ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Пояснювальна записка
Тести призначено для виявлення знань і вмінь з курсу «Інформатика та
комп’ютерна техніка». Тести складено відповідно до програми із дисципліни
«Інформатика

та

комп’ютерна

техніка»,

затвердженої Укоопспілкою

від

30.06.2011 р.
Дисципліна

“Інформатика та комп’ютерна техніка” входить до циклу

природничонаукової підготовки. Вона повинна сприяти формуванню певного
світогляду в інформаційній сфері а також засвоєнню інформаційної культури,
тобто

уміння

цілеспрямовано

працювати

з

інформацією,

використовувати комп'ютерні інформаційні технології,

професійно

відповідні технічні і

програмні засоби. Сьогодні інформатика і пов'язані з нею інформаційні технології
— необхідний атрибут професійної придатності в суспільстві.
Тестові завдання розроблено для здійснення поточного та підсумкового
контролю знань. Їх можна використовувати для самоконтролю знань, контролю
виконання самостійної роботи та захисту контрольних робіт студентами.
Оцінка рівня знань студентів визначається відповідно до отриманих балів за
такою таблицею:
Відношення кількості набраних балів до
максимально можливої, %

Оцінка

90-100

Відмінно

70-89

Добре

60-69

Задовільно

Менш ніж 60

Незадовільно

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЇ
1. Послідовність сигналів різної природи: звуків, символів, зображень, жестів тощо – це:
1) Інформація
2) Шум
3) Повідомлення
4) Інформаційний процес
2. Повнота, достовірність, актуальність, адекватність, це:
1) Форми подання інформації
2) Види інформації
3) Властивості інформації
4) Інформаційний процес
3. Властивості інформації:
1) Повнота
2) Архівація
3) Адекватність
4) Фільтрація
4. Операції з інформацією:
1) Перетворення
2) Об'єктивізація
3) Актуалізація
4) Збирання
5. Яке з тверджень є хибними?
1) Інформація – це новини, нові факти, нові знання;
2) Кодування повідомлень з використанням двох сигналів називається двійковим
3) Цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називається байт
4) Біт – найменша одиниця виміру інформації
6. Подання повідомлень в певній формі за допомогою системи символів називається:
1) Зберігання
2) Кодування
3) Збирання
4) Сприйняття.
7. 1 Mбайт – це:
1) 8 біт;
2) 1024 байт;
3) 1024 Кбайт; 4) 1000 Кбайт;
8. Найменша одиниця вимірювання даних:
1) Біт;
2) Байт;
3) Кбайт;
4) Файл.
9. Одиниця збереження даних:
1) Біт;
2) Байт;
3) Кбайт
4) Файл.
ТЕМА 2. АРХІТЕКТУРА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА
1.Первинне значення англійського слова «комп’ютер»:
1) вид телескопа;
2) електронний апарат;
3) електронно-променева трубка ;
4) людина, що виконує розрахунки.
2. Сучасну організацію ЕОМ запропонував…
1) Джон фон Нейман;
2) Джордж Буль;
3) Ада Лавлейс;
4) Норберт Вінер.
3. Під терміном «покоління ЕОМ» розуміють…
1) всі рахункові машини;
2) всі типи і моделі ЕОМ, побудовані на одних і тих же наукових і технічних принципах;
3) сукупність машин, призначених для обробки, зберігання і передачі інформації;
4) всі типи і моделі ЕОМ, створені в одній і тій же країні.

4. Машини першого покоління були створені на основі…
1) транзисторів;
2) зубчатих коліс;
3) електронно-вакуумних ламп;;
4) реле.
5. Електронною базою ЕОМ другого покоління є…
1) електронні лампи;
2) напівпровідники;
3) інтегральні мікросхеми;
4) БІС, СБІС.
6. Основною елементною базою ЕОМ третього покоління є…
1) ВІС (великі ІС);
2) НВІС (надвеликі ІС);
3) інтегральні мікросхеми;
4) транзистори.
7. Основною елементною базою ЕОМ четвертого покоління є…
1) напівпровідники;
2) електромеханічні схеми;
3) електровакуумні лампи;
4) НВІС (надвеликі ІС).
8.Чим є велика інтегральна схема (ВІС)?
1) транзистори, розташовані на одній платі;
2) кристал кремнію, на якому розміщуються від десятків до сотень логічних елементів;
3) набір програм для роботи на ЕОМ;
4) набір ламп, що виконують різні функції.
9. Який пристрій ЕОМ відноситься до зовнішніх? …
1) арифметико-логічний пристрій;
2) центральний процесор;
3) принтер;
4) оперативна пам’ять.
10. Що є характеристикою монітора? …
1) колірний дозвіл;
2) тактова частота;
3) дискретність;
4) час доступу до інформації.
11. Пристрій введення призначений для…
1) передачі інформації від людини машині;
2) обробки даних, що вводяться;
3) реалізації алгоритмів обробки, накопичення і передачі інформації;
4) передача інформації від машини людині
12. Пристроєм виведення є…
1) клавіатура;
2) сканер;
3) факс-модем;
4) дискета.
13. Пристроєм введення є…
1) сканер;
2) принтер;
3) стример;
4) дисплей.
14. BIOS – це …
1) ігрова програма;
2) діалогова оболонка;
3) базова система введення-виведення;
4) операційна система.

15. Драйвер – це:
1) програма спеціального призначення;
2) мікросхема;
3) пристрій введення;
4) пристрій виведення.
16. Характеристики: тактова частота і розрядність є основними для:
1) мікропроцесора;
2) оперативної пам’яті;
3) системної шини;
4) зовнішньої пам’яті
17. Пристрій, що забезпечує передачу даних по телефонних лініях, - це:
1) дисковод;
2) модем;
3) CD-ROM;
4) Шлейф.
18. Мікропроцесор – це
1) сукупність програм для виконання базових функцій комп’ютера;
2) електронна схема; яка містить програми, вхідні дані та кінцеві результати під час роботи
комп’ютера;
3) електронна схема, яка виконує всі обчислення та обробку інформації;
4) пристрій для збереження інформації.
19. При виключенні комп’ютера вся інформація стирається …
1) у оперативній пам’яті;
2) на гнучкому диску;
3) на жорсткому диску;
4) на CD-ROM диску.
20. Вінчестер призначений для …
1) для постійного зберігання інформації, що часто використовується при роботі на комп’ютері;
2) підключення периферійних пристроїв до магістралі;
3) управління роботою ЕОМ за заданою програмою;
4) обробки інформації.
21. Зовнішня пам’ять служить для …
1) зберігання інформації усередині ЕОМ;
2) зберігання оперативної інформації, яка часто змінюється в процесі рішення задачі;
3) обробки інформації в даний момент часу;
4) довготривалого зберігання інформації незалежно від того, працює ЕОМ чи ні.
22. Основною характеристикою пам’яті є:
1) ємність;
2) тактова частота;
3) розрядність;
4) надійність.
23. Принтери є таких типів:
1) лазерні;
2) планшетні;
3) матричні;
4) роликові.
24. Сканер призначений для:
1) друкування інформації;
2) введення в ПК графічних зображень;
3) виведення з ПК графічних зображень;
4) сканування мережі.
25.Програми, що мають допоміжне значення та розширюють можливості операційної системи,
називають:
1) прикладним програмним забезпеченням;
2) системним програмним забезпеченням;
3) утилітами;
4) операційною системою.
26. Що таке прикладні програми?
1) Програми, що вирішують задачі користувача;
2) Програми, що прикладаються як пакет до ОС;
3) Ігрові та системні програми;
4) Офісні та інструментальні програми.
27. До системного програмного забезпечення відносяться:
1) Windows;
2) Word;
3) Excel;
4) Windows Commander.

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (ОС) ДЛЯ ПК
1. Операційна система ЕОМ забезпечує:
1) виконання арифметичних та логічних операцій над двійковими числами;
2) оперативний доступ до ресурсів комп’ютера;
3) необхідний інструментарій для роботи операторів ЕОМ;
4) діалог між користувачем і ЕОМ та розподіл ресурсів комп’ютера між прикладними
програмами, а також операції введення/виведення;
2. Операційні системи Windows мають:
1) текстовий інтерфейс користувача;
2) графічний інтерфейс користувача;
3) текстово–графічний інтерфейс користувача;
4) багатокористувацький інтерфейс користувача;
3. Що відображується на екрані відразу після завантаження операційної системи Windows:
1) Головне меню;
2) Системне меню;
3) Рядок стану;
4) Робочий стіл;
4.Контекстне меню об’єкта це:
1) структурований список заголовків та підзаголовків документа;
2) список команд, який з’являється при клацанні на кнопці керування вікном прикладної
програми Windows;
3) список команд, який з’являється при клацанні лівою кнопкою “миші” на об’єкті;
4) список команд, який з’являється при клацанні правою кнопкою “миші” на об’єкті.
5. Робочий стіл в ОС Windows це:
1) робоча область головного вікна ОС;
2) стіл, на якому розташований дисплей комп’ютера;
3) спеціальна підставка для маніпулятора “миша”;
4) спеціальна область в пам’яті комп’ютера, яку використовують для обміну даними між
прикладними програмами;
6. Панель задач ОС Windows це:
1) область пам’яті комп’ютера, призначена для завантаження коду прикладних програм;
2) область пам’яті комп’ютера, призначена для даних задач, що виконуються;
3) спеціальне вікно, з допомогою якого можна припинити виконання прикладної програми, що
“зависла”;
4) область головного вікна ОС, на якій розміщаються піктограми прикладних програм,
встановлених на комп’ютері.
7. З допомогою кнопки Пуск в ОС Windows можна:
1) увімкнути комп’ютер;
2) вимкнути комп’ютер;
3) викликати головне меню ОС;
4) розпочати друкування документа.
8. Ярлик прикладної програми це:
1) піктограма (значок, іконка), яка використовується як логотип об’єкта з метою його
ідентифікації;
2) спеціальний файл, асоційований із прикладною програмою, в якому міститься інформація,
необхідна для запуску цієї прикладної програми;
3) назва прикладної програми, яка з’являється на її піктограмі;
4) кнопка, яка з’являється на панелі задачі при завантаженні прикладної програми і містить її
назву;
9. Технологія PlugandPlay …
1) дозволяє синхронізувати роботу комп’ютера і пристрою;
2) дозволяє новим пристроям автоматично настроюватися під конфігурацію даного комп’ютера;
3) використовується замість зовнішніх пристроїв;
4) використовується для виконання арифметичних та логічних операцій над двійковими
числами.

10. Про який елемент вікна іде мова: «тут вказується ім’я активної програми, містяться
кнопки системного меню та кнопки зміни розмірів вікна»:
1) рядок меню;
2) рядок заголовка;
3) рядок стану;
4) панелі інструментів.
11. Що таке файлова система?
1) Це сукупність програм на ПК, що працюють з файлами;
2) Сукупність файлів і каталогів на ПК;
3) Це сукупність програм на ПК, що працюють а файлами та сукупність файлів і каталогів на ПК;
4) Це частина операційної системи, яка забезпечує збереження даних на пристроях
ведення/виведення та доступ до них;
12. Що таке файл?
1) Найменша одиниця інформації;
2) Іменована ділянка пам’яті;
3) Одиниця інформації, якій присвоює ім’я користувач;
4) Поіменована цілісна сукупність даних на зовнішньому носієві інформації.
13. Шлях до файлу – це …
1) список імен каталогів, зібраних в кореневому каталозі;
2) список файлів, зібраних в одному каталозі;
3) послідовність з імен каталогів, розділених знаком «\»;
4) пойменована область на диску.
14. Розширення txt, docмають:
1) текстові файли, файли документів;
2) файли графічних зображень;
3) системні файли;
4) виконувані програмні модулі.
ТЕМА 4. СЕРВІСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Архівний файл — це:
1) Набір з одного або кількох файлів, які в стиснутому вигляді поміщаються в єдиний файл, з
якого за потреби можна перейти в початковим стан;
2) Процес стисненим інформації і зберігання в такому вигляді певний час;
3) Файли, що зберігаються в спеціальній папці (Windows\Arh);
4) Файли, що переміщаються в папку Windows\Arh після тривалого терміну зберігання.
2. Чи може програмаWinRAR створювати саморозпаковуючі архіви?
1) Так, для цього призначена кнопка панелі інструментів програмиЗащита;
2) Так. Для цього призначена кнопка панелі інструментів програми SFX;
3) Так, для цього призначена команда меню Команды/Преобразоватьархив(ы) в SFX;
4) Так. Для цього призначена команда меню Операции/Преобразоватьархив(ы) в SFX;
3. Що необхідно мати для перевірки на вірус жорсткого диска?
1) захищену програму;
2) завантажувальну програму;
3) файл з антивірусною програмою;
4) дискету з антивірусною програмою, захищену від запису.
4. Яка програма не є антивірусною?
1) AVP;
2) Defrag;
3) Avast;
4) DrWeb.
5. Які програми не відносяться до антивірусних?
1) програми-фаги;
2) програми атаки;
3) програми-ревізори;
4) програми-детектори.

6. Комп’ютерним вірусом є…
1) програма перевірки і лікування дисків;
2) будь-яка програма, створена на мовах низького рівня;
3) програма, скопійована з дискети, що погано відформатована;
4) спеціальна програма невеликого розміру, яка може приписувати себе до інших програм, вона
володіє здатністю «розмножуватися».

ТЕМА 5. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
1. Що таке комп’ютерна мережа?
1. Комплекс апаратних засобів, то реалізують обмін інформації між ПК;
2. Комплекс програмних засобів, що реалізують обмін інформацією між ПК;
3. Комплекс апаратних і програмних засобів, що реалізують обмін інформацією між ПК.
4. Комплекс програм, що організовують діалог з користувачами.
2. Види комп’ютерних мереж:
1. Внутрішні та зовнішні;
2. Локальні та глобальні;
3. Вбудовані та підключені;
4. Апаратні та програмні.
3. Топологія локальної мережі може бути:
1. Зіркоподібною;
2. Місяцеподібною; 3. Паралельною;
4. Послідовною.
4. До програм-браузерів відноситься:
1. WordPad;
2. Internet Explorer;
3.Terminal;
4.Windows Commander.
5. Браузери є:
1. Серверами Internet;
2. Сервісами Internet;
3. Засобами перегляду Web-сторінок;
4. Сервісними програмами
6. Організація, що забезпечує доступ до мережі:
1. Дилер;
2. Провайдер;
3. Брокер;
4. Сервер.
7. TCP/IP – це:
1. Основний протокол, що використовується в Internet;
2. Модель взаємодії відкритих систем;
3. Програма-браузер;
4. Адреса комп’ютера в мережі.
8. Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати…
1. Тільки повідомлення;
2. Тільки файли;
3. Повідомлення і прикладені файли;
4. Відеозображення.
9. Комп’ютер, підключений до Інтернет, обов’язково має…
1. IP-адресу;
2. Web-сервер;
3. домашню web-сторінку;
4. доменне ім’я..
10. Web-сторінка – це …
1. Документ, в якому зберігається інформація серверу;
2. Документ, в якому зберігається вся інформація в мережі;
3. Документ, в якому зберігається інформація користувача;
4. Зведення меню програмних продуктів.
11. Web-сторінки мають формат (розширення)…
1. *.txt;
2. *.htm;
3. *.doc;
4. *.exe.

12.Що таке веб-сайт?
1. Це сучасна веб-сторінка;
2. Сукупність веб-сторінок з одним дизайном об’єднаних за змістом, навігаційно, що
розмішуються на одному сервері;
3. Сукупність веб-сторінок з одним дизайном об’єднаних за змістом, навігаційно, що розроблені
однією і тією самою програмою;
4. Це веб-сторінка користувача;.
ТЕМА 6. ТЕКСТОВІ РЕДАКТОРИ
1. Яке з тверджень є правильним»?
1. Програма Microsoft Word — потужний текстовий редактор, розроблений фірмою Intel;

2. Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні таблиці, проводити математичне
оброблення, виконувати аналіз процесів;
3. Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи Windows;

4. Можливості програми Microsoft Word дуже широкі — починаючи від створення
нескладних текстових повідомлень до складних, багатосторінкових документів, що
передбачають складне форматування, графічні елементи;
2. Чим відрізняються режими «Сохранить» і «Сохранить как…» при запису документа на диск?
1. Різниці немає;
2. У режимі «Сохранить» документ буде збережено з розширенням *.txt, а в режимі
«Сохранить каак…» - з розширенням *.doc;
3. У режимі «Сохранить» файл буде збережено під тим іменем, яке вказане у рядку заголовка, а
в режимі «Сохранить как..» файлу можна надати будь-яке ім’я;
4. У режимі «Сохранить» файл запишеться на гнучкий диск, а в режимі «Сохранить как…» - на
вінчестер.
3. Для примусового переходу на нову сторінкунатискаютьсяклавіші:
1. Enter;
2. Shift+Enter;
3. Ctrl+Enter;
4. Alt+ Enter.
4. Коли необхідно натискати клавішу Enter при введенні тексту?
1. Тільки у кінці абзацу;
2. У кінці кожного рядка;
3. У кінці кожного речення;
4. У кінці кожної сторінки.
5. Які клавіші призначені для видалення символів у тексті?
1. Esc, Enter;
2. Ctrl+Alt+Del;
3. Delete, Backspace;
4. Shift, Insert.
6. Коли буває недоступним пункт «Вставить» в меню «Правка»?
1. Коли в буфері обміну порожньо;
2. Коли на Робочому столі пусто;
3. Коли в документі немає виділених об’єктів;
4. Коли встановлений відповідний параметр меню Сервис-Параметры.
7. Вкажіть із нижчезазначених атрибутів форматування той, який відноситься до символу:
1. Накреслення шрифту;
2. Міжрядковий інтервал;
3. Відступ;
4. Вирівнювання.
8. Вкажіть із нижчезазначених атрибутів форматування той, який відноситься до абзацу:
1. Шрифт;
2. Розмір шрифту;
3. Відступ;
4. Щільність.

9. Що відбудеться з номерами сторінок документа, якщо вставити одну додаткову сторінку?
1. Нумерація сторінок зникне.
2. Нова сторінка залишиться без номера. Необхідно розставити номери сторінок знову;
3. При додаванні нової сторінки система запитає: «Пронумерувати сторінки?» і буде чекати
відповіді;
4. Сторінки документа будуть автоматично перенумеровані;
10. Знайдіть правильну відповідь щодо різниці між нумерованим і маркірованим списком:
1. Кожне натискання Enterв нумерованому списку дозволяє почати введення нового елемента
списку, а у маркірованому – ні;
2. Елементи нумерованого списку відмічаються цифрами або буквами, а маркірованого –
позначками;
3. Елементи нумерованого списку починаються з великої літери, а маркірованого – з маленької;
4. Різниці немає.
11. Де розташовуються колонтитули?
1. Колонтитули можуть бути розташовані вгорі і внизу сторінки;
2. Колонтитули можуть бути розташовані тільки вгорі сторінки;
3. Колонтитули можуть бути розташовані тільки внизу сторінки;
4. Колонтитули можуть бути розташовані в будь-якому місці сторінки.
ТЕМА 7. ТАБЛИЧНІ ПРОЦЕСОРИ
1. Програма Excel – це:
1.Текстовий процесор;
2 Табличний процесор;
3.Пакет для створення анімації;
4.СУБД;
2. Що таке електронна таблиця?
1. Електронна таблиця — документ програми Microsoft Excel. Вона може містити складні
математичні, статистичні та інші розрахунки;
2. Електронна таблиця — документ програми Microsoft Ассess. Саме в цій програмі можна
повністю реалізувати всі функції електронних таблиць;
3. Електронна таблиця — це будь-яка таблиця, створена засобами ПК;
4. Електронна таблиця — документ програми Microsoft Word.
3. Як на екрані виглядає активна комірка Excel?
1. Обведена кольоровою рамкою;
2. Зафарбована чорним кольором;
3. Обведена пунктирною лінією, яка блимає;
4. Обведена чорним прямокутником.
4. Яке розширення матиме файл, в якому зберігається документ, створений засобами табличного
процесора Excel:
1. *.DOC(DOCX);
2. *.XLS(XLSX);
3. *.TIF;
4. *.TXT.
5. Для чого призначений рядок формул?
1. У рядку формул зазначають адресу активної клітини;
2. Рядок формул дає можливість керувати аркушами електронної таблиці;
3. У рядку формул відображується фактичний зміст активної клітини;
4. Рядок формул відповідає за форматування електронної таблиці;
6. З якою метою слід використовувати абсолютні адреси у формулах Excel?
1. Для того, щоб при копіюванні або переміщенні формули адреса комірки не змінювалась;
2. Для того, щоб при форматуванні комірки формула з посиланням на цю комірку не змінювалась;
3. Для того, щоб в комірці відображались тільки додатні значення;
4. Для перетворення чисел в комірках до додатнього значення.
7. До якого типу належить посилання А12?
1. Мішане, де стовпчик має абсолютну адресу, а рядок — відносну;
2. Мішане, де стовпчик і рядок мають абсолютну адресу;
3. Абсолютне;
4. Відносне.
8. Абсолютними адресами комірок в Excel є:
1. $A1:$B2; 2. 1:2;
3. A:A;
4. $B$1.

9. Якщо після введення числа у комірку Excel на екрані з’являється #######, це означає, що:
1. Замість числа набрано текст;
2. Комірка неправильно відформатована;
3. При відображенні на екрані число не вміщується у комірці;
4. Перед числом немає знаку «=».
10. Яким символом починають вводити формулу Excel?
1. #;
2. !;
3. =.
4.””
11. Яка умова обов’язково повинна бути виконана, щоб над даними, які знаходяться у блоці комірок
Excel, можна було виконати дії копіювання та переміщення?
1. Блок повинен бути відформатований;
2. Блок даних повинен бути виділеним;
3. Дані у блоці повинні бути одного типу;
4. Дані у блоці не повинні мати зв’язків з іншими даними.
12. У правому нижньому куті активної комірки Excel є маленький чорний квадрат. Для чого він
призначений?
1. Для автоматичного заповнення комірок засобами AutoFull (Автозаполнение);
2. Для виділення за допомогою миші блоку порожніх комірок;

3. Для копіювання вмісту активної комірки у комірки, розташовані поруч з нею;
4. Для виділення за допомогою миші блоку клітинок, які містять дані.
13. Увівши в клітину число 10.1 і натиснувши Enter, маємо значення: 10.янв, у рядку формул стоїть
значення 10.01.2007. Ваші дії?
1. Збій у програмі Excel, потрібно переустановити програму;
2. Число потрібно ввести на цифровому блоці;
3. Контекстним меню вибрати команду Формат/Ячейки… і задати правильний числовий формат;
4. Скористатись відповідною кнопкою на панелі інструментів.
14. Тип діаграми вибирають, ураховуючи:
1. Особливості числових даних;
2. Естетичні вподобання;
3. Особливості друкувального пристрою чи екрана для їх перегляду.
4. Модель вашого ПК;
ТЕМА 8. ЕЛЕКТРОННІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
1. Для чого призначена програма Microsoft PowerPoint?
1. Для оброблення текстової інформації;
2. Для розроблення бази даних;
3. Для створення електронних таблиць;
4. Для створення електронних презентацій.
2. Що називають анімацією?
1. Додавання до тексту чи об’єкта презентації спеціального відео ефекту;
2. Додавання до тесту чи об’єкта презентації спеціального звукового ефекту;
3 Додавання до тесту чи об’єкта презентації спеціального відео – чи звукового ефекту;
4. Додавання до тесту чи об’єкта певного оформлення.
3 .Програма Microsoft PowerPoint дає можливість зберігати презентації в таких форматах:
1. Презентация (*.ррt);
2. Веб-страница (*.htm);
3. Тест презентации (*.txt);
4. Демонстрация PowerPoint (*.pps ).
4. Як створити новий слайд презентації?
1. Скористатися командою Файл/Создать;
2. Скористатися кнопкою панелі інструментів Создать слайд;
3. Скористатися командою Вид/Создать слайд;
4. Скористатися командою Правка/Вставить;
5. Для запускання демонстрації презентації потрібно:
1. Скористатися функціональною клавішею F2.
2. Скористатися функціональною клавішею F5;
3. Скористатися функціональною клавішею F4.
4. Скористатися функціональною клавішею F8;

ТЕМА 9. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
1.База даних - це:
1) довільний набір інформації;
2) спеціальним чином організована і зберігається на зовнішньому носії сукупність взаємозв'язаних
даних про деякий об'єкт;
3) сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації;
4) інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними;

2. Система управління базами даних є програмним продуктом, що входить в склад:
1) системного програмного забезпечення;
2) операційної системи;
3) систем програмування;
4) прикладного програмного забезпечення;
3.Яка база даних будується на основі тільки таблиць?
1) Мережева;
2) Ієрархічна;
3) Реляційна;
4) Паралельна
4.Структура файлу реляційної бази даних міняється:
1) при додаванні однієї або декількох записів;
2) при видаленні діапазонів записів;
3) при зміні будь-якого запису;
4) структура файлу є незмінною.
5.
Виберіть правильні твердження: Реляційна база даних передбачає:
1) наявність зв’язків між таблицями, які входять до складу бази даних;
2) відсутність зв’язків між таблицями, які входять до складу бази даних;
3) наявність тільки однієї таблиці у складі бази даних;
4) наявність різних таблиць з різними даними.
6. Таблиці, запити, звіти, форми –це:
1) окремі файли, вміщені в папку;
2) єдиний файл БД;
3) окремі об’єкти в різних файлах;
4) друковані документи.
7.Схема даних у MS Access дозволяє:
1) встановити зв’язки між окремими полями таблиці;
2) відобразити зв’язки, які існують між формами в базі даних;
3) встановити зв’язки між таблицями, які входять до складу бази даних;
4) відобразити зв’язки між окремими записами таблиці, що входять до бази даних.
8. Режим конструктора таблиць дозволяє:
1) створювати нові поля таблиці та змінювати властивості існуючих полів таблиці;
2) вводити нові записи до таблиці;
3) змінювати нові дані, які зберігаються в полях існуючої;
4) встановлювати зв’язки між таблицями.
9. Що таке поле?
1. Стовпець в таблиці
2. Вікно конструктора
3. Текст будь-якого розміру
4. Рядок в таблиці
10. . Ключове поле таблиці не може мати:
1) десяткових значень у числах;
2) нульових і повторюваних значень;
3) значень типу Дата\время;
4) значень типу Длинноецелое.

11. Що таке запит?
1) Вікно конструктора
2) Зв'язана таблиця
3) Головна таблиця
4) Засіб відбору даних.
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