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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАТЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

1. Які дії потрібно виконати, щоб вставити в текст спеціальний символ? 

1) виконати команду Правка-Символ... 

2) натиснути кнопку Вставити... 

3) вибрати випадаючий список Символи в групі Символи на вкладці Вставка 

4) виконати команду Вставка – Символ 

2. Які параметри має шрифт? 

1) вид, написання, розгляд 

2) вид шрифту, натискання шрифту, розмір (кегель) шрифту 

3) начерк шрифту, гарнітура шрифту, розмір (кегль) шрифту 

4) інтервал шрифту, начерк шрифту, гарнітура шрифту, розмір (кегль) шрифту 

3. Щоб в поточному документі почати наступний розділ з нової сторінки, потрібно: 

1) скористатись декілька раз клавішею Enter 

2) скористатись командою Разрывы з групи Параметры страницы вкладки Розмітка сторінки 

3) скористатись командою Разрыв страницы з групи Страницы вкладки Вставка 

4) пересунути бігунок в стрічці прокрутки 

4. Яких списків немає в редакторі Word 2007? 

1) нумерованих 

2) багатостовпцевих 

3) багаторівневих 

4) маркованих 

5. Що таке колонтитул? 

1) спеціальна інформація внизу або вверху сторінки, що стосується документа в цілому 

2) шаблон документа 

3) символ 

4) багатостовпцевий текст 

6. Які параметри форматування можна налаштувати в діалоговому вікні Абзац? 

1) міжрядковий інтервал, начерк 

2) вирівнювання тексту, колір 

3) міжрядковий інтервал, вирівнювання тексту 

4) колір, відступ 

7. Що не можна налаштувати в діалоговому вікні Шрифт? 

1) розмір шрифта, колір символів 

2) колір символів, начерк 

3) відстань між символами, начерк 

4) вибір мови, міжрядковий інтервал 

8. Основним об’єктом інтерфейсу вікна програми Microsoft Word 2007, на якому знаходяться 

основні команди, об’єднані в логічні групи, є… 

1) стрічка 

2) лінійка 

3) панель інструментів 

4) меню 

9. Скільки основних вкладок є в Microsoft Word 2007? 

1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) 9 

10. SmartArt – це: 

1) текстовий редактор 

2) графічний редактор 

3) колекція об’єктів Word 2007 

4) текстове робоче середовище 

11. Призначення функції ЕСЛИ: 



1) підраховує кількість клітинок усередині діапазону, які задовольняють заданий критерій 

2) підсумовує значення комірок, які задовольняють заданий критерій 

3) вибирає одне значення, якщо задана умова при обчисленні ІСТИНА, і інше значення, якщо 

умова ХИБНА 

4) шукає значення в крайньому лівому стовпці таблиці і вибирає значення в тому ж рядку з 

вказаного стовпця таблиці 

12. Ввід формули масиву у Excel закінчується натисканням клавіш: 

1) Alt+OK 

2) CTRL+SHIFT+Enter 

3) ALT+SHIFT+Enter 

4) Ctrl+Alt+Del 

13. Чим різняться записи A 1 та A1 у Microsoft Excel? 

1) немає різниці 

2) A 1 – адреса виділеної комірки, A1 – адреса блоку комірок 

3) під час копіювання запису A 1 адреси комірок змінюються, а під час копіювання запису A1 – 

залишаються незмінними 

4) під час копіювання запису A1 адреси комірок змінюються, а під час копіювання запису A 1 – 

залишаються незмінними 

14. У записі C 4 фіксується: 

1) стовпець С 

2) рядок 4 

3) адреса комірки 

4) активний листок 

15. Microsoft Excel. Що може розміщуватись у комірці електронної таблиці? 

1) робоча книга 

2) слово або речення, число або формула 

3) робочий аркуш 

4) координати комірки 

16. Microsoft Excel. До категорії математичних функцій не відноситься: 

1) ABS 

2) COS 

3) ATAN 

4) БС 

17. Змішане посилання на комірку А1 у табличному процесорі Excel записується у вигляді: 

1) А1 

2) А1 

3) А 1 

4) АА11 

18. У табличному процесорі Excel не існує наступного виду посилань: 

1) абсолютне 

2) відносне 

3) надлишкове 

4) змішане 

19. Для редагування значень комірки у Excel треба: 

1) активізувати комірку та змінити її значення 

2) активізувати комірку, натиснути на клавішу F4 і змінити значення комірки 

3) активізувати комірку, встановити курсор на рядок формул та змінити значення комірки 

4) виконати інші дії 

20. Функція (ПЗ або ПС) обчислює: 

1) обчислює поточну вартість інвестиції, тобто загальну суму, яка на поточний момент рівноцінна 

ряду майбутніх виплат 

2) обчислює суму чергової виплати за позикою на основі постійних періодичних виплат і 

постійної відсоткової ставки 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ $ 

$ 

$ $ 



3) обчислює майбутню вартість інвестиції на базі постійних періодичних виплат і постійної 

відсоткової ставки 

4) обчислює відсоткову ставку за період щорічних виплат 
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