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ВАРІАНТ № 20 

 

І рівень завдання з вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо студентом вказана вірна 

відповідь. За кожне правильно виконане завдання виставляється 1,0 бали 

1.  Властивістю алгоритмів є: 

а. Визначеність 

б. Скінченність 

в. Правильність  

г. Всі відповіді правильні 

2.  Перекладає команди програми в машинні коди по черзі й відразу їх виконує: 

а. Транслятор 

б. Компілятор 

в. Інтерпретатор 

г. Нема правильної відповіді 

3.  Над елементами масиву можна виконувати такі дії: 

а. додавати  

б. віднімати 

в. множити 

г. всі відповіді правильні 

4.  Які імена правильно написані  мовою С?  

а. 1Name 

б. name_ 

в. +name 

г. {name} 

5.  Який із керуючих символів в команді cout << здійснює перехід до наступної позиції 

табуляції? 

а. \n 

б. \t 

в. \b 

г. \\ 

6.  Змінна, яка визначена в середині блоку {} є: 

а. локальною 

б. глобальною 

в. видимою 

г. формальною 

7.  Відзначте правильне визначення константи: 

а. const іnt DOZEN = 12; 

б. const double; 

в. double COFF = (const)1.2e10; 

г. немає правильної відповіді 

8.  Що таке cout? 

а. об'єкт типу іostream 

б. клас, що виводить дані на термінал 

в. змінна, котру програміст повинен створити для виведення даних 

9.  У якому із записів використано префіксний інкремент? 

а. int d; ++d;  

б. int d; d++;  

в. int d; - -d;  

г. int d; d--;  

10.  Результат операції «&&» є «істина» (1), якщо: 

а. обидва її oпeранди правдиві (не рівні 0); 

б. хоча б один з її операндів є «істина»; 

в. його операнд є «істина» (1); 

г. обидва її oпeранди неправдиві (0). 

 



Другий рівень – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі.  

За кожне правильно виконане завдання виставляється 2,5 бали 

1.  Що таке інкремент і декремент? 

2.  Оголошення і використання змінних і констант 

Третій рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання практичної направленості 

Завдання з вибором відповіді на практичне питання вважається виконаним правильно,  

якщо в картці тестування записана правильна відповідь.  

За правильно виконане завдання виставляється 2,5 бали. 

1. Якщо у функції maіn() виконується: 

... 

іnt a=9; // у глобальному просторі 

voіd f() { іnt a; a = 4; } 

... 

cout << a; 

то що буде виведено на екран? 

а. 9 

б. 0 

в. 4 

г. інший 

2. Що буде на екрані після виконання наступного фрагмента коду? 

іnt a=2;   іnt ar[10]={a-=a, a-=a , a-=a , a-=a }; 

for (іnt і=0; і<10; і++){ 

cout<<ar[і]<<'  '; } 

а. 4 1  1 1 0 0 0 0 0 0  

б. 4 18 16 32 0 0 0 0 0 0  

в. 4 16 256 65536 0 0 0 0 0 0  

г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3. Якщо і = 5, то який буде результат? 

do { cout << (++і)++ << " "; } 

whіle ( і>=5 && і < 8 ) ; 

а. 6 

б. 6 8 

в. 6 7 

г. 6 7 8 

4. Що буде на екрані після виконання наступного фрагмента коду? 

double a[10] = {6, 7.8, 8.0, -6, -5.7, 5, 5.7}; 

cout << a[6 % 8/4   + 21 % 9]; 

а. -5.7  

б. -5  

в. -6  

г. 5  

РАЗОМ: 5 балів 

 

 

Викладач                          __________________                            Шевчук І.Б.    
                                                       (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 
  

 

 

 



ЕТАЛОННА ВІДПОВІДЬ 

 

Варіант 20 

 

Рівень 1. 

 

1. г 

2. в 

3. г 

4. б 

5. б 

6. а 

7. а 

8. а 

9. а 

10. а 

 

Рівень 2. 

 

1. Що таке інкремент і декремент? 
1. Інкремент − позначається конструкцією ++. Даний оператор збільшує вміст будь-

якої змінної на одиницю і перезаписує значення змінної. Наприклад, 

int a = 8; 

cout << a; // На екрані число 8 

a ++; 

cout << a; // На екрані число 9 

2. Декремент − позначається конструкцією --. Даний оператор зменшує вміст будь-

якої змінної на одиницю і перезаписує значення змінної. Наприклад, 

int a = 8; 

cout << a; // На екрані число 8 

a--; 

cout << a; // На екрані число 7 

 

2. Оголошення і використання змінних і констант 
Загальний синтаксис оголошення: 

1. тип_даних  ім'я_змінної;  

2. тип_даних ім'я_змінної = значення;  

3. const тип_даних ім'я_змінної = значення;  

 

 

Рівень 3.  

 

1. а 

2. г 

3. б 

4. а 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
 

№ з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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Критерії оцінювання  25 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибо-

ром відповіді – тестові завдання. Завдання з вибором 

відповіді на теоретичне питання вважається викона-

ним правильно, якщо в картці тестування записана 

правильна відповідь. 

10*1,0=10 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з корот-

кою відповіддю. Завдання з короткою відповіддю 

вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі 

коментарі. 

2*2,5=5 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання із вибором 

відповіді – тестові завдання практичної направ-

леності. Завдання з вибором відповіді  на практичне 

питання вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. 

4*2,5=10 
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