðèìàíèõ ç Іíòåðíåòó, ïîòðіáíî âіäîáðàçèòè ñòàí ïðîáëåìè óòèëіçàöії ñìіòòÿ â Óêðàїíі, ïîðіâíÿòè її ç іíøèìè êðàїíàìè, ïîäàòè êіëüêà âàðіàíòіâ âèðіøåííÿ öієї ïðîáëåìè òà ñôîðìóâàòè âëàñíі ïðîïîçèöії. Äîòðèìóþ÷èñü Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà», âè âèðіøèëè êîðåêòíî âèêîðèñòîâóâàòè ìàòåðіàëè ç Іíòåðíåòó, à çà ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ ç îäíîêëàñíèêàìè ïðèéíÿëè ðіøåííÿ
ùîäî îáîâ’ÿçêîâîãî âèêîðèñòàííÿ ó ïðåçåíòàöії ñõåì, äіàãðàì àáî òàáëèöü äëÿ çáіëüøåííÿ íàî÷íîñòі ïîäàííÿ її çìіñòó. Çáåðåæіòü ôàéë ïðåçåíòàöії òàê, ùîá її ìîæíà áóëî
ïåðåãëÿäàòè íà êîìï’þòåðі, äå íå âñòàíîâëåíî ïðîãðàìè äëÿ ïåðåãëÿäó ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé.
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ (çàâäàííÿ 11),
ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ ñåðåäíüîãî çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ Çåìëі ñòàíîì íà 2030 ðіê. Âõіäíі äàíі – òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «Êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Çåìëі â
1950, 1975, 2000 òà 2030 ðîêàõ ñòàíîâèòü – », êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Çåìëі â êîæíîìó
ðîöі. Âèõіäíі äàíі – ñåðåäíє çíà÷åííÿ çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ (êіëüêіñòü ëþäåé).
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Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ (çàâäàííÿ 11),
ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü íàñåëåííÿ íà 2000 òà 2030 ðîêè
âіäïîâіäíî äî ïîäàíèõ ó òàáëèöі íàçâ êîíòèíåíòіâ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà
ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
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17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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ВАРІАНТ 9
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Âèäàâíè÷і ñèñòåìè – öå ñèñòåìè îïðàöþâàííÿ òåêñòó, ÿêі ïðèçíà÷åíî äëÿ ñòâîðåííÿ...».
A) áàç äàíèõ
B) ìàêåòіâ ïîëіãðàôі÷íèõ âèäàíü
А Б В Г
C) øàáëîíіâ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé
D) øàáëîíіâ ïîòîêîâèõ ïðåçåíòàöіé
2. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëó äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії MS PowerPoint.
A) htm
B) pptx
C) pps
D) ppt

А Б В Г

3. ßêèé ñèìâîë â àäðåñі åëåêòðîííîї ïîøòè âіäîêðåìëþє іì’ÿ ïîøòîâîї ñêðèíüêè êîðèñòóâà÷à âіä äîìåííîãî іìåíі ïîøòîâîãî ñåðâåðà?
A) @
B) &
А Б В Г
C) #
D) ^
4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà a ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à.
Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 3
B) 9
А Б В Г
C) 81
D) 243

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïðîöåñè, ÿêі íàëåæàòü äî ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü.
A) ñòâîðåííÿ âіòàëüíîї ëèñòіâêè
B) âіäïîâіäü ó÷íÿ
C) êîäóâàííÿ ïîâіäîìëåíü
D) âåäåííÿ ùîäåííèêà
E) òåëåôîííà ðîçìîâà

А Б В Г Д

6. Óêàæіòü ñïіëüíі åëåìåíòè, ÿêі ìіñòÿòü âіêíà ïðîãðàì ç ïàêåòà MS Office.
A) ïàíåëі іíñòðóìåíòіâ
B) îáëàñòü ñëàéäà
C) ðÿäîê ñòàíó
А Б В Г Д
D) îáëàñòü íîòàòîê
E) ìåíþ
7. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíàòè â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint.
A) âіäîáðàæåííÿ ñіòêè äëÿ òî÷íîãî êîðèãóâàííÿ åëåìåíòіâ ìàëþíêà
B) îïðàöþâàííÿ çîáðàæåíü, îòðèìàíèõ ç òàêèõ ïðèñòðîїâ, ÿê öèôðîâà êàìåðà àáî
ñêàíåð
C) âèêîðèñòàííÿ îñíîâíîãî êîëüîðó òà êîëüîðó ôîíó äëÿ çàëèâêè îáëàñòåé ìàëþíêà
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8. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè ç äàíèìè çà äîïîìîãîþ îá’єêòà Ôîðìà
ÑÓÁÄ MS Access.
A) ðåäàãóâàòè äàíі
B) óïîðÿäêîâóâàòè äàíі
C) çäіéñíþâàòè ïîøóê äàíèõ çà çàäàíèìè óìîâàìè
D) ââîäèòè íîâі äàíі
E) ïåðåäàâàòè äàíі åëåêòðîííîþ ïîøòîþ

А Б В Г Д

А Б В Г Д

У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðèñòðîÿìè êîìï’þòåðà òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) öåíòðàëüíèé ïðîöåñîð 1) ââåäåííÿ íîâèõ äàíèõ
B) âíóòðіøíÿ ïàì’ÿòü
2) îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòіâ ó çðó÷íîìó äëÿ ëþäèíè âèC) ïðèñòðîї ââåäåííÿ
ãëÿäі
D) ïðèñòðîї âèâåäåííÿ
3) ïðèñòðîї äëÿ äîâãîòðèâàëîãî çáåðіãàííÿ âåëèêèõ
E) çîâíіøíÿ ïàì’ÿòü
îáñÿãіâ äàíèõ
4) øâèäêîäіþ÷à ïàì’ÿòü, ðîçòàøîâàíà íà ìàòåðèíñüêіé ïëàòі
5) âèêîíóє àðèôìåòè÷íі òà ëîãі÷íі îïåðàöії òà êåðóє
іíøèìè ïðèñòðîÿìè êîìï’þòåðà

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè îá’єêòіâ äіàãðàìè òà íîìåðàìè, âêàçàíèìè íà
ìàëþíêó.
A) ëåãåíäà
B) íàçâà îñі Õ
C) îáëàñòü äіàãðàìè
D) ìàðêåð äàíèõ
E) íàçâà äіàãðàìè

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ïðîäàæ òîâàðó.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó âàðòîñòі òîâàðó,
âðàõîâóþ÷è öіíó çà îäèíèöþ òîâàðó òà êіëüêіñòü îäèíèöü. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê F4:F13.
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D) óñòàíîâëåííÿ ñòèëіâ òіíі
E) âіäïðàâëåííÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ
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Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ êіëüêîñòі і âàðòîñòі äëÿ êîæíîãî
òîâàðó. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Ðåéñè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, ÿêі çäіéñíþþòüñÿ ëіòàêàìè ìàðêè Áîїíã.
Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè íàïðÿì, íîìåðè ðåéñіâ, ÷àñ їõ âіäïðàâëåííÿ òà ïðèáóòòÿ.

13. Òîíêèé êëієíò. Ïіä ÷àñ âіäâіäàííÿ ñåìіíàðó ІÒ-àêàäåìії âè äіçíàëèñÿ ïðî ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ òîíêèõ êëієíòіâ â îðãàíіçàöіÿõ, äå áіëüøіñòü êîðèñòóâà÷іâ çàñòîñîâóþòü
êîìï’þòåðè äëÿ âèêîíàííÿ îäíîòèïíèõ çàâäàíü, і âèðіøèëè çàïðîïîíóâàòè áіçíåñ-ïëàí
îáëàäíàííÿ øêіëüíîãî êîìï’þòåðíîãî êëàñó. Îñêіëüêè ïіä òåðìіíîì «òîíêèé êëієíò»
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïðîäàæ òîâàðó (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü
ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ íàçâ òîâàðіâ, äëÿ ÿêèõ êіëüêіñòü ïðîäàíèõ îäèíèöü çà æîâòåíü ïåðåâèùóє 200. Âõіäíі äàíі – íàçâà êîæíîãî òîâàðó òà êіëüêіñòü ïðîäàíèõ îäèíèöü. Âèõіäíі äàíі – íàçâè òîâàðіâ, ùî âіäïîâіäàþòü çàçíà÷åíіé óìîâі.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïðîäàæ òîâàðó (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü
ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ïðîäàæ òîâàðó.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ âàðòіñòü êîæíîãî ç íàâåäåíèõ ó òàáëèöі òîâàðіâ. Òèï
äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç
íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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ìàєòüñÿ íà óâàçі äîñèòü øèðîêèé ç òî÷êè çîðó ñèñòåìíîї àðõіòåêòóðè ðÿä ïðèñòðîїâ
і ïðîãðàì çі ñïіëüíîþ âëàñòèâіñòþ: ìîæëèâіñòþ ðîáîòè â òåðìіíàëüíîìó ðåæèìі, âè
çíàéøëè â Іíòåðíåòі âіäîìîñòі ïðî âіäïîâіäíі ïðèñòðîї òà âèêîíàëè ðîçðàõóíêè âàðòîñòі
îáëàäíàííÿ – àðãóìåíòè íà êîðèñòü âèêîðèñòàííÿ «òîíêîãî êëієíòà». À äëÿ ïîÿñíåííÿ
ïðèíöèïó ðîáîòè ïðîãðàìíîї ñêëàäîâîї íàâåëè ïîðіâíÿííÿ ðîáîòè âåá-ïîøòè («òîíêèé
êëієíò») òà ïðîãðàìè ïîøòîâîãî êëієíòà («òîâñòèé êëієíò»). Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ âàøîãî áіçíåñ-ïëàíó. Âêàæіòü ïåðåâàãè éîãî âèêîðèñòàííÿ, çîêðåìà åêîíîìі÷íèé åôåêò,
«òîíêîãî êëієíòà» äëÿ øêîëè. Âèêîðèñòîâóéòå ñõåìè, äіàãðàìè ÷è ãðàôіêè äëÿ ïîäàííÿ
ìàòåðіàëіâ, âáóäóéòå òàáëèöþ ðîçðàõóíêіâ і äîäàéòå ïîñèëàííÿ íà âèêîðèñòàíі іíòåðíåò-ðåñóðñè.
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ВАРІАНТ 10
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü, ïðèêëàäîì ÿêîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîöåñó є ðîçìîâà ïî ìîáіëüíîìó òåëåôîíó.
A) îïðàöþâàííÿ äàíèõ
B) çáåðåæåííÿ äàíèõ
А Б В Г
C) ïîøóê äàíèõ
D) ïåðåäàâàííÿ äàíèõ
2. Óêàæіòü øàáëîí, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà çíàéòè âñі òåêñòîâі ôàéëè, іì’ÿ ÿêèõ ïî÷èíàєòüñÿ ç ëіòåðè a.
A) à*.txt
B) a?.txt
А Б В Г
C) txt*.à*
D) a?.?
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Çíà÷åííÿ ïîëÿ Ëі÷èëüíèê òàáëèöі ÑÓÁÄ
MS Access çàïîâíþєòüñÿ...».
A) àâòîìàòè÷íî
B) âðó÷íó
А Б В Г
C) ç ôàéëó
D) ç Іíòåðíåòó
4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà a ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à.
Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 2
B) 11
А Б В Г
C) 16
D) 21

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü íîñії, ó ÿêèõ âèêîðèñòîâóєòüñÿ îïòè÷íèé ñïîñіá çàïèñó äàíèõ.
A) æîðñòêèé ìàãíіòíèé äèñê
B) êîìïàêò-äèñê (ÑD, CD-R, CD-RW)
C) DVD-äèñê (DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW òà іí.)
D) ôëåø-ïàì’ÿòü
E) HD DVD

А Б В Г Д

6. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ âіäåîôàéëіâ, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äî ïðîåêòó â MS Windows
Movie Maker.
A) avi
B) wmv
C) flv
А Б В Г Д
D) 3gp
E) vob
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8. Óêàæіòü âëàñòèâîñòі òàáëèöі ÿê îá’єêòà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) ìåæі òàáëèöі
B) çàëèâêà îá’єêòіâ òàáëèöі
C) ñïîñіá ðîçìіùåííÿ êîëîíòèòóëіâ ó òàáëèöі
D) ñïîñіá îáòіêàííÿ òàáëèöі òåêñòîì
E) ñïîñіá âèðіâíþâàííÿ òàáëèöі íà ñòîðіíöі

А Б В Г Д

У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îá’єêòàìè òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà òà їõ âëàñòèâîñòÿìè.
A) êíèãà
B) àðêóø
C) åëåêòðîííà òàáëèöÿ
D) äіàãðàìà
E) ðÿäîê

1) íàÿâíіñòü ñіòêè, òèï íóìåðàöії ñòîâïöіâ і ðÿäêіâ
2) íîìåð, âèñîòà
3) іì’ÿ, êіëüêіñòü ðîçìіùåíèõ îá’єêòіâ òà їõ âèãëÿä,
ôîí çàëèâêè, íàÿâíіñòü çàõèñòó, êîëіð ÿðëèêà
4) іì’ÿ, êіëüêіñòü àðêóøіâ, ïîðÿäîê ðîçòàøóâàííÿ
àðêóøіâ
5) òèï, íàçâà, ðîçìіð îáëàñòі äіàãðàìè, êîëіð çàëèâêè

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè ïðîòîêîëіâ òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) HTTP
B) FTP
C) SMTP
D) POP
E) HTTPS

1)
2)
3)
4)
5)

ïðîòîêîë
ïðîòîêîë
ïðîòîêîë
ïðîòîêîë
ïðîòîêîë

âіäïðàâëåííÿ åëåêòðîííèõ ëèñòіâ
çáåðåæåííÿ é îòðèìàííÿ åëåêòðîííèõ ëèñòіâ
ïåðåäàâàííÿ ãіïåðòåêñòó â çàõèùåíîìó ðåæèìі
ïåðåäàâàííÿ ãіïåðòåêñòó
ïåðåñèëàííÿ ôàéëіâ

А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Àâòîìîáіëі.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó çàãàëüíîї êіëüêîñòі
àâòîìîáіëіâ, ïðîäàíèõ êîæíèì çі ñïіâðîáіòíèêіâ àâòîñàëîíó ïðîòÿãîì ðîêó. Çàïîâíіòü
çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê F3:F6.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ïîêâàðòàëüíîãî ïðîäàæó àâòîìîáіëіâ êîæíèì çі ñïіâðîáіòíèêіâ âіäíîñíî çàãàëüíîї êіëüêîñòі ïðîäàíèõ êîæíèì. Òèï
äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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ІНФОРМАТИКА

7. Óêàæіòü âëàñòèâîñòі òåêñòîâîãî íàïèñó, çíà÷åííÿ ÿêèõ ìîæíà çìіíþâàòè â ñåðåäîâèùі
ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint.
A) øðèôò
B) ðîçìіð øðèôòó
C) іíòåðâàë ìіæ ñèìâîëàìè
А Б В Г Д
D) êîëіð ëіòåð і ôîíó
E) ñòèëü íàêðåñëåííÿ (çâè÷àéíèé, íàïіâæèðíèé, êóðñèâ)

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êàäðè áàçè äàíèõ Ïіäïðèєìñòâî.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ñïіâðîáіòíèêіâ, іì’ÿ ÿêèõ ïî÷èíàєòüñÿ ç ëіòåðè
«Ï». Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè ïðіçâèùà, іìåíà òà ïî áàòüêîâі ñïіâðîáіòíèêіâ, à òàêîæ їõ
ïîñàäó òà îêëàä.

13. Õìàðè. Âàø áðàò çàõîïëþþ÷å ðîçïîâіäàâ ïðî øèðîêå âïðîâàäæåííÿ õìàðíèõ òåõíîëîãіé – ïóáëі÷íèõ, ïðèâàòíèõ і ãіáðèäíèõ. Çàãëèáèâøèñü ó äîñëіäæåííÿ õìàð, âè âèðіøèëè ïîäіëèòèñÿ íîâèìè çíàííÿìè ç îäíîêëàñíèêàìè. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ ç ï’ÿòè
ñëàéäіâ, äå ïîÿñíіòü, ùî òàêå õìàðíі òåõíîëîãії, ÿêі â íèõ ïåðåâàãè òà çàçíà÷òå êîíêðåòíі ïðèêëàäè їõ âèêîðèñòàííÿ. Äëÿ ïåðåêîíëèâîñòі äîäàéòå ñõåìè, àäðåñè âіäïîâіäíèõ ñåðâіñіâ, âіäãóêè êîðèñòóâà÷іâ òà âëàñíі ðåêîìåíäàöії, ùî ґðóíòóþòüñÿ íà äîñâіäі
âèêîðèñòàííÿ õìàðíèõ òåõíîëîãіé äëÿ íàâ÷àííÿ і ñïіëêóâàííÿ.
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Àâòîìîáіëі (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ âіäñîòêà êіëüêîñòі àâòîìîáіëіâ, ÿêі ïðîäàâ Іâàíîâ çà І êâàðòàë,
âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі çà öåé ñàìèé ïåðіîä. Âõіäíі äàíі – êіëüêіñòü àâòîìîáіëіâ, ïðîäàíèõ êîæíèì çі ñïіâðîáіòíèêіâ çà І êâàðòàë. Âèõіäíі äàíі – òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ
«Âіäñîòîê ïðîäàæіâ Іâàíîâà çà І êâàðòàë ñòàíîâèòü – », çíà÷åííÿ âіäñîòêà ïðîäàæіâ,
çäіéñíåíèõ Іâàíîâèì.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Àâòîìîáіëі (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Àâòîìîáіëі.xls äіàãðàìè,
ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü àâòîìîáіëіâ, ïðîäàíèõ êîæíèì çі ñïіâðîáіòíèêіâ
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àâòîñàëîíó â äðóãîìó òà òðåòüîìó êâàðòàëàõ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ
ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè)
çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.

ІНФОРМАТИКА

17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 10
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ВАРІАНТ 11
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü ðåæèì ðîáîòè ç òåêñòîâèì äîêóìåíòîì â ñåðåäîâèùі MS Word, ó ÿêîìó âñі éîãî
îá’єêòè âіäîáðàæàþòüñÿ òàê, ÿê âîíè áóäóòü íàäðóêîâàíі.
A) Ðåæèì ðîçìіòêè
B) Çâè÷àéíèé
А Б В Г
C) Ñòðóêòóðà
D) Ðåæèì ÷èòàííÿ
2. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Íåïîäіëüíèé åëåìåíò çîáðàæåííÿ, çàçâè÷àé êâàäðàòíîї ôîðìè, ÿêèé ìàє ïåâíèé êîëіð, íàçèâàєòüñÿ...».
A) ñèìâîëîì
B) òî÷êîþ
А Б В Г
C) ïіêñåëåì
D) áіòîì
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ñïàì – öå...».
A) îäèí ç êîìï’þòåðíèõ âіðóñіâ
B) íåáàæàíі åëåêòðîííі ïîâіäîìëåííÿ, ùî íàäõîäÿòü äî åëåêòðîííîї ñêðèíüêè áåç çãîäè
її âëàñíèêà
А Б В Г
C) îäíà ç äîäàòêîâèõ ôóíêöіé ïîøòîâîãî âåá-ñåðâåðà
D) ïðîãðàìà äëÿ ðîáîòè ç åëåêòðîííîþ ïîøòîþ
4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà a ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à.
Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 10
B) 100
А Б В Г
C) 1000
D) 10 000

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü âèðàçè, ùî âіäîáðàæàþòü ïðàâèëüíèé çâ’ÿçîê ìіæ ðіçíèìè îäèíèöÿìè âèìіðþâàííÿ îáñÿãó äàíèõ.
A) 1 áàéò  8 áіò
B) 1 áàéò  10 áіò
C) 1 êіëîáàéò  1000 áàéò
А Б В Г Д
D) 1 êіëîáàéò  1024 áàéò
10
E) 1 êіëîáàéò  2 áàéò
6. Óêàæіòü ïàðàìåòðè ïóáëіêàöіé äëÿ äðóêó, ÿêі ìîæíà âèáèðàòè òà çìіíþâàòè çàñîáàìè
MS Publisher.
A) åôåêòè àíіìàöії
B) êîëіðíі ñõåìè
C) øðèôòîâі ñõåìè
А Б В Г Д
D) çìіñò ñòîðіíîê
E) ìàêåòè ïóáëіêàöіé
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8. Óêàæіòü âëàñòèâîñòі, ÿêі ìîæíà âñòàíîâëþâàòè ïіä ÷àñ ôîðìàòóâàííÿ êëіòèíîê åëåêòðîííîї òàáëèöі MS Excel.
A) øðèôò (ãàðíіòóðà, ðîçìіð, ñòèëü íàêðåñëåííÿ, êîëіð)
B) ôîðìàò ÷èñåë
C) ðîçìіðè (øèðèíà і âèñîòà) êëіòèíîê
А Б В Г Д
D) îáðàìëåííÿ êëіòèíêè àáî äіàïàçîíó
E) êîëіð і âіçåðóíîê ôîíó
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðèñòðîÿìè êîìï’þòåðà òà íàâåäåíèìè ïðèêëàäàìè.
A) ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ
B) ïðèñòðîї âíóòðіøíüîї ïàì’ÿòі
C) ïðèñòðîї âèâåäåííÿ äàíèõ
D) ïðèñòðîї çîâíіøíüîї ïàì’ÿòі
E) ïðèñòðîї, ðîçòàøîâàíі âñåðåäèíі ñèñòåìíîãî áëîêà êîìï’þòåðà

1)
2)
3)
4)
5)

ãíó÷êі òà æîðñòêі ìàãíіòíі äèñêè, ÑD- òà DVD-äèñêè
ïðèíòåð, ãó÷íîìîâöі, íàâóøíèêè, ïëîòåð
îïåðàòèâíà, ïîñòіéíà, íàïіâïîñòіéíà ïàì’ÿòü А
Б
êëàâіàòóðà, ìàíіïóëÿòîðè, ñêàíåð
ïðîöåñîð, ìàòåðèíñüêà ïëàòà, êîíòðîëåðè В
çîâíіøíіõ ïðèñòðîїâ
Г

Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè òà ïðèçíà÷åííÿì òèïіâ äàíèõ ÑÓÁÄ MS Access.
A) òåêñòîâèèé 1) äëÿ çáåðіãàííÿ çíà÷åíü äàò і ÷àñó
B) ïîëå ÌÅÌÎ 2) äëÿ àëôàâіòíî-öèôðîâèõ ñèìâîëіâ, âêëþ÷àþ÷è òåêñò, à òàC) ÷èñëîâèé
êîæ òåêñò і öèôðè, ÿêі íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îá÷èñëåííÿõ
3) äëÿ ôîðìóâàííÿ óíіêàëüíèõ çíà÷åíü, ÿêі ìîæóòü çàñòîñîâóD) äàòà/÷àñ
âàòèñü ÿê ïåðâèííèé êëþ÷
E) ëі÷èëüíèê
4) äëÿ ÷èñëîâèõ çíà÷åíü (öіëèõ àáî äðîáîâèõ), ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îá÷èñëåííÿõ
5) äëÿ òåêñòó, ðîçìіð ÿêîãî ïåðåâèùóє 255 ñèìâîëіâ, àáî äëÿ
òåêñòó, ó ÿêîìó âèêîðèñòîâóєòüñÿ RTF-ôîðìàòóâàííÿ

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ðîçðàõóíêè.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó âàðòîñòі êóïіâëі
êîæíîãî âèäó òîâàðó, âðàõîâóþ÷è êіëüêіñòü і öіíó. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê Å3:Å6.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ âàðòîñòі êîæíîãî âèäó òîâàðó.
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7. Óêàæіòü îïåðàöії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè íàä îá’єêòàìè, ùî çáåðіãàþòüñÿ â Áóôåðі îáìіíó.
A) âñòàâèòè âñі îá’єêòè ç Áóôåðà îáìіíó â ïåâíå ìіñöå äîêóìåíòà
B) âñòàâèòè îäèí îá’єêò ç Áóôåðà îáìіíó â ïåâíå ìіñöå äîêóìåíòà
C) ðåäàãóâàòè îá’єêòè â Áóôåðі îáìіíó
А Б В Г Д
D) âèäàëèòè îá’єêò ç Áóôåðà îáìіíó
E) î÷èñòèòè Áóôåð îáìіíó
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Ðåéñè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.
mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, ÿêі çäіéñíþþòüñÿ íå ðàíіøå 14.00.
Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè íàïðÿì, íîìåðè ðåéñіâ, ÷àñ їõ âіäïðàâëåííÿ òà ïðèáóòòÿ.

13. Ïîñòåð. Âіäâіäàâøè ïóíêò ÇÍÎ òà ïåðåãëÿíóâøè ïîäàíі íà âіäïîâіäíèõ ïëàêàòàõ âіäîìîñòі, âè íå çíàéøëè âіäïîâіäåé íà äåÿêі âàæëèâі äëÿ âàñ ïèòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî
ïîäіáíі ïèòàííÿ öіêàâëÿòü íå òіëüêè âàñ, âè âèðіøèëè ñòâîðèòè ïîñòåð (ïëàêàò) ç íàçâîþ «Ãîòóєìîñü äî ÇÍÎ», äå ðîçìіòèòè ïîñèëàííÿ íà îôіöіéíі ñàéòè äëÿ ïðîõîäæåííÿ
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ðîçðàõóíêè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîї âèðó÷êè ìàãàçèíó âіä ïðîäàæó òîâàðіâ, ïîäàíèõ ó
òàáëèöі. Âõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ öіíè çà îäíèöþ êîæíîãî òîâàðó òà êіëüêîñòі ïðîäàíèõ
îäèíèöü. Âèõіäíі äàíі – òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «Âñüîãî ïðîäàíî òîâàðіâ íà ñóìó », çíà÷åííÿ çàãàëüíîї âàðòîñòі ïðîäàíèõ òîâàðіâ, òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «ãðí.».
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ðîçðàõóíêè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ðîçðàõóíêè.xls äіàãðàìè, ó
ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ âàðòіñòü ïîêóïêè êîæíîãî âèäó òîâàðó, ïîäàíîãî â òàáëèöі.
Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder
ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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òåñòóâàííÿ, íà ñàéòè, äå âèêëàäåíî òåñòè ìèíóëèõ ðîêіâ òà çðàçêè òåñòіâ äëÿ òðåíóâàííÿ. Îñêіëüêè á âè õîòіëè, ùîá âàø ïîñòåð áóâ äîñòóïíèé äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé, òî
âèðіøèëè ñêîðèñòàòèñÿ ìåðåæíèìè ñåðâіñàìè äëÿ éîãî ðîçìіùåííÿ òà êîìåíòóâàííÿ.
Ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò – ìàêåò åëåêòðîííîãî ëèñòà âàøîìó áðàòó – ñïåöіàëіñòó â
ãàëóçі іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, äå íàâåäіòü äâà ìîæëèâèõ ñïîñîáè ðîçìіùåííÿ ïîñòåðà â ìåðåæі Іíòåðíåò. Ó òåêñòîâîìó äîêóìåíòі âêàæіòü òåìó, îôîðìіòü òåêñò ëèñòà
âіäïîâіäíî äî ïðàâèë åëåêòðîííîãî ëèñòóâàííÿ òà âáóäóéòå ñòâîðåíèé âàìè ïîñòåð.
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ВАРІАНТ 12
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü, ïðèêëàäîì ÿêîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîöåñó є ÷èòàííÿ ïіäðó÷íèêà.
A) êîäóâàííÿ äàíèõ
B) çáåðåæåííÿ âіäîìîñòåé
А Б В Г
C) îòðèìàííÿ âіäîìîñòåé
D) ïåðåäàâàííÿ âіäîìîñòåé
2. Óêàæіòü ïðèñòðîї âíóòðіøíüîї ïàì’ÿòі.
A) ñåíñîðíèé åêðàí, ìіêðîôîí, ñêàíåð, âåá-êàìåðà
B) êëàâіàòóðà, ìèøà, ìàíіïóëÿòîðè, ñêàíåð
C) ãíó÷êі òà æîðñòêі ìàãíіòíі äèñêè, îïòè÷íі äèñêè, ôëåø-ïàì’ÿòü
D) îïåðàòèâíà, ïîñòіéíà, íàïіâïîñòіéíà ïàì’ÿòü

А Б В Г

3. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëó, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ ðåäàãóâàííÿ ïðåçåíòàöії â ñåðåäîâèùі
MS PowerPoint.
A) htm
B) com
А Б В Г
C) pps
D) ppt
4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà a ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 6
B) 26
А Б В Г
C) 16
D) 21

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ñïîñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà ñêîïіþâàòè âèäіëåíèé ôðàãìåíò çîáðàæåííÿ â Áóôåð îáìіíó â ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі Paint.
A) âèáðàòè âêàçіâêó Ïðàâêà/Êîïіþâàòè
B) êëàöíóòè ïðàâîþ êíîïêîþ ìèøі íà âèäіëåíîìó ôðàãìåíòі òà â êîíòåêñòíîìó ìåíþ
âèáðàòè âêàçіâêó Êîïіþâàòè
C) íàòèñíóòè íà êëàâіàòóðі êîìáіíàöіþ êëàâіø Ctrl + X
А Б В Г Д
D) íàòèñíóòè íà êëàâіàòóðі êîìáіíàöіþ êëàâіø Ctrl + C
E) íàòèñíóòè íà êëàâіàòóðі êîìáіíàöіþ êëàâіø Ctrl + V
6. Óêàæіòü ñêëàäîâі îïåðàöіéíîї ñèñòåìè.
A) äðàéâåðè
B) ôàéëîâà ñèñòåìà
C) ôàéëîâі ìåíåäæåðè
D) іíòåðôåéñ êîðèñòóâà÷à
E) ÿäðî
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8. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè ç äàíèìè çà äîïîìîãîþ îá’єêòà Òàáëèöÿ ÑÓÁÄ
MS Access.
A) çìіíþâàòè äàíі
B) óïîðÿäêîâóâàòè äàíі
C) øóêàòè äàíі
А Б В Г Д
D) ïіäðàõîâóâàòè äàíі
E) ââîäèòè äàíі
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè îá’єêòà îðãàíіçàöіéíà äіàãðàìà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) äіàãðàìà Âåííà
B) öіëüîâà äіàãðàìà
C) öèêëі÷íà äіàãðàìà
D) îðãàíіçàöіéíà äіàãðàìà
E) ðàäіàëüíà äіàãðàìà

1) âіäîáðàæåííÿ
íÿ ìåòè
2) âіäîáðàæåííÿ
3) âіäîáðàæåííÿ
4) âіäîáðàæåííÿ
5) âіäîáðàæåííÿ

êðîêіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåíçâ’ÿçêіâ ç êîðåíåâèõ åëåìåíòіâ
îáëàñòåé ïåðåêðèòòÿ åëåìåíòіâ
ïðîöåñó áåçïåðåðâíîãî öèêëó
ñòðóêòóðè çâ’ÿçêіâ

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ іíòåðíåò-ñëóæáàìè òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) åëåêòðîííà ïîøòà
B) ñëóæáà ïåðåäàâàííÿ
ôàéëіâ
C) ñëóæáà îáìіíó ìèòòєâèìè
ïîâіäîìëåííÿìè
D) ñëóæáà âіääàëåíîãî
äîñòóïó
E) ôîðóìè

1) íàäàє ìîæëèâіñòü îáìіíþâàòèñÿ ïîâіäîìëåííÿìè â
ðåæèìі ðåàëüíîãî ÷àñó
2) íàäàє ñåðåäîâèùå, äå êîðèñòóâà÷і â ìåæàõ òåìè, ùî їõ
öіêàâèòü, ìîæóòü îáìіíþâàòèñÿ ïîâіäîìëåííÿìè
3) äàє çìîãó êîðèñòóâà÷ó ïðàöþâàòè íà іíøîìó
ïіäêëþ÷åíîìó äî Іíòåðíåòó êîìï’þòåðі, ÿê íà А
âëàñíîìó
Б
4) çàáåçïå÷óє êîïіþâàííÿ ôàéëіâ ç îäíîãî
В
êîìï’þòåðà íà іíøèé ÷åðåç Іíòåðíåò
5) ïðèçíà÷åíà äëÿ îáìіíó ïîâіäîìëåííÿìè ÷åðåç Г
Д
åëåêòðîííі ïîøòîâі ñêðèíüêè

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ðåçóëüòàòè òåñòó.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó çàãàëüíîї
ñóìè áàëіâ êîæíîãî ç ó÷íіâ çà ÷îòèðè çàâäàííÿ. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê G4:G12.
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7. Óêàæіòü àáñîëþòíі ïîñèëàííÿ íà êëіòèíêè â ñåðåäîâèùі åëåêòðîííîãî ïðîöåñîðà MS Excel.
A) À1
B) $B$5
C) C$3
А Б В Г Д
D) $D$7
E) Â17
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Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ðåçóëüòàòіâ òåñòóâàííÿ ó÷íіâ
êëàñó. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êàäðè áàçè äàíèõ Ïіäïðèєìñòâî.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ñïіâðîáіòíèêіâ, îêëàä ÿêèõ ïåðåâèùóє 2400 ãðí.
Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè ïðіçâèùà, іìåíà òà ïî áàòüêîâі ñïіâðîáіòíèêіâ, à òàêîæ їõ ïîñàäó
òà îêëàä.

13. Âèáіð ïðîôåñії. Îçíàéîìèâøèñü іç äîñëіäæåííÿìè óêðàїíñüêîãî ðèíêó ïðàöі ІÒ-ñïåöіàëіñòіâ ñòàíîì íà 2013 ðіê (http://dou.ua, http://www.work.ua), âè âèðіøèëè ñêëàñòè
òàáëèöþ äëÿ àíàëіçó äàíèõ ùîäî çàòðåáóâàíîñòі ІÒ-ñïåöіàëіñòіâ. Ñòðóêòóðó òàáëèöі
ðîçðîáіòü ñàìîñòіéíî. Ïðîàíàëіçóéòå äèíàìіêó êіëüêîñòі âàêàíñіé ó ãàëóçі іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé ïî ðіçíèõ ìіñòàõ Óêðàїíè. Âèçíà÷òå, ÿêі ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ ïîòðіáíî
çíàòè, ùîá áóòè êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì ðîçðîáíèêîì ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òà
çíàéäіòü ïðîïîçèöії (ñàéòè òðåíіíãîâèõ àãåíöіé і öåíòðіâ) ùîäî íàâ÷àííÿ çà ñïåöіàëüíîñòÿìè: âåá-ðîçðîáíèê і ðîçðîáíèê Java.Net ïðîåêòіâ. Ïîäàéòå ðåçóëüòàòè ðîáîòè â
çðó÷íіé ôîðìі äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàëіçó òà êîìåíòóâàííÿ.
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14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ðåçóëüòàòè òåñòó (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó âèçíà÷åííÿ âіäñîòêà ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé, íàäàíèõ ó÷íÿìè íà ïåðøå
çàâäàííÿ òåñòó, âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі âіäïîâіäåé íà öå çàâäàííÿ. Âõіäíі äàíі – ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ òåñòîâîãî çàâäàííÿ 1 êîæíèì ç ó÷íіâ: 1 – ïðàâèëüíà âіäïîâіäü, 0 – íåïðàâèëüíà. Âèõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ âіäñîòêà ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ðåçóëüòàòè òåñòó (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ðåçóëüòàòè òåñòó.
xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü áàëіâ ó÷íіâ, ïðіçâèùà ÿêèõ ïîäàíî â
òàáëèöі, çà êîæíå ç ÷îòèðüîõ çàâäàíü. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà
ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
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ВАРІАНТ 13
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü ïðèñòðîї âèâåäåííÿ äàíèõ.
A) îïåðàòèâíà, ïîñòіéíà, íàïіâïîñòіéíà ïàì’ÿòü
B) ìîíіòîð, ïëîòåð, ïðèíòåð, ãó÷íîìîâöі, íàâóøíèêè
C) ÑD- òà DVD-äèñêè, ôëåø-ïàì’ÿòü
D) êëàâіàòóðà, ìèøà, ìàíіïóëÿòîðè, ñêàíåð

А Б В Г

2. Îáåðіòü øàáëîí, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà çíàéòè ôàéëè, іì’ÿ ÿêèõ ñêëàäàєòüñÿ ç
òðüîõ ñèìâîëіâ, à ðîçøèðåííÿ ïî÷èíàєòüñÿ ç ëіòåðè d.
A) ***.d*
B) ***.d?
А Б В Г
C) ???.d*
D) abc.d*
3. Óêàæіòü îçíàêó, çà ÿêîþ â ñåðåäîâèùі ïðîãðàìè MS Excel âіäðіçíÿþòü ôîðìóëó âіä äàíèõ.
A) ðåçóëüòàò îá÷èñëåííÿ çà ôîðìóëîþ âèðіâíþєòüñÿ ïî öåíòðó
B) ôîðìóëà çàâæäè ïî÷èíàєòüñÿ ç âáóäîâàíîї ôóíêöії SUM
А Б В Г
C) ôîðìóëà çàâæäè ìіñòèòü ïîñèëàííÿ íà êëіòèíêè
D) ôîðìóëà çàâæäè ïî÷èíàєòüñÿ çі çíàêà 
4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà à ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à.
Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 2
B) 6
А Б В Г
C) 24
D) 120

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü òèïè äàíèõ, ùî ìîæóòü áóòè äîäàíі äî ïðîåêòó ó âіäåîðåäàêòîðі MS Windows
Movie Maker.
A) ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ
B) âіäåî
C) àóäіî
А Б В Г Д
D) òåêñòîâі íàïèñè
E) ëîãі÷íі äàíі
6. Óêàæіòü ïðàâèëüíі çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ âêàçіâêè Ïðàâêà/Âèðіçàòè âèäіëåíèé ôðàãìåíò çîáðàæåííÿ â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint…».
A) âèäàëÿєòüñÿ іç çîáðàæåííÿ
B) çàíîñèòüñÿ äî Áóôåðà îáìіíó
C) âñòàâëÿєòüñÿ äî çîáðàæåííÿ
А Б В Г Д
D) ïåðåìіùóєòüñÿ äî âіêíà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word
E) çáåðіãàєòüñÿ â îêðåìîìó ôàéëі
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8. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè ç äàíèìè çà äîïîìîãîþ îá’єêòà Çâіò ÑÓÁÄ MS Access.
A) çìіíþâàòè
B) óïîðÿäêîâóâàòè
C) äðóêóâàòè
А Б В Г Д
D) ïіäðàõîâóâàòè
E) ââîäèòè
У завданнях 9 і 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òèïàìè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè
òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) òåêñòîâі ðåäàêòîðè 1) äëÿ ðîçðîáêè ïðîôåñіéíîãî îôîðìëåííÿ ïîëіãðàôі÷íîї ïðîB) òåêñòîâі ïðîöåñîðè
äóêöії (ãàçåò, êíèæîê, æóðíàëіâ, ðåêëàìíîї ïðîäóêöії òîùî)
C) âèäàâíè÷і ñèñòåìè 2) äëÿ ñòâîðåííÿ, ðåäàãóâàííÿ òà çáåðåæåííÿ çîáðàæåíü
D) ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè 3) äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêіâ ç äàíèìè, ÿêі ïîäàíî â òàáëè÷E) åëåêòðîííі òàáëèöі
íіé ôîðìі
4) äëÿ ââåäåííÿ, ðåäàãóâàííÿ òà çáåðåæåííÿ ó ôàéëі íåôîðìàòîâàíîãî òåêñòó, òîáòî òàêîãî, óñі ñèìâîëè А
ÿêîãî ìàþòü îäíàêîâі ïàðàìåòðè âіäîáðàæåííÿ
Б
5) äëÿ ñòâîðåííÿ, ðåäàãóâàííÿ òà çáåðåæåííÿ ôîðìàòî- В
âàíîãî òåêñòó ó ôàéëі, ÿêèé ìîæå ìіñòèòè çîáðàæåííÿ, äіàãðàìè, òàáëèöі, ôîðìóëè, çâóêîâі âñòàâêè, Г
Д
âіäåîêëіïè òà іíøі îá’єêòè
10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òåðìіíàìè òà їõ îçíà÷åííÿìè.
A) áëîã
1) ãіïåðòåêñòîâèé äîêóìåíò, ðîçìіùåíèé â Іíòåðíåòі
B) äîìàøíÿ ñòîðіíêà 2) ãðóïà âåá-ñòîðіíîê, îá’єäíàíèõ ñïіëüíîþ òåìàòèêîþ òà ïîñèC) âåá-ñòîðіíêè
ëàííÿìè îäíà íà îäíó ç ðîçìіùåíèõ, ÿê ïðàâèëî, íà îäíîìó
D) âåá-ñàéò
ñåðâåðі
E) âåá-êàòàëîã
3) ñàéò, íà ÿêîìó çáåðіãàþòüñÿ âïîðÿäêîâàíі çà òåìàìè
А
ïîñèëàííÿ íà іíøі ñàéòè
4) ãîëîâíà ñòîðіíêà ñàéòà, à òàêîæ ïåðøà ñòîðіíêà, ùî Б
âіäîáðàæàєòüñÿ ïіñëÿ çàïóñêó áðàóçåðà
В
5) âåá-ñòîðіíêà, íà ÿêіé êîðèñòóâà÷ çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëіçîâàíîãî іíòåðôåéñó ìîæå ïóáëіêóâàòè çàïèñè òà Г
Д
ñòàòòі
Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ïóòіâêè.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó çàãàëüíîї êіëüêîñòі
ïóòіâîê, ïðîäàíèõ òóðèñòè÷íîþ ôіðìîþ çà êîæåí ìіñÿöü. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê Ñ12:Å12.
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7. Óêàæіòü îá’єêòè òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, äî ÿêèõ ìîæíà çàñòîñóâàòè ñòèëü.
A) àáçàöè
B) êîëîíêè
C) òàáëèöі
А Б В Г Д
D) ñïèñêè
E) çîáðàæåííÿ
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êâèòêè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.mdb.

ІНФОРМАТИКА
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Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ êіëüêîñòі ïðîäàíèõ ïóòіâîê çà
êîæåí ìіñÿöü îêðåìî ïî Óêðàїíі, Єãèïòó і Òóðå÷÷èíі. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, íà ÿêі êâèòêè є â íàÿâíîñòі òà òàðèô íà
ÿêі íèæ÷èé çà 780 ãðí. Òàáëèöÿ ìàє òàêîæ ìіñòèòè íîìåðè ðåéñіâ.
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïóòіâêè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ êіëüêîñòі ìіñò, êіëüêіñòü ïðîäàíèõ ïóòіâîê äî ÿêèõ ó êâіòíі ïåðåâèùèëà 100. Âõіäíі äàíі – êіëüêіñòü ïðîäàíèõ ïóòіâîê äî êîæíîãî іç çàçíà÷åíèõ ó
òàáëèöі ìіñò çà êâіòåíü. Âèõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ êіëüêîñòі ìіñò, ùî âіäïîâіäàþòü çàçíà÷åíіé óìîâі.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïóòіâêè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ
«Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ïóòіâêè.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü ïóòіâîê, ÿêі ïðîäàíî äî êîæíîãî ç ïîäàíèõ ó òàáëèöі ìіñò
ïðîòÿãîì êâіòíÿ é òðàâíÿ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè
çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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13. Ïå÷åðè Êðèìó. Íà êàíіêóëàõ âè ðàçîì ç âàøèì äðóãîì ïðèїõàëè âіäïî÷èâàòè äî Êðèìó,
â Àëóøòó. Âàø äðóã çàõîïëþєòüñÿ ñïåëåîëîãієþ òà ïî÷óâ ïðî Ìàðìóðîâó ïå÷åðó ó
Êðèìó. Íà ïðîõàííÿ äðóãà çíàéäіòü âіäîìîñòі ïðî Ìàðìóðîâó ïå÷åðó, à ñàìå: ÿê äî íåї
ìîæíà äіñòàòèñÿ ç Àëóøòè, ÷è âіäêðèòà âîíà äëÿ âіäâіäóâà÷іâ, ÷è äîçâîëÿєòüñÿ â Ìàðìóðîâіé ïå÷åðі ôîòîãðàôóâàòè òà ïðîâîäèòè âіäåîçéîìêó.
Ïіäãîòóéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò, äå ó âèãëÿäі òàáëèöі ïîäàéòå òàêі âіäîìîñòі ïðî Ìàðìóðîâó ïå÷åðó: ìіñöåçíàõîäæåííÿ, ÿê äіñòàòèñÿ ç Àëóøòè, ðіê âіäêðèòòÿ, òåìïåðàòóðà
ïîâіòðÿ âñåðåäèíі ïå÷åðè, ãëèáèíà. Äîäàéòå äî äîêóìåíòà çîáðàæåííÿ ïå÷åðè òà ñõåìó
ïå÷åðè ç ðіçíèìè åêñêóðñіéíèìè ìàðøðóòàìè. Îïèøіòü îñîáëèâîñòі êîæíîãî ìàðøðóòó,
âêàæіòü éîãî íàçâó, âàðòіñòü, äîâæèíó òà òðèâàëіñòü. Òàáëèöÿì òà іíøèì ñòðóêòóðíèì
åëåìåíòàì äîêóìåíòà äàéòå íàçâè òà âіäôîðìàòóéòå çàãîëîâêè.
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ВАРІАНТ 14
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ.
A) âіäåîïàì’ÿòü, êåø-ïàì’ÿòü, îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü
B) êëàâіàòóðà, ìіêðîôîí, âåá-êàìåðà, ñêàíåð
C) ãíó÷êі òà æîðñòêі ìàãíіòíі äèñêè, îïòè÷íі äèñêè, ôëåø-ïàì’ÿòü
D) ïðèíòåð, ãó÷íîìîâöі, íàâóøíèêè

А Б В Г

2. Óêàæіòü, ÿêі ãðàôі÷íі îá’єêòè ìîæíà ñòâîðèòè â ñåðåäîâèùі ïðîãðàì ç ïàêåòà MS Office
çà äîïîìîãîþ іíñòðóìåíòà WordArt.
A) ãðàôі÷íі îá’єêòè, ùî ìіñòÿòü ôіãóðíèé òåêñò çі ñïåöåôåêòàìè
B) âèíîñêè
А Б В Г
C) àâòîôіãóðè
D) îðãàíіçàöіéíі äіàãðàìè
3. Óêàæіòü, ÿêèé ïðîòîêîë ç ïàêåòà TCP/IP ïðèçíà÷åíèé äëÿ îòðèìàííÿ òà çáåðåæåííÿ
åëåêòðîííîї ïîøòè.
A) HTTP
B) FTP
А Б В Г
C) POP
D) SMTP
4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà à ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à.
Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 7
B) 11
А Б В Г
C) 14
D) 16

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü âèäè ïóáëіêàöіé, ÿêі ìîæíà ñòâîðþâàòè çàñîáàìè MS Publisher.
A) ïóáëіêàöії äëÿ äðóêó
B) âåá-âóçëè
C) âіäåîôіëüìè
А Б В Г Д
D) áàçè äàíèõ
E) ñëàéäîâі ïðåçåíòàöії
6. Óêàæіòü, ÿêі ç óêàçàíèõ îá’єêòіâ ìîæóòü áóòè çàïàêîâàíі â àðõіâíèé ôàéë.
A) îäèí ôàéë
B) êіëüêà ôàéëіâ
C) îá’єêòè, ùî ìіñòÿòüñÿ â Áóôåðі îáìіíó
А Б В Г Д
D) ïàïêà, ùî ìіñòèòü ôàéëè òà âêëàäåíі ôàéëè
E) êіëüêà ôàéëіâ і ïàïîê
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8. Óêàæіòü âіäíîñíі ïîñèëàííÿ íà êëіòèíêè â ñåðåäîâèùі åëåêòðîííîãî ïðîöåñîðà MS Excel.
A) À1
B) $B$5
C) C$3
А Б В Г Д
D) $D$7
E) Â17
У завданнях 9 та 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè îäèíèöü âèìіðþâàííÿ єìíîñòі ïðèñòðîїâ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ òà ïîäàííÿì їõ çâ’ÿçêó ç іíøèìè îäèíèöÿìè âèìіðþâàííÿ.
A) áàéò
B) Êáàéò
C) Ãáàéò
D) Ìáàéò
E) Òáàéò

1)
2)
3)
4)
5)

1024
1024
8 áіò
1024
1024

áàéòіâ
Ìáàéòіâ
Ãáàéòіâ
Êáàéòіâ

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè òà ïðèçíà÷åííÿì òèïіâ äàíèõ ÑÓÁÄ MS Access.
A) òåêñòîâèé
1)
B) ãðîøîâèé
C) ÷èñëîâèé
2)
D) ïîëå îá’єêòà OLE
3)
E) äàòà/÷àñ
4)
5)

äëÿ çáåðіãàííÿ ÷èñëîâèõ çíà÷åíü (öіëèõ àáî äðîáîâèõ), ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îá÷èñëåííÿõ
äëÿ çáåðіãàííÿ îá’єêòіâ Object Linking and Embedding
А
ç іíøèõ ïðîãðàì Windows
äëÿ çáåðіãàííÿ çíà÷åíü äàò і ÷àñó
Б
äëÿ çáåðіãàííÿ ãðîøîâèõ çíà÷åíü
В
äëÿ àëôàâіòíî-öèôðîâèõ ñèìâîëіâ, âêëþ÷àþ÷è òåêñò, à
òàêîæ òåêñò і öèôðè, ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îá÷èñ- Г
Д
ëåííÿõ

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Ïîòðåáà â òîâàðàõ.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó çàëèøêó
òîâàðіâ, óðàõîâóþ÷è êіëüêіñòü ïîñòàâëåíèõ і ïðîäàíèõ òîâàðіâ. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ
ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê D4:D8.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ êіëüêîñòі òîâàðіâ, ÿêі áóëî ïîñòàâëåíî, òà їõ çàëèøêîì. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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7. Óêàæіòü ìîæëèâі ïàðàìåòðè íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word.
A) ïðîïîðöіéíèé
B) çâè÷àéíèé
C) íàïіâæèðíèé
А Б В Г Д
D) êóðñèâ
E) íàïіâæèðíèé êóðñèâ
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Ðåéñè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.
mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè äî Ëüâîâà. Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè íàïðÿì,
íîìåðè ðåéñіâ, ÷àñ їõ âіäïðàâëåííÿ òà ïðèáóòòÿ.

13. Ãåòüìàíè Óêðàїíè. Íà çãàäêó â÷èòåëåâі іñòîðії âè âèðіøèëè ñòâîðèòè ÷àñîâó äіàãðàìó
íà òåìó «Óêðàїíà: âіä ãåòüìàíіâ äî ïðåçèäåíòіâ». Îñêіëüêè òàêó äіàãðàìó ìîæíà âèêîðèñòàòè ó ïðåçåíòàöії, ðîçäðóêóâàòè íà ïëàêàòі äëÿ øêіëüíîãî êàáіíåòó ÷è íà ëèñòіâöі
äëÿ ó÷íіâ, âè âèðіøèëè ñòâîðèòè ñõåìó (ïðіçâèùå, ôîòî, ÷àñîâèé ïðîìіæîê) çàñîáàìè
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïîòðåáà â òîâàðàõ (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîї êіëüêîñòі ïðîäàíèõ òîâàðіâ. Âõіäíі äàíі – êіëüêіñòü ïðîäàíèõ îäèíèöü êîæíîãî іç çàçíà÷åíèõ ó òàáëèöі òîâàðіâ. Âèõіäíі äàíі – òåêñòîâå
ïîâіäîìëåííÿ «Âñüîãî ïðîäàíî », çíà÷åííÿ çàãàëüíîї êіëüêîñòі ïðîäàíèõ òîâàðіâ, òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «òîâàðіâ.».
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ïîòðåáà â òîâàðàõ (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ïîòðåáà â òîâàðàõ.
xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü çàëèøêó òîâàðіâ êîæíîãî ç íàâåäåíèõ
ó òàáëèöі ïðîäóêòіâ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà
äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà. ×àñîâó äіàãðàìó òàêîæ ìîæíà ñòâîðèòè і â ñåðåäîâèùі òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà. Òîìó âè âèðіøèëè çðîáèòè â÷èòåëåâі іñòîðії äâі ñõåìè íà âèáіð. Àëå
ñõåìà ïîòðåáóє ïîÿñíåííÿ, òîìó âè òàêîæ âèðіøèëè ñòâîðèòè òåêñòîâèé äîêóìåíò, äå
ðîçìіñòèëè ñõåìó òà ïîäàëè êîðîòêі âіäîìîñòі äî її ñêëàäîâèõ: ïðî îñîáó ãåòüìàíà ÷è
ïðåçèäåíòà, îñíîâíі çäîáóòêè òà ðåôîðìè, ùî âіäáóâàëèñÿ çà ÷àñ éîãî ïðàâëіííÿ, òà
ïîñèëàííÿ íà іíòåðíåò-ðåñóðñè, äå ìîæíà çíàéòè áіëüø äîêëàäíі âіäîìîñòі. Ñòâîðіòü
òåêñòîâèé äîêóìåíò, äå ðîçìіñòіòü äâі ñõåìè òà äîäàòêîâі ïîÿñíåííÿ: іì’ÿ ãåòüìàíà àáî
ïðåçèäåíòà, îñíîâíі éîãî çäîáóòêè àáî ðåôîðìè, ùî âіäáóëèñÿ çà ÷àñ éîãî ïðàâëіííÿ, òà
ïîñèëàííÿ íà іíòåðíåò-ðåñóðñè, äå ìîæíà çíàéòè áіëüø äîêëàäíі âіäîìîñòі.
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ВАРІАНТ 15
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü îñíîâíèé ïðèñòðіé êîìï’þòåðà, ïðèçíà÷åíèé äëÿ êåðóâàííÿ âñіìà éîãî ïðèñòðîÿìè òà âèêîíàííÿ àðèôìåòè÷íèõ і ëîãі÷íèõ îïåðàöіé íàä äàíèìè.
A) ìàòåðèíñüêà ïëàòà
B) öåíòðàëüíèé ïðîöåñîð
А Б В Г
C) âíóòðіøíÿ ïàì’ÿòü
D) çîâíіøíÿ ïàì’ÿòü
2. Óêàæіòü çàñіá, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî íàéçðó÷íіøå âèáðàòè çàãàëüíèé ñòèëü îôîðìëåííÿ
ïðåçåíòàöії.
A) êîëîíòèòóë
B) ìàêåò
А Б В Г
C) çðàçîê
D) øàáëîí
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ïðîâàéäåð – öå...».
A) êîìï’þòåð-ñåðâåð, ùî íàäàє іíòåðíåò-ïîñëóãè
B) îðãàíіçàöіÿ, ùî çàáåçïå÷óє çâ’ÿçîê êîðèñòóâà÷à ç ìåðåæåþ Іíòåðíåò
C) êîìï’þòåð, íà ÿêîìó âñòàíîâëåíî ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ðîáîòè ç
ìåðåæåþ
D) îðãàíіçàöіÿ, ùî êîðèñòóєòüñÿ ïîñëóãàìè Іíòåðíåòó

А Б В Г

4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà à ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à.
Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 4
B) 5
А Б В Г
C) 7
D) 10

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü çàñîáè, ùî íàëåæàòü äî òåëåêîìóíіêàöії.
A) ñóïóòíèêîâі àíòåíè
B) êàëüêóëÿòîð
C) ôàêñ
D) ìîáіëüíèé òåëåôîí
E) äèêòîôîí

А Б В Г Д

6. Óêàæіòü òâåðäæåííÿ, ùî õàðàêòåðèçóþòü âåêòîðíі çîáðàæåííÿ.
A) ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü òàì, äå âàæëèâèì є ÷іòêіñòü êîíòóðіâ
çîáðàæåííÿ
B) ïіä ÷àñ çáіëüøåííÿ ìàñøòàáó ïåðåãëÿäó çîáðàæåííÿ їõ ÿêіñòü íå âòðà÷àєòüñÿ
C) îá’єêòè, ç ÿêèõ óòâîðåíî çîáðàæåííÿ, ðîçòàøîâóþòüñÿ â ðÿäêàõ і ñòîâïöÿõ
D) ïіä ÷àñ çáіëüøåííÿ ìàñøòàáó ïåðåãëÿäó ãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ àáî
А Б В Г Д
éîãî ðîçìіðіâ ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïіêñåëіçàöіÿ çîáðàæåííÿ
E) çîáðàæåííÿ íàãàäóє àïëіêàöіþ
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8. Óêàæіòü îñíîâíі ôóíêöії ÑÓÁÄ.
A) ïîïîâíåííÿ, ðîçøèðåííÿ òà âіäíîâëåííÿ áàç äàíèõ
B) ñòâîðåííÿ ïîòîêîâèõ і ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé
C) ïіäâèùåííÿ íàäіéíîñòі çáåðіãàííÿ äàíèõ
D) çàõèñò äàíèõ
E) âèâåäåííÿ ïîâíèõ і äîñòîâіðíèõ äàíèõ íà çàïèòè êîðèñòóâà÷à

А Б В Г Д

У завданнях 9 і 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ðîçøèðåííÿì і òèïîì ôàéëó.
A) txt
B) bmp
C) exe
D) avi
E) wav

1)
2)
3)
4)
5)

ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ
çâóêîâèé ôàéë
òåêñòîâèé äîêóìåíò
ïðîãðàìà
âіäåîôàéë

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè ôóíêöіé åëåêòðîííîї òàáëèöі MS Excel òà ðåçóëüòàòîì їõ çàñòîñóâàííÿ.
A) AVERAGE (ÑÐÇÍÀ×) 1) ïîâåðòàє íàéáіëüøå çíà÷åííÿ ç íàáîðó çíà÷åíü
B) MAX (ÌÀÊÑ)
2) ïîâåðòàє îäíå çíà÷åííÿ, ÿêùî âêàçàíà óìîâà â ðåC) MIN (ÌÈÍ)
çóëüòàòі îá÷èñëåííÿ äàє çíà÷åííÿ TRUE, òà іíøå
D) SUM (ÑÓÌÌ)
çíà÷åííÿ, ÿêùî – FALSE
E) IF (ÅÑËÈ)
3) ïîâåðòàє ñåðåäíє àðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ àðãóìåíòіâ
4) ïîâåðòàє íàéìåíøå ÷èñëî ó ñïèñêó çíà÷åíü
5) ñóìóє âñі ÷èñëà â çàäàíîìó äіàïàçîíі êëіòèíîê

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Îëіìïіàäà.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó çàãàëüíîї ñóìè áàëіâ
êîæíîãî ç ó÷àñíèêіâ. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê Í4:Í11.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ êіëüêîñòі áàëіâ, îòðèìàíèõ êîæíèì ç ó÷íіâ çà êîæíå çàâäàííÿ îëіìïіàäè. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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7. Óêàæіòü ïàðàìåòðè ôîðìàòóâàííÿ, ÿêі ìîæíà çàñòîñóâàòè äî âèäіëåíîãî àáçàöó â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë
B) іíòåðâàë ïіñëÿ àáçàöó
C) âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà àáçàöó
А Б В Г Д
D) îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè
E) ðîçìіð ïàïåðó

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 15

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ІНФОРМАТИКА

12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êàäðè áàçè äàíèõ Ïіäïðèєìñòâî.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ñïіâðîáіòíèêіâ, ÿêі íàðîäèëèñÿ íå ðàíіøå çà
01.01.1978 ðîêó. Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè ïðіçâèùà, іìåíà òà ïî áàòüêîâі ñïіâðîáіòíèêіâ, à
òàêîæ äàòó їõ íàðîäæåííÿ.

13. Êîðèñíèé ðåñóðñ. Âàøà ñåñòðà, ÿêà ïðàöþє â÷èòåëüêîþ àíãëіéñüêîї ìîâè, ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî óðîêіâ ñòâîðþє ïðèâàáëèâі õìàðèíêè çі ñëіâ çà äîïîìîãîþ ìåðåæíîãî ñåðâіñó
Wordle. Âèêîðèñòîâóþ÷è іíòåðíåò-ðåñóðñè, âè ç’ÿñóâàëè, ùî â ñåðåäîâèùі ñåðâіñó ìîæíà
ââîäèòè ó âіäïîâіäíå ïîëå òåêñò ÷è àäðåñó ñàéòà, à ïðîãðàìà ãåíåðóє õìàðó, âèêîðèñòîâóþ÷è íàé÷àñòіøå âæèâàíі ñëîâà. Òàêîæ âè äіçíàëèñÿ, ùî õìàðèíêè ñëіâ – öå íå òіëüêè
ãàðíі êàðòèíêè, òîìó âèðіøèëè ïðîâåñòè ñåðåä ó÷íіâ êëàñó ìîçêîâèé øòóðì äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñòåé âèêîðèñòàííÿ òàêèõ õìàðèíîê. Äëÿ öüîãî âè ñòâîðèëè õìàðèíêó
ñëіâ, âèêîðèñòîâóþ÷è ãîëîâíó ñòîðіíêó ñàéòà âëàñíîї øêîëè, òà ðîçðîáèëè òåêñòîâèé
äîêóìåíò, ùî ìіñòèòü іëþñòðîâàíó іíñòðóêöіþ ç âèêîðèñòàííÿ äàíîãî ðåñóðñó. Ñòâîðіòü
òåêñòîâèé äîêóìåíò, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ðîçäіëіâ (êîæåí ïî÷èíàєòüñÿ ç íîâîї ñòîðіíêè): 1) Ìîÿ øêîëà – ïðèêëàä âèêîðèñòàííÿ ñåðâіñó Wordle; 2) Іíñòðóêöіÿ êîðèñòóâà÷à; 3) Ïåðåâàãè ñåðâіñó – îïèñ äâîõ ïåðåâàã âèêîðèñòàííÿ õìàðèíîê çі ñëіâ (ðåêëàìà,
іíòðèãà, ðîçâèâàëüíі âïðàâè òîùî).
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Îëіìïіàäà (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ ìàêñèìàëüíîї òà ìіíіìàëüíîї êіëüêîñòі áàëіâ, îäåðæàíèõ ó÷íÿìè
çà âèêîíàííÿ Çàâäàííÿ 3. Âõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ êіëüêîñòі áàëіâ, îäåðæàíèõ êîæíèì
ó÷àñíèêîì çà âèêîíàííÿ Çàâäàííÿ 3. Âèõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ ìàêñèìàëüíîї òà ìіíіìàëüíîї êіëüêîñòі áàëà.
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Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Îëіìïіàäà (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ
«Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Îëіìïіàäà.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé
âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü áàëіâ, îäåðæàíèõ êîæíèì ç ó÷àñíèêіâ çà Çàâäàííÿ 1
і Çàâäàííÿ 3. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ
MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.

ІНФОРМАТИКА

17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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ВАРІАНТ 16
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü íàéìåíøó îäèíèöþ âèìіðþâàííÿ îáñÿãó äàíèõ.
A) áàéò
B) áіò
C) ìåãàáàéò
D) êіëîáіò

А Б В Г

2. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ó ÿêèõ ìîæóòü çáåðіãàòèñÿ øàáëîíè, ñòâîðåíі çàñîáàìè
MS Word.
A) mht, mhtl
B) doc, docõ
А Б В Г
C) htm, html
D) dot, dotx
3. Óêàæіòü ðåæèì âіäîáðàæåííÿ ïðåçåíòàöії, ñòâîðåíîї çàñîáàìè MS PowerPoint, ÿêèé äàє
çìîãó ïåðåãëÿíóòè âñі ñëàéäè ïðåçåíòàöії ó âèãëÿäі åñêіçіâ.
A) ñòîðіíêè íîòàòîê
B) ïîêàç ñëàéäіâ
А Б В Г
C) çâè÷àéíèé
D) ñîðòóâàëüíèê ñëàéäіâ
4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà à ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à
çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 10
B) 100
А Б В Г
C) 1000
D) 10 000

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ôëåø-êàðòè (óíіâåðñàëüíі íîñії äëÿ çáåðіãàííÿ äàíèõ) âèêîðèñòîâóþòüñÿ â...».
A) êîìï’þòåðàõ
B) ìîáіëüíèõ òåëåôîíàõ
C) ìіêðîõâèëüîâèõ ïå÷àõ
А Б В Г Д
D) öèôðîâèõ ôîòîêàìåðàõ
E) ìåõàíі÷íèõ ãîäèííèêàõ
6. Óêàæіòü òâåðäæåííÿ, ÿêі õàðàêòåðèçóþòü âåêòîðíі çîáðàæåííÿ.
A) âèêîðèñòîâóєòüñÿ äàíèé âèä ãðàôіêè òîäі, êîëè ïîòðіáíî ÿêіñíî і ÷іòêî ïåðåäàòè â
çîáðàæåííі âіäòіíêè êîëüîðіâ і ïëàâíі ïåðåõîäè âіä îäíîãî êîëüîðó äî іíøîãî
B) ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ áóäóєòüñÿ ç ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ
C) êîæíå ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ìàє áàãàòîøàðîâó ñòðóêòóðó
А Б В Г Д
D) ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç ïіêñåëіâ
E) ðîçìіð ôàéëó çîáðàæåííÿ çàëåæèòü âіä âèñîòè і øèðèíè çîáðàæåííÿ
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8. Óêàæіòü òèïè áàç äàíèõ.
A) ìåðåæíі
B) ðåëåâàíòíі
C) ðåëÿöіéíі
D) ієðàðõі÷íі
E) äèñêðåòíі

А Б В Г Д

А Б В Г Д

У завданнях 9 і 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ôîðìàòîì êëіòèíîê åëåêòðîííîї òàáëèöі MS Excel òà âèãëÿäîì äàíèõ ó êëіòèíöі.
A) ÷àñ
B) òåêñòîâèé
C) ÷èñëîâèé
D) äðîáîâèé
E) äàòà

1)
2)
3)
4)
5)

825,4
17:32:55
äàòà
15.05.13
3/8

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òåðìіíàìè òà їõ îçíà÷åííÿìè.
A) ìîäåì
B) âåá
C) ãіïåðòåêñò
D) ïðîâàéäåð
E) ïðîòîêîë
ïåðåäàâàííÿ
äàíèõ

1) îðãàíіçàöіÿ, ùî çàáåçïå÷óє çâ’ÿçîê êîðèñòóâà÷à ç ìåðåæåþ Іíòåðíåò
2) ïðîãðàìè, ùî âèçíà÷àþòü ïðàâèëà, çà ÿêèìè êîäóþòüñÿ і
ïåðåäàþòüñÿ äàíі â ìåðåæі
3) ïðèñòðіé, ùî çàáåçïå÷óє ïåðåòâîðåííÿ äâіéêîâîãî êîäó â А
àíàëîãîâèé ñèãíàë, і íàâïàêè
Б
4) ñïîñіá îðãàíіçàöії òåêñòîâèõ äàíèõ, óñåðåäèíі ÿêèõ óñòàíîâ- В
ëåíî çâ’ÿçêè ìіæ їõ ðіçíèìè ôðàãìåíòàìè
5) âñåñâіòíіé іíôîðìàöіéíèé ïðîñòіð, ùî ìіñòèòü äîêóìåíòè, Г
Д
ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ çà äîïîìîãîþ ãіïåðïîñèëàíü

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó ñåðåäíüîãî áàëà äëÿ âñієї ãðóïè ó÷íіâ ç êîæíîãî ïðåäìåòà. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë
äіàïàçîí êëіòèíîê Â9:Í9.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ îöіíîê êîæíîãî ç ó÷íіâ êëàñó ç
óñіõ ïðåäìåòіâ, îêðіì ôіçèêè. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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7. Óêàæіòü, ÿêі ç óêàçàíèõ ïðîãðàì є àðõіâàòîðàìè.
A) NOD 32
B) WinRAR
C) DrWeb
D) ScanDisk
E) WinZIP
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êâèòêè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.
mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, òàðèô íà ÿêі íå ïåðåâèùóє 745 ãðí.
Òàáëèöÿ ìàє òàêîæ ìіñòèòè íîìåðè ðåéñіâ і òàðèôè.

13. Îëіìïіàäà ç іíôîðìàòèêè. Òðåíіíãîâèé öåíòð, ùî çàéìàєòüñÿ ïіäãîòîâêîþ ІÒ-ñïåöіàëіñòіâ, ïëàíóє çàïðîñèòè íà íàâ÷àííÿ äî ëіòíüîї øêîëè ç ïðîãðàìóâàííÿ ó÷íіâ êèїâñüêèõ øêіë, ÿêі ìàþòü íàéêðàùі ðåçóëüòàòè â îëіìïіàäі ç іíôîðìàòèêè çà îñòàííіé
ðіê. Óÿâіòü, ùî âè є ïðåäñòàâíèêîì òàêîãî öåíòðó. Ùîá ïåðåêîíàòè êåðіâíèöòâî ó ïðàâèëüíîìó âèáîðі øêіë äëÿ çàïðîøåííÿ ó÷íіâ, âè âèðіøèëè ïîáóäóâàòè äіàãðàìó êіëüêîñòі ïðèçåðіâ ó ï’ÿòè íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ùî ìàþòü íàéâèùі ðåçóëüòàòè. ×èñëîâó
äіàãðàìó ñëіä ïîáóäóâàòè íà îñíîâі ñòâîðåíîї åëåêòðîííîї òàáëèöі.
Ïіäãîòóéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò, ó ÿêîìó âêàæіòü URL-àäðåñè ñàéòіâ äâîõ íàéêðàùèõ,
íà âàøó äóìêó, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ òà àðãóìåíòè íà їõ êîðèñòü. Äîäàéòå äî äîêóìåíòà
òàêîæ äіàãðàìó êіëüêîñòі ïðèçåðіâ îëіìïіàä.
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14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ (çàâäàííÿ 11),
ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ çíà÷åííÿ ñåðåäíüîãî àòåñòàöіéíîãî áàëà Ãàïîíà Ñ.
(ç óñіõ ïðåäìåòіâ). Âõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ àòåñòàöіéíèõ áàëіâ Ãàïîíà Ñ. іç êîæíîãî ç
íàâåäåíèõ ó òàáëèöі ïðåäìåòіâ (íàçâè ïðåäìåòіâ ââîäèòè íå ïîòðіáíî). Âèõіäíі äàíі –
òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «Ñåðåäíіé àòåñòàöіéíèé áàë Ãàïîíà Ñ. ñòàíîâèòü – », çíà÷åííÿ
ñåðåäíüîãî áàëà.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ (çàâäàííÿ 11),
ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìóòüñÿ îöіíêè ç àëãåáðè òà ôіçèêè êîæíîãî ç
ó÷íіâ êëàñó. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ
MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
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ВАРІАНТ 17
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü ðіê, êîëè áóëî ñòâîðåíî ïåðøó åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíó ìàøèíó â Óêðàїíі.
A) 1942 ðіê
B) 1946 ðіê
А Б В Г
C) 1951 ðіê
D) 1953 ðіê
2. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ñòèëü îá’єêòà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word – öå...».
A) íàáіð çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ ïåâíîãî òèïó, ÿêèé ìàє іì’ÿ
B) íàáіð óçãîäæåíèõ ìіæ ñîáîþ ñòèëіâ îôîðìëåííÿ îá’єêòіâ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà, ÿêèé
ìàє іì’ÿ
C) ієðàðõі÷íà ñõåìà ðîçìіùåííÿ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí äîêóìåíòà
А Б В Г
D) íàáіð çãðóïîâàíèõ çà ïåâíèìè ïðàâèëàìè òà âëàñòèâîñòÿìè îá’єêòіâ,
ÿêèé ìàє іì’ÿ
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Êîíâåðòåð – öå...».
A) ïðîãðàìà, ÿêà ïåðåòâîðþє äàíі ó ôàéëі ç îäíîãî ôîðìàòó â іíøèé
B) ïðîãðàìà, çà äîïîìîãîþ ÿêîї ìîæíà ñòâîðþâàòè é îïðàöüîâóâàòè âіäåîôàéëè
C) ïðèñòðіé äëÿ ïåðåòâîðåííÿ äàíèõ ç îäíîãî ôîðìàòó â іíøèé
D) ïðîãðàìà äëÿ îïðàöþâàííÿ çâóêîâèõ äàíèõ

А Б В Г

4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà à ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî
îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 5
B) 21
А Б В Г
C) 23
D) 25

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïðèñòðîї, ÿêі íàëåæàòü äî ìàíіïóëÿòîðіâ.
A) êëàâіàòóðà
B) ìèøà
C) äæîéñòèê
D) äèãіòàéçåð
E) òðåêáîë
6. Óêàæіòü îñîáëèâîñòі âåêòîðíèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü.
A) çîáðàæåííÿ ìàñøòàáóþòüñÿ òà ðåäàãóþòüñÿ áåç âòðàòè ÿêîñòі
B) îáñÿã ôàéëó çàëåæèòü âіä ðîçìіðó çîáðàæåííÿ
C) ÿêіñòü ïîãіðøóєòüñÿ ïіä ÷àñ çáіëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ çîáðàæåííÿ
D) çàñòîñîâóþòü äëÿ çáåðåæåííÿ ôîòîãðàôіé
E) çàñòîñîâóþòü äëÿ çáåðåæåííÿ êðåñëåíü, øðèôòіâ
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А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü ôîðìóëè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà îá÷èñëèòè ñóìó çíà÷åíü äіàïàçîíó êëіòèíîê âіä Â2 äî Â4 ó ñåðåäîâèùі òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà MS Excel.
А Б В Г Д
A) Â2+Â3+Â4
Г) SUM(B2:B4)
B) SUM(B2,B4)
Д) SUM(B2;B4)
C) SUM(B2+B4)
У завданнях 9 та 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè òà ïðèçíà÷åííÿì òèïіâ äàíèõ ÑÓÁÄ MS Access.
A) ëі÷èëüíèê
B) ëîãі÷íèé
C) ïîëå ÌÅÌÎ
D) âêëàäåííÿ
E) ãіïåðïîñèëàííÿ

1) äëÿ çáåðіãàííÿ öèôðîâèõ çîáðàæåíü і áóäü-ÿêèõ äâіéêîâèõ ôàéëіâ àáî ôàéëіâ, ñòâîðåíèõ çà äîïîìîãîþ іíøèõ äîäàòêіâ MS Office
2) äëÿ çáåðіãàííÿ ãіïåðïîñèëàíü, ÿêі çàáåçïå÷óþòü äîñòóï äî âåáñòîðіíîê, àáî äî ôàéëіâ, àáî íà îá’єêòè MS Access, ÿêі
çáåðіãàþòüñÿ â áàçі äàíèõ
3) äëÿ òåêñòó, ðîçìіð ÿêîãî ïåðåâèùóє 255 ñèìâîëіâ, àáî А
äëÿ òåêñòó, ó ÿêîìó âèêîðèñòîâóєòüñÿ RTF-ôîðìàòóâàííÿ Б
4) äëÿ ôîðìóâàííÿ óíіêàëüíèõ çíà÷åíü, ÿêі ìîæóòü çàñòî- В
ñîâóâàòèñü ÿê ïåðâèííèé êëþ÷
5) äëÿ ëîãі÷íèõ çíà÷åíü: Òàê/Íі, Іñòèíà/Õèáà, Âêë./Âèêë. Г
Д
÷è True/False

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè ñåðâіñіâ Âåá 2.0, ÿêèìè ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ, ìàþ÷è àêàóíò Google, òà їõ URL-àäðåñàìè.
A) åëåêòðîííà ïîøòà
B) ðåäàêòîð âåá-ñòîðіíîê
C) ïåðåêëàäà÷
D) âåá-ñåðåäîâèùå äëÿ âåäåííÿ áëîãіâ
E) ñåðâіñ çáåðіãàííÿ ôîòîãðàôіé

1)
2)
3)
4)
5)

http://sites.google.com
http://www.panoramio.com
http://gmail.com
http://translate.google.com
http://www.blogger.com

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Âèòðàòè ïàëèâà.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó ôàêòè÷íèõ
âèòðàò ïàëèâà êîæíèì àâòîìîáіëåì, âðàõîâóþ÷è çàëèøîê íà ïî÷àòîê ìіñÿöÿ, êіëüêіñòü
îòðèìàíîãî ïàëèâà íà áåíçîçàïðàâöі òà çàëèøîê íà êіíåöü ìіñÿöÿ. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê Å5:Å8.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ çàëèøêіâ ïàëèâà íà ïî÷àòîê і
êіíåöü ìіñÿöÿ ïî êîæíîìó àâòîìîáіëþ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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7. Óêàæіòü îá’єêòè, ÿêі ìîæíà êîïіþâàòè çà äîïîìîãîþ Áóôåðà îáìіíó.
A) ôàéëè
Г) òåêñòîâі ôðàãìåíòè
B) ïàïêè
Д) âіêíà ïðîãðàì
C) ãðàôі÷íі ôðàãìåíòè

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Ðåéñè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.
mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, ÿêі çäіéñíþþòüñÿ ëіòàêàìè ìàðêè ÀÍ.
Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè íîìåðè ðåéñіâ, íàïðÿì, ÷àñ їõ âіäïðàâëåííÿ òà ïðèáóòòÿ.

13. Ñîôіїâêà. Âè ç îäíîêëàñíèêàìè òà êëàñíèì êåðіâíèêîì âèðіøèëè íà âèõіäíèõ âіäâіäàòè îäíå іç ñåìè ÷óäåñ Óêðàїíè – äåíäðîëîãі÷íèé ïàðê «Ñîôіїâêà».
Âèçíà÷òå, î êîòðіé ãîäèíі íåîáõіäíî âèїõàòè іç öåíòðàëüíîãî àâòîâîêçàëó Êèєâà, ùîá
ïîòðàïèòè äî ïàðêó íå ïіçíіøå 12.00 ãîä, òà âàðòіñòü êâèòêіâ íà äîðîãó. Âèçíà÷òå âàð-
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Âèòðàòè ïàëèâà (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ êіëüêîñòі çàëèøêó ïàëèâà íà êіíåöü ìіñÿöÿ ïî âñіõ àâòîìîáіëÿõ. Âõіäíі äàíі – çíà÷åííÿ çàëèøêó ïàëèâà ïî êîæíîìó àâòîìîáіëþ. Âèõіäíі
äàíі – çíà÷åííÿ ñóìàðíîї êіëüêîñòі çàëèøêó.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Âèòðàòè ïàëèâà (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Âèòðàòè ïàëèâà.xls
äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìóòüñÿ äàíі ïðî çàëèøêè ïàëèâà íà ïî÷àòîê òà êіíåöü
ìіñÿöÿ äëÿ êîæíîãî ç íàâåäåíèõ ó òàáëèöі íîìåðіâ àâòîìîáіëіâ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü
ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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òіñòü âõіäíèõ êâèòêіâ äî ïàðêó, âàðòіñòü åêñêóðñії òà äîäàòêîâèõ ïîñëóã (êàòàííÿ íà
÷îâíàõ òîùî). Ðîçðàõóéòå çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ òàáëèöü çàãàëüíó âàðòіñòü ïîäîðîæі äëÿ äåñÿòè ó÷íіâ і êëàñíîãî êåðіâíèêà. Âèçíà÷òå íåîáõіäíó ìіíіìàëüíó ñóìó äëÿ
êîæíîãî.
Ñòâîðіòü іíôîðìàöіéíèé áóêëåò, ùî ìàє ìіñòèòè іñòîðіþ çàñíóâàííÿ, ïëàí-ñõåìó ïàðêó
òà ôîòîãðàôії ïàðêó â ðіçíі ïîðè ðîêó. Çàïðîïîíóéòå ðåêîìåíäàöії ùîäî äîäàòêîâèõ
ïîñëóã, ÿêèìè, íà âàø ïîãëÿä, âàðòî ñêîðèñòàòèñÿ, òà íåîáõіäíó ñóìó êîøòіâ íà íèõ.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Âàð³àíò 17

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ВАРІАНТ 18
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü, ÿê íàçèâàєòüñÿ êîìïëåêñ òåõíі÷íèõ çàñîáіâ, íåîáõіäíèõ äëÿ ôóíêöіîíóâàííÿ
іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè.
A) ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ
B) іíôîðìàöіéíà ñèñòåìà
А Б В Г
C) àïàðàòíå çàáåçïå÷åííÿ
D) іíôîðìàöіéíà òåõíîëîãіÿ
2. Óêàæіòü ïðèíöèï ðîáîòè êîìï’þòåðà, ÿêèé ïåðåäáà÷àє ìîæëèâіñòü ñòâîðåííÿ êîðèñòóâà÷åì ðіçíèõ êîíôіãóðàöіé êîìï’þòåðà òà çìіíè ïðèñòðîїâ.
A) ìàãіñòðàëüíî-ìîäóëüíèé
B) äâіéêîâîãî êîäóâàííÿ
А Б В Г
C) àäðåñíîñòі
D) ïðîãðàìíîãî êåðóâàííÿ
3. Óêàæіòü, ùî ç ïåðåëі÷åíîãî íå є îá’єêòàìè ÑÓÁÄ MS Access.
A) ìîäóëі
B) òàáëèöі
C) ìàêðîñè
D) êëþ÷і

А Б В Г

4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà à ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî
îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
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А Б В Г

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ó ÿêèõ ìîæóòü áóòè çáåðåæåíі ïóáëіêàöії MS Publisher.
A) pub
B) wav
C) ppt
А Б В Г Д
D) doc
E) bmp
6. Óêàæіòü îñîáëèâîñòі, ÿêі ìàþòü âåêòîðíі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ.
A) îá’єìíіñòü çîáðàæåííÿ
B) ðåàëіñòè÷íіñòü çîáðàæåííÿ
C) ïðèðîäíіñòü êîëüîðіâ
D) çáåðåæåííÿ ÿêîñòі ïіä ÷àñ ìàñøòàáóâàííÿ
E) íåâåëèêі çà ðîçìіðîì ôàéëè çîáðàæåíü

А Б В Г Д

7. Óêàæіòü ïàðàìåòðè ôîðìàòóâàííÿ, ÿêі ìîæíà çàñòîñóâàòè äî ðîçäіëó äîêóìåíòà MS Word.
A) îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè
B) ðîçìіð ïàïåðó
C) ðîçìіðè ëіâîãî, ïðàâîãî, âåðõíüîãî òà íèæíüîãî ïîëіâ
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А Б В Г Д

8. Óêàæіòü äії, ÿêі âèêîíóþòüñÿ ïіä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ ôіëüòðіâ ó ñåðåäîâèùі òàáëè÷íîãî ïðîöåñîðà MS Excel.
A) âіäîáðàæàþòüñÿ íà åêðàíі ëèøå òі çàïèñè ñïèñêó, ùî âіäïîâіäàþòü çàäàíèì óìîâàì
B) âèäàëÿþòüñÿ çі ñïèñêó çàïèñè, ùî íå âіäïîâіäàþòü çàäàíèì óìîâàì
C) ïðèõîâóþòüñÿ òі çàïèñè ñïèñêó, ùî íå âіäïîâіäàþòü çàäàíèì óìîâàì
А Б В Г Д
D) ïðèõîâóþòüñÿ òі çàïèñè ñïèñêó, ùî âіäïîâіäàþòü çàäàíèì óìîâàì
E) âèäàëÿþòüñÿ çі ñïèñêó çàïèñè, ùî âіäïîâіäàþòü çàäàíèì óìîâàì
У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ óêàçàíèì ðîçøèðåííÿì òà òèïîì ôàéëó.
A) ppt
B) doc
C) jpg
D) mp3
E) wmf

1)
2)
3)
4)
5)

òåêñòîâèé äîêóìåíò
çâóêîâèé ôàéë
âіäåîôàéë
ñëàéäîâà ïðåçåíòàöіÿ
ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çàñîáàìè ïîøóêó âіäîìîñòåé â Іíòåðíåòі òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) ïîøóêîâà
1) ñàéò, íà ÿêîìó çáåðіãàþòüñÿ âïîðÿäêîâàíі çà òåìàìè ïîñèëàííÿ íà
ìàøèíà
іíøі ñàéòè
B) ïîøóêîâèé 2) ñàéò, ùî ìіñòèòü ïîñèëàííÿ íà äîêóìåíòè ÷è іíøі ñàéòè ç ïåâíîї àáî
ñåðâåð
äîâіëüíîї òåìàòèêè і, ÿê ïðàâèëî, íàäàє äîñòóï äî ïîøóêîâîї ñèñòåìè
C) âåá-êàòàëîã 3) ïðîãðàìà, ÿêó ïîøóêîâà ìàøèíà âèêîðèñòîâóє äëÿ ïåðåãëÿäó ñàéòіâ
Іíòåðíåòó ç ìåòîþ ïîøóêó íîâèõ і çìіíåíèõ äîêóìåíòіâ, çáèD) ïîðòàë
ðàííÿ äàíèõ і ïåðåäàâàííÿ їõ іíäåêñóâàëüíèì ïðîãðàìàì
E) àãåíò
А
4) ïðîãðàìà ç âåá-іíòåðôåéñîì, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïîøóêó âіäîìîñ- Б
òåé â Іíòåðíåòі
В
5) ïðîãðàìà, ùî çíàõîäèòü ó áàçі äàíèõ ïîøóêîâîї ñèñòåìè äàíі
ïðî ñòîðіíêè, ÿêі âіäïîâіäàþòü óâåäåíîìó êîðèñòóâà÷åì êðè- Г
Д
òåðіþ
Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Êðèòåðії іäåàëüíîãî ïðåäñòàâíèêà âëàäè.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ
ðîçðàõóíêó ðіçíèöі ìіæ áàæàíèì ðіâíåì і ïîòî÷íîþ îöіíêîþ çà êîæíèì іç êðèòåðіїâ.
Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê D4:D9.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ çíà÷åíü ïîòî÷íîї îöіíêè êåðіâíèêіâ âëàäè ïî êîæíîìó ç êðèòåðіїâ, âêàçàíèõ ó òàáëèöі. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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D) ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë
E) іíòåðâàë ìіæ ñèìâîëàìè
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êàäðè áàçè äàíèõ Ïіäïðèєìñòâî.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ñïіâðîáіòíèêіâ, ÿêі ïðàöþþòü íà ïîñàäі ðîáіòíèêà. Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè ïðіçâèùà, іìåíà òà ïî áàòüêîâі ñïіâðîáіòíèêіâ, à òàêîæ їõ
îêëàä.

13. Âèáіð ïðèíòåðà. Âàøà ñåñòðà, ñòóäåíòêà-ïåðøîêóðñíèöÿ, ïëàíóє ïðèäáàòè ïðèíòåð, àëå
їé âàæêî çäіéñíèòè âèáіð â óìîâàõ ñó÷àñíîãî ðèíêó. Äîïîìîæіòü ñåñòðі çðîáèòè âèáіð.
Äëÿ öüîãî çíàéäіòü ñàéòè, äå ìîæíà çíàéòè âіäîìîñòі ïðî ñó÷àñíі ïðèíòåðè, їõ òèïè òà
öіíè, ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ðåêîìåíäàöіÿìè ùîäî ïðèäáàííÿ êîíêðåòíîãî òèïó
ïðèíòåðà çàëåæíî âіä ñïåêòðà çàâäàíü, ÿêі ïîòðіáíî âèðіøèòè. Ùîá ñåñòðà çìîãëà ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè åëåêòðîííèõ ìàãàçèíіâ і öåíòðіâ îáñëóãîâóâàííÿ, ïîäàéòå ó ñâîїõ
ðåêîìåíäàöіÿõ àäðåñè äâîõ–òðüîõ åëåêòðîííèõ ìàãàçèíіâ і öåíòðіâ îáñëóãîâóâàííÿ,
àðãóìåíòóþ÷è öåé âèáіð. Äëÿ ïåðåêîíëèâîñòі âàøèõ àðãóìåíòіâ íàâåäіòü âіäãóêè êîðèñòóâà÷іâ ïðî ïðèíòåðè, ÿêі âè ðåêîìåíäóєòå.
У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Êðèòåðії іäåàëüíîãî ïðåäñòàâíèêà
âëàäè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ íàÿâíîñòі êðèòåðіїâ, çíà÷åííÿ
ÿêèõ ïåðåâèùóє 50 %. Âõіäíі äàíі – ïîòî÷íà îöіíêà (ó âіäñîòêàõ) êîæíîãî ç íàâåäåíèõ
êðèòåðіїâ. Âèõіäíі äàíі – êіëüêіñòü êðèòåðіїâ, çíà÷åííÿ ÿêèõ ïåðåâèùóє 50 %, òåêñòîâå
ïîâіäîìëåííÿ «íі», ÿêùî òàêі êðèòåðії âіäñóòíі, àáî «òàê» – â іíøîìó âèïàäêó.
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Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Êðèòåðії іäåàëüíîãî ïðåäñòàâíèêà
âëàäè (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі
ôàéëó Êðèòåðії іäåàëüíîãî ïðåäñòàâíèêà âëàäè.xls äіàãðàìè, íà ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ áàæàíèé ðіâåíü і ïîòî÷íà îöіíêà äëÿ êîæíîãî ç êðèòåðіїâ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü
ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.

ІНФОРМАТИКА

17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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ВАРІАНТ 19
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü, äå і êîëè áóëî ñòâîðåíî ïåðøó âіò÷èçíÿíó åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíó ìàøèíó.
A) Êèїâ, 1951 ðіê
B) Õàðêіâ, 1946 ðіê
А Б В Г
C) Äîíåöüê, 1948 ðіê
D) Ëüâіâ, 1952 ðіê
2. Óêàæіòü ïàðàìåòðè íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ, ÿêі âèêîðèñòàíî â ðå÷åííі: ß çíàþ іíôîðìàòèêó!
A) íàïіâæèðíèé, ïіäêðåñëåíèé
B) ïіäêðåñëåíèé, êóðñèâ
А Б В Г
C) íàïіâæèðíèé, êóðñèâ, ïіäêðåñëåíèé
D) çâè÷àéíèé, ïіäêðåñëåíèé
3. Ïðîãðàìà äëÿ îïðàöþâàííÿ âіäåîôàéëіâ íà êîìï’þòåðі – öå…
A) êîíâåðòåð
B) âіäåîðåäàêòîð
C) ïëàãіí
D) ïîäêàñò

А Б В Г

4. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà à ïіñëÿ âèêîíàííÿ
âêàçіâîê áëîê-ñõåìè, ïîäàíîї íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à.
Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 0
B) 7
А Б В Г
C) 12
D) 14

У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü ïðèñòðîї, ÿêі ðîçìіùóþòüñÿ íà ìàòåðèíñüêіé ïëàòі.
A) ïðîöåñîð
B) áëîê æèâëåííÿ
C) íàêîïè÷óâà÷і íà æîðñòêèõ ìàãíіòíèõ äèñêàõ
D) êîíòðîëåðè ïðèñòðîїâ ââåäåííÿ-âèâåäåííÿ
E) âíóòðіøíÿ ïàì’ÿòü
6. Óêàæіòü îñîáëèâîñòі, ÿêі ìàþòü ðàñòðîâі ãðàôі÷íі îá’єêòè.
A) çîáðàæåííÿ ìàñøòàáóþòüñÿ òà ðåäàãóþòüñÿ áåç âòðàòè ÿêîñòі
B) îáñÿã ôàéëó çàëåæèòü âіä ðîçìіðó çîáðàæåííÿ
C) ÿêіñòü ïîãіðøóєòüñÿ ïіä ÷àñ çáіëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ çîáðàæåííÿ
D) çàñòîñîâóþòü äëÿ çáåðåæåííÿ ôîòîãðàôіé
E) çàñòîñîâóþòü äëÿ çáåðåæåííÿ êðåñëåíü, øðèôòіâ
7. Óêàæіòü õàðàêòåðèñòèêè, ÿêі ìàє ôàéë.
A) íàçâà
B) ðîçøèðåííÿ
C) ìіñöå çáåðåæåííÿ
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А Б В Г Д

А Б В Г Д

D) îáñÿã
E) äàòà і ÷àñ ñòâîðåííÿ

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü îá’єêòè áàçè äàíèõ, ùî ïðèçíà÷åíi äëÿ ââåäåííÿ òà ïåðåãëÿäó äàíèõ.
A) òàáëèöі
B) çàïèòè
C) ôîðìè
А Б В Г Д
D) çâіòè
E) ìàêðîñè
У завданнях 9 і 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíîñòі ìіæ ïðèêëàäàìè ôóíêöіé åëåêòðîííîї òàáëèöі MS Excel òà
òèïàìè ôóíêöіé.
A) IF(A2100; “Ïåðåâèùåííÿ áþäæåòó”;””)
B) AVERAGE(A2:A6)
C) SIN(F6)
D) VALUE(“1 000 ãðí.”)
E) DATE(A2;B2;C2)

1)
2)
3)
4)
5)

ñòàòèñòè÷íà
äàòà é ÷àñ
ëîãі÷íà
ìàòåìàòè÷íà
òåêñòîâà

А
Б
В
Г
Д

10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ åëåìåíòàìè URL-àäðåñè http://www.redkyb.ru/pisni/kupalo3.
html òà їõ çíà÷åííÿìè.
A) http
B) www
C) redkyb.ru
D) pisni
E) kupalo3.html

1)
2)
3)
4)
5)

òèï ðåñóðñó
àäðåñà ñåðâåðà, íà ÿêîìó çáåðіãàєòüñÿ ðåñóðñ
іì’ÿ ôàéëó âіäïîâіäíîãî âåá-äîêóìåíòà
íàçâà ïðîòîêîëó äëÿ äîñòóïó äî ðåñóðñó
íàçâà ïàïêè

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
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11. Âіäêðèéòå ôàéë Ñïèñîê çàìîâëåíü.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó çàãàëüíîї âàðòîñòі êîæíîãî çàìîâëåííÿ, âðàõîâóþ÷è êіëüêіñòü îäèíèöü âèðîáó òà öіíó çà îäèíèöþ.
Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê F4:F11.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ çàãàëüíîї âàðòîñòі çàìîâëåíü êîæíîãî êëієíòà. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Êâèòêè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.
mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, òàðèô íà ÿêі íå ïåðåâèùóє 390 ãðí.
Òàáëèöÿ ìàє ìіñòèòè íîìåðè ðåéñіâ, òàðèôè òà âіäîìîñòі ïðî íàÿâíіñòü êâèòêіâ.

13. Іíñòðóêöії. Âàø áðàò, ùî ïðàöþє çà êîðäîíîì, ñïіëêóєòüñÿ ç ðîäè÷àìè ÷åðåç Skype.
Ùîá äîïîìîãòè ðîäè÷àì êðàùå îïàíóâàòè öþ ïðîãðàìó, âіí çâåðíóâñÿ äî âàñ ç ïðîõàííÿì çíàéòè â Іíòåðíåòі êîðèñíі âіäîìîñòі, íàïðèêëàä іíñòðóêöії çі âñòàíîâëåííÿ і âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìè, òåìàòè÷íі ôîðóìè òîùî. Ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, ùî
ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ ðîçäіëіâ (êîæåí ðîçäіë ìàє ïî÷èíàòèñÿ ç íîâîї ñòîðіíêè):
1) Skype: ïðèçíà÷åííÿ òà ìîæëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ; 2) Іíñòàëÿöіÿ òà íàëàãîäæåííÿ
ïðîãðàìè; 3) Іíñòðóêöіÿ êîðèñòóâà÷à; 4) Êîðèñíі ïîñèëàííÿ. Äî ïàðíèõ ñòîðіíîê äîäàéòå êîëîíòèòóëè, à íà îñòàííіé ñòîðіíöі ðîçìіñòіòü çìіñò, ñòâîðåíèé àâòîìàòè÷íî.
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14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ñïèñîê çàìîâëåíü (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ íàéâèãіäíіøîãî çàìîâëåííÿ. Âõіäíі äàíі – êіëüêіñòü îäèíèöü êîæíîãî іç çàçíà÷åíèõ òîâàðіâ çà îäíå çàìîâëåííÿ. Âèõіäíі äàíі – òåêñòîâå
ïîâіäîìëåííÿ «Íàéâèãіäíіøå çàìîâëåííÿ ñêëàäàє », íàçâà âèðîáó òà çíà÷åííÿ íàéáіëüøîї êіëüêîñòі çàìîâëåíü âèðîáіâ, òåêñòîâå ïîâіäîìëåííÿ «âèðîáіâ».
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Ñïèñîê çàìîâëåíü (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ «Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Ñïèñîê çàìîâëåíü.xls
äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìåòüñÿ êіëüêіñòü çàìîâëåíü êîæíîãî êëієíòà. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç
íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
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ВАРІАНТ 20
У завданнях 1–4 оберіть одну правильну відповідь.
1. Óêàæіòü, ùî âõîäèòü äî іíôîðìàöіéíîї ñêëàäîâîї іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè.
A) ïðèñòðîї
B) òåõíі÷íі çàñîáè çâ’ÿçêó
C) ïðîãðàìè òà äàíі
D) ñèñòåìíèé àäìіíіñòðàòîð

А Б В Г

2. Óêàæіòü íàçâó ñòèëþ, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ çà çàìîâ÷óâàííÿì äëÿ ââåäåííÿ òåêñòó.
A) Çàãîëîâîê1
B) Çâè÷àéíèé
А Б В Г
C) Òåêñò
D) Ïîñèëàííÿ
3. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè MS Windows Movie Maker.
A) ðåäàãóâàòè ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ
B) ñòâîðþâàòè òà îïðàöüîâóâàòè âіäåîôðàãìåíòè
А Б В Г
C) ñòâîðþâàòè òà îïðàöüîâóâàòè áàçè äàíèõ
D) àâòîìàòèçóâàòè îá÷èñëåííÿ äàíèõ ó òàáëèöÿõ
4. Óêàæіòü âèãëÿä ôîðìóëè $B3+C$3 ïіñëÿ її êîïіþâàííÿ ç êëіòèíêè D3 ó êëіòèíêó D4
â ñåðåäîâèùі åëåêòðîííîї òàáëèöі.
A) $B3+D$4
B) $B4+D$3
А Б В Г
C) $B3+D$3
D) $B4+C$3
У завданнях 5–8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних відповідей
з п’яти запропонованих.
5. Óêàæіòü âèäè ïàì’ÿòі, ùî íàëåæàòü äî âíóòðіøíüîї.
A) âіäåîïàì’ÿòü
B) äèñêîâà ïàì’ÿòü
C) ïîñòіéíà
D) íàïіâïîñòіéíà
E) îïåðàòèâíà

А Б В Г Д

6. Óêàæіòü íàçâè áàçîâèõ ñòðóêòóð, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ àëãîðèòìіâ.
A) ìîäåëþâàííÿ
B) ñëіäóâàííÿ
C) ðîçãàëóæåííÿ
А Б В Г Д
D) ïîâòîðåííÿ
E) ñòðóêòóðóâàííÿ
7. Óêàæіòü êðèòåðії, çà ÿêèìè ìîæíà øóêàòè ôàéëè.
A) іì’ÿ ôàéëó àáî éîãî ÷àñòèíà
B) ðîçøèðåííÿ ôàéëó
C) äàòà ñòâîðåííÿ
D) îáñÿã ôàéëó
E) íàÿâíіñòü ÿðëèêіâ äëÿ ôàéëó

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíàòè çàñîáàìè âáóäîâàíîãî âåêòîðíîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà â ñåðåäîâèùі ïðîãðàì ç ïàêåòà MS Office.
A) ìàëþâàííÿ ãîðèçîíòàëüíèõ, âåðòèêàëüíèõ àáî ïîõèëèõ ëіíіé
B) ìàëþâàííÿ ïðÿìîêóòíèêіâ, åëіïñіâ, âèíîñîê
C) îïðàöþâàííÿ ìàëþíêіâ ó ðіçíèõ øàðàõ
D) âèêîðèñòàííÿ îñíîâíîãî êîëüîðó і êîëüîðó ôîíó äëÿ çàëèâêè îáëàñòåé ìàëþíêà
А Б В Г Д
E) ãðàäієíòíà çàëèâêà òà çàëèâêà âіçåðóíêîì çàìêíåíèõ îáëàñòåé ìàëþíêà
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9. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè òà ïðèçíà÷åííÿì òèïіâ äàíèõ ÑÓÁÄ MS Access.
A) òåêñòîâèé
1) äëÿ çàïóñêó Ìàéñòðà ïіäñòàíîâîê; äàє çìîãó ñòâîðþâàòè
B) ãіïåðïîñèëàííÿ
ïîëå, ó ÿêîìó ó âèãëÿäі ñïèñêó, ùî ðîçêðèâàєòüñÿ, âіäîáðàC) ïîëå îá’єêòà OLE
æàþòüñÿ çíà÷åííÿ ç іíøîї òàáëèöі, çàïèòó àáî ñïèñêó çíàD) ìàéñòåð ïіäñòàíîâîê
÷åíü
2) äëÿ ëîãі÷íèõ çíà÷åíü: Òàê/Íі, Іñòèíà/Õèáà ÷è Âêë./Âèêë.
E) ëîãі÷íèé
3) äëÿ çáåðіãàííÿ ãіïåðïîñèëàíü, ÿêі çàáåçïå÷óþòü äîñòóï äî âåá-ñòîðіíîê, àáî äî ôàéëіâ, àáî íà îá’єêòè
А
MS Access, ÿêі çáåðіãàþòüñÿ â áàçі äàíèõ
4) äëÿ çáåðіãàííÿ îá’єêòіâ Object Linking and Embedding Б
ç іíøèõ ïðîãðàì Windows
В
5) äëÿ àëôàâіòíî-öèôðîâèõ ñèìâîëіâ, âêëþ÷àþ÷è òåêñò,
à òàêîæ òåêñò і öèôðè, ÿêі íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ â Г
Д
îá÷èñëåííÿõ
10. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè Іíòåðíåò-ñëóæá òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) âåá-ñåðâіñ
B) IP-òåëåôîíіÿ
C) åëåêòðîííà ïîøòà
D) ñëóæáè äîñòóïó äî
ôàéëіâ
E) ïîøóêîâі ñëóæáè

1)
2)
3)
4)
5)

çàáåçïå÷óє ïåðåñèëàííÿ åëåêòðîííèõ ëèñòіâ
âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ îðãàíіçàöії òåëåôîííèõ ðîçìîâ
çàáåçïå÷óє îáìіí ôàéëàìè ìіæ êîìï’þòåðàìè
íàäàє ìîæëèâіñòü äëÿ ïîøóêó âіäîìîñòåé â Іíòåðíåòі
íàäàє äîñòóï äî ãіïåðòåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ

А
Б
В
Г
Д

Завдання 11–17 передбачають безпосереднє виконання їх на комп’ютері з використанням
програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
Перед виконанням завдань 11 –17 створіть на Робочому столі комп’ютера папку з назвою
Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві папки вкажіть своє прізвище).
У завданнях 11 та 12 скопіюйте запропоновані файли в папку Атестація_Прізвище.
Після виконання завдань збережіть результати в цих файлах.
11. Âіäêðèéòå ôàéë Іñïèò.xls. Ñòâîðіòü ôîðìóëó äëÿ ðîçðàõóíêó ñåðåäíüîãî áàëà ãðóïè çà
êîæíå іç çàâäàíü. Çàïîâíіòü çà äîïîìîãîþ ôîðìóë äіàïàçîí êëіòèíîê Ñ13:G13.

Çà äàíèìè òàáëèöі ñòâîðіòü äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ðåçóëüòàòіâ âñòóïíèõ іñïèòіâ çà
ïåðøå, äðóãå òà ï’ÿòå çàâäàííÿ. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî.
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У завданнях 9 та 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
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12. Ñòâîðіòü çàïèò íà âèáіðêó íà îñíîâі òàáëèöі Ðåéñè áàçè äàíèõ Ðîçêëàä ðóõó ëіòàêіâ.mdb.

Íà áëàíêó êîíñòðóêòîðà çàïèòіâ çàïèøіòü íàçâè ïîëіâ òà óìîâè äëÿ âіäîáðàæåííÿ â
ðåæèìі ïåðåãëÿäó òàáëèöі ç äàíèìè ïðî ðåéñè, ÿêі çäіéñíþþòüñÿ ùîäåííî. Òàáëèöÿ ìàє
ìіñòèòè íîìåðè ðåéñіâ, íàïðÿì, ÷àñ їõ âіäïðàâëåííÿ òà ïðèáóòòÿ.

13. Ïîäîðîæ Óêðàїíîþ. Ðîäèíà çі Ëüâîâà ïëàíóє ïðîòÿãîì ðîêó çäіéñíèòè ïîäîðîæ äî
äåÿêèõ ìіñò Óêðàїíè íà àâòîìîáіëі.
Çíàéäіòü âіäñòàíі âіä Ëüâîâà äî Êèєâà, Óæãîðîäà, Õàðêîâà, Îäåñè, Äîíåöüêà òà îðієíòîâíó âàðòіñòü ïàëüíîãî À-95. Îá÷èñëіòü âèòðàòè ïàëèâà íà 100 êì, ÿêùî ðîäèíà
ïîäîðîæóє íà àâòîìîáіëі Suzuki Swift ç äâèãóíîì 1,3 ë і ìåõàíі÷íîþ êîðîáêîþ ïåðåäà÷.
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У завданні 14 запишіть програму відомою вам мовою програмування. Вхідні дані вводяться
з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті).
Файл коду програми та виконуваний файл (ім’я файлів – program.*) збережіть у папці
Атестація_Прізвище.
14. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Іñïèò (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ïðîãðàìó
äëÿ âèçíà÷åííÿ çíà÷åííÿ ñåðåäíüîãî áàëà, îäåðæàíîãî ó÷íÿìè çà Çàâäàííÿ 5. Âõіäíі
äàíі – çíà÷åííÿ áàëіâ, îäåðæàíèõ êîæíèì ó÷íåì çà Çàâäàííÿ 5 іñïèòó. Âèõіäíі äàíі –
çíà÷åííÿ ñåðåäíüîãî áàëà.
Завдання 15 виконайте на комп’ютері з використанням засобів мови VBA
(на прикладі додатка Excel), які вивчалися відповідно до навчальної програми.
15. Çà äàíèìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â åëåêòðîííіé òàáëèöі Іñïèò (çàâäàííÿ 11), ñòâîðіòü ìàêðîñ
«Äіàãðàìà» äëÿ ïîáóäîâè íà îêðåìîìó àðêóøі ôàéëó Іñïèò.xls äіàãðàìè, ó ÿêіé âіäîáðàæàòèìóòüñÿ îöіíêè êîæíîãî ç ó÷íіâ, ïðіçâèùà ÿêèõ çàçíà÷åíî â òàáëèöі, çà
Çàâäàííÿ 1 òà Çàâäàííÿ 2. Òèï äіàãðàìè îáåðіòü ñàìîñòіéíî. Ìàêðîñ ìîæíà ñòâîðþâàòè
çà äîïîìîãîþ MacroRecorder ç íàñòóïíèì ðåäàãóâàííÿì (çà ïîòðåáè) çàñîáàìè VBA.
Завдання 16 виконайте на комп’ютері з використанням графічних редакторів,
що вивчалися відповідно до навчальної програми.
16. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ âàì ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ ñòâîðіòü ëîãîòèï äî çàâäàííÿ 13.
Ëîãîòèï – ãðàôі÷íå ïîäàííÿ çìіñòó çàâäàííÿ, ÿêå є êîìáіíàöієþ òåêñòîâîãî íàïèñó òà
ãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ: іëþñòðàöії òà ãðàôі÷íîãî îôîðìëåííÿ. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ëîãîòèïà
ñëіä âðàõóâàòè îáîâ’ÿçêîâі åëåìåíòè: ôîðìà – êîëî ÷è îâàë; òåêñòîâèé íàïèñ – òâîð÷à
íàçâà çàâäàííÿ, ñêëàäàєòüñÿ ç îäíîãî ñëîâà; іëþñòðàöіÿ – êîìáіíàöіÿ çîáðàæåííÿ òà
éîãî äçåðêàëüíîãî (çâåðõó äîíèçó ÷è çëіâà íàïðàâî) âіäîáðàæåííÿ. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî
íåîáõіäíі çîáðàæåííÿ áóäå çíàéäåíî â Іíòåðíåòі òà âèêîðèñòàíî ç äîòðèìàííÿì Çàêîíó
Óêðàїíè «Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà».
Завдання 17 передбачає створення кожним учнем власного сайта з використанням отриманих знань із сучасних комп’ютерних технологій відповідно до навчальної програми.
17. Äî çàâäàííÿ 13 ñòâîðіòü âëàñíèé ñàéò ç äâîõ ñòîðіíîê, ùî ìàє ùîíàéìåíøå îäèí ãðàôі÷íèé îá’єêò (ëîãîòèï çàâäàííÿ) і äâà ãіïåðïîñèëàííÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє. Çìіñòîâå
íàïîâíåííÿ ñàéòà ìàє âіäîáðàæàòè: âіäîìîñòі ïðî àâòîðà, íàçâó òà (÷è) óìîâó çàâäàííÿ,
ëîãîòèï і âіäîìîñòі ùîäî ñåðåäîâèùà éîãî ðîçðîáêè (âіäêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ âíóòðіøíüîãî ãіïåðïîñèëàííÿ), іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ (çîêðåìà, іíòåðíåò-ñàéòè òà (÷è) çàâàíòàæåíі ôàéëè), à òàêîæ âèñíîâêè òà âëàñíі
ðåêîìåíäàöії. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ëîãîòèï çàâäàííÿ – öå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16. Âèáіð ïðîãðàìíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòà çàëèøàєòüñÿ çà àâòîðîì.
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Ñòâîðіòü åëåêòðîííó òàáëèöþ, ó ÿêіé âêàæіòü âіäñòàíі âіä Ëüâîâà äî âêàçàíèõ ìіñò,
ðîçðàõóéòå êіëüêіñòü íåîáõіäíîãî ïàëüíîãî òà âàðòіñòü ïàëèâà íà êîæíó âіäñòàíü, à
òàêîæ çà ôîðìóëîþ ç âèêîðèñòàííÿì ëîãі÷íîї ôóíêöії âèçíà÷òå, íà øëÿõó äî ÿêèõ ìіñò
íåîáõіäíî áóäå äîäàòêîâî çàïðàâëÿòè àâòîìîáіëü. Ïîáóäóéòå äіàãðàìó, íà ÿêіé âіäîáðàçіòü âіäñòàíі òà âàðòіñòü ïîїçäêè äî êîæíîãî ç ìіñò.
Ñòâîðіòü äîêóìåíò äëÿ îçíàéîìëåííÿ ðîäèíè ç éîãî âìіñòîì, ó ÿêîìó àðãóìåíòîâàíî
ïîäàéòå ðåçóëüòàòè âàøèõ ðîçðàõóíêіâ. Çàïðîïîíóéòå ìіñòî, äî ÿêîãî, íà âàøó äóìêó,
ñëіä ïîїõàòè â ïåðøó ÷åðãó, òà àðãóìåíòóéòå ñâіé âèáіð.
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Р О Б О ТА
на державну підсумкову атестацію
ç іíôîðìàòèêè
çà êóðñ ñòàðøîї øêîëè
ó÷íÿ (ó÷åíèöі) __________________êëàñó
____________________________________
íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

___________________________________
ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî áàòüêîâі â ðîäîâîìó âіäìіíêó

Ðіâåíü ______________________________
Âàðіàíò №_______________
Увага! Будь-які виправлення в бланку недопустимі.
Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.

Çàïèøіòü íîìåð âàøîãî âàðіàíòà:
Ó çàâäàííÿõ 1–4
îäíó ïðàâèëüíó âіäïîâіäü
ïîçíà÷àéòå òіëüêè òàê:
А

Б

В

Ó çàâäàííÿõ 5–8 êіëüêà
(âіä 2 äî 5) ïðàâèëüíèõ
âіäïîâіäåé ïîçíà÷àéòå
òіëüêè òàê:

Г

А

1

5

2

6

3

7

4

8

Б

В

Г

Д

Ó çàâäàííÿõ 9, 10
óïèøіòü ïîñëіäîâíіñòü öèôð
А

Б

В

Г

Д

9
10

Ùîá âèïðàâèòè âіäïîâіäü äî çàâäàííÿ, çàïèøіòü éîãî íîìåð ó ñïåöіàëüíî âіäâåäåíèõ
êëіòèíêàõ, à ïðàâèëüíó, íà âàøó äóìêó, âіäïîâіäü – ó âіäâåäåíîìó ìіñöі.
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Çàâäàííÿ 1–4

Çàâäàííÿ 5–8

А Б В

А Б В Г

Г

Çàâäàííÿ 9, 10
Д

А Б В Г

Д

Òàáëèöÿ îöіíþâàííÿ ðîáîòè
íà äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè
№
Ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü
Áàëè, ÿêі îòðèìàâ ó÷åíü
çàâäàííÿ
áàëіâ çà çàâäàííÿ
(çàïîâíþє â÷èòåëü ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ àòåñòàöії ó÷íåì)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Îöіíêà ó÷íÿ çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ
Ãîëîâà àòåñòàöіéíîї êîìіñії

×ëåíè àòåñòàöіéíîї êîìіñії

(Ïðіçâèùå, іì’ÿ òà ïî áàòüêîâі)

(Ïðіçâèùå, іì’ÿ òà ïî áàòüêîâі)
(Ïðіçâèùå, іì’ÿ òà ïî áàòüêîâі)
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Óñüîãî

áàëіâ.
/
/
/

(Ïіäïèñ)

(Ïіäïèñ)
(Ïіäïèñ)
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