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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 
 

Рівні. Зміст завдання. Критерії оцінювання 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання 

Зміст завдань: Вибрати правильну відповідь у тестових завданнях. 
 

Критерії оцінювання: 
Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо студентом вказана вірна відповідь.  

За кожне правильно виконане завдання виставляється 2 бали. 
1. Як встановити інтервал між абзацами? 

1)        у діалоговому вікні Абзац встановити вкладку Відступи і... 

2)        на Вкладці Головна в групі Абзац скористатись кнопкою  

3)        у контекстному меню виконати команду Відступ 

4)        у меню Вставка виконати команду Абзац 
2. Що таке колонтитул? 

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

2)        шаблон документа 

3)        символ 

4)        багатостовпцевий текст 
3. SmartArt – це: 

1)         текстовий редактор 

2)         графічний редактор 

3)         колекція об’єктів Word 2007 

4)         текстове робоче середовище 

4. Назва рядків електронної таблиці позначаються: 

1) Цифрами; 

2) Буквами; 

3) Символами. 

5. Із яких елементів складається електронна таблиця? 

1) Із комірок; 

2) Із стовпчиків та рядків; 

3) Із рядків. 

6. Що значить ряд символів ###### у комірці? 

1) Помилка в формулі; 

2) Не вистачає місця в комірці; 

3) Неправильний формат даних. 

7. Якщо формулу „=$A4*6” скопіювати у комірку вниз, то вона зміниться на: 

1) =А5*6; 

2) =$A5*6; 

3) =$A4*6. 

8. Таблиці, запити, звіти, форми - це: 

1) єдиний файл БД; 

2) окремі файли, вміщені в папку; 

3) щось інше. 



9. Виберіть правильне твердження: 

1) кожна таблиця однієї бази даних Microsoft Access зазвичай зберігатися в окремому файлі; 

2) всі таблиці однієї бази даних Microsoft Access зазвичай зберігаються в одному файлі; 

3) всі таблиці всіх баз даних Microsoft Access зазвичай зберігаються в одному файлі. 

10. Виберіть правильний варіант обчислюваного виразу в запиті? 

1) Вартість: [Ціна]*[Кількість]; 

2) = [Ціна]*[Кількість]; 

3) [Ціна]*[Кількість]: Вартість; 

4) [Ціна]*[Кількість] = Вартість. 

Другий рівень – завдання з короткою відповіддю 

Зміст завдань: Дати відповідь на питання. 
 

Критерії оцінювання: 
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, 

тлумачення, короткі коментарі.  

За кожне правильно виконане завдання виставляється 5 балів. 

1. Робота з таблицями. Робота з вбудованими обєктами. 

2. Використання формул та функцій. Графічне представлення даних. 

3. Таблиці в Access. Робота з таблицями. 

Третій рівень (завдання 1-2) – теоретичне/практичне завдання 

Зміст завдань: Розв’язати задачу. 
 

Критерії оцінювання: 
В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає 

те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

За кожне правильно виконане завдання виставляється 5 балів. 

1. Форматування тексту 

На робочому диску у папці Word_Прізвище створіть за допомогою програми Word документ format. Задайте 

наступні параметри сторінки: розмір А4. орієнтація – книжкова, верхній та нижній відступи – 2 см., лівий та правий 

– 1,5 см. У верхньому колонтитулі вкажіть номер варіанту, вирівняйте по правій стороні. В нижньому колонтитулі 

напишіть своє прізвище та ініціали. Наберіть та збережіть наступний текст: 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання товариства відкритого типу „Україна” 

від
11 січня 2008 року 

Слухали  заяву експерта Граченка Ю.П. з клопотанням колективу про виділення йому путівки до 

лікувально-профілактичного санаторію „Зелений бір” 

Постановили : 
Виділити Граченку Ю.П. путівку до санаторію „зелений бір” з 1 лютого 2008 року. 

Оригінал підписали: 

Голова засідання:  (підпис)   Л.Р.Прилуцький 

Секретар:   (підпис)   Н.І.Привалов 

Результат виконання завдання збережіть у файлі Z_1. 

2. Побудувати в різних системах координат при  2;2x  (крок 0,2) графіки наступних функцій: 
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Результат виконання завдання збережіть у файлі Z_2. 

3. Створіть на диску Х папку з назвою: Access_Екзамен_Група_Прізвище_Варіант. У неї скопіюйте з ресурсу, 

вказаного викладачем, файл Кінотеатр.mdb. 

Ознайомтесь із структурою бази даних (таблиці, схема даних) та виконайте наступні завдання: 

 Створити запит Фільми 21 до таблиці Фільми, який би відображав усі фільми створені у 21 столітті. 

 Створити запит на оновлення, який збільшить на 10% ціну квитка на сеанси у 18 год. 

РАЗОМ: 50 балів 
 

Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики  

Протокол № 4 від “25” листопада 2017 року 
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                                                             (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

Екзаменатор                          __________________                   Васьків О. М.   

                                                             (підпис)                                (прізвище та ініціали) 


