
ТЕМА. КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

Мета: перевірити рівень засвоєння знань учнів із теми «Системи обробки 

табличної інформації». 

Тип уроку: контроль і корегування знань, умінь та навичок. 

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в комп'ютерному 

кабінеті. 

  

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний етап 

II. Контрольна робота № 1 

 

Варіант 1 

Початковий та середній рівні навчальних досягнень 

1. Для роботи з окремими елементами таблиці їх необхідно... 

      А) вилучити;                                       Б) виділити; 

В) перемістити;                                  Г) скопіювати. 

2. Електронна таблиця — це... 

А) паперовий бухгалтерський документ; 

Б) офісна програма для створення, редагування та використання  

розрахункових документів; 

В) програма роботи зі списками; 

Г) електронне рекламне табло. 

3. Для того щоб скопіювати вміст виділених комірок, потрібно натиснути... 

А) Сtrl + С;                 Б) Сtrl + V;                  В) Копіювання; 

Г) Правка  Копіювати;           Д) Правка Вставити;           Е) Вставити 

 Комірки. 

4. Майстер діаграм... 

А) керує процесом обчислень; 

Б) керує процесом створення діаграм; 

В) виконує функції прогнозування процесів. 

5. Кругова діаграма відображає... 

А) зміну даних за певний проміжок часу; 

Б) співвідношення окремих значень даних; 

В) значення як частину цілого; 

Г) зіставлення даних за величиною; 

Д) тенденції зміни даних за однакові проміжки часу. 

Достатній рівень навчальних досягнень 

6. Яке значення функції ЕСЛИ (8 > 2; СУММ(2; 8); МАКС(2; 8))? 

7. Опишіть призначення зведеної таблиці. 

Високий рівень навчальних досягнень 

8. Підприємець отримує кредит на 4 000 грн у банку під 6 % місячних 

строком на 4 місяці. Визначте щомісячні виплати та їх складові. 

 

Варіант 2 

Початковий та середній рівні навчальних досягнень 

1. У МS Ехсеl виділено діапазон комірок А2:С4. Скільки комірок виділено? 

А)  6;                Б) 7;               В) 8;           Г) 9. 



2. Адреса комірки ЕТ — це... 

А) будь-яка послідовність символів; 

Б)  номер байта оперативної пам'яті, відведеного під комірку;  

В)  ім'я, яке складається з імені стовпця та номеру рядка;  

Г)   адреса машинного кода оперативної пам'яті, відведеного під комірку. 

3. Для того щоб видалити виділені комірки, потрібно натиснути... 

                А) Сtrl + Х;              Б) Сtrl + V;               В) Видалення; 

Г) Правка  Вирізати;           Д) ПравкаВставити;   Е) Вирізати  

Комірки. 

4. Діаграму в середовищі Ехсеl можна... 

А) створити на окремому аркуші робочої книги; 

Б) розташувати як вбудований об'єкт; 

В) створити в одній комірці. 

5. Графік відображає... 

А) зміну даних за певний проміжок часу; 

Б) співвідношення окремих значень даних; 

В) значення як частину цілого; 

Г) зіставлення даних за величиною; 

Д) тенденції зміни даних за однакові проміжки часу. 

Достатній рівень навчальних досягнень 

6. Яке значення функції ЕСЛИ (ИЛИ (3 < 5; 4 < 8); 8; 12)? 

7. Які існують способи розв'язування нелінійного рівняння? 

Високий рівень навчальних досягнень 
8. Підприємець отримує кредит на 5 000 грн у банку під 6 % місячних 

строком на 6 місяців. Визначити щомісячну виплату та її складові в першому та 

другому місяці. 

IV. Підбиття підсумків уроку 

V. Домашнє завдання 

 Повторіть основні означення. 
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