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Òàáëèöÿ 1
Âіäïîâіäíіñòü ðіâíÿ ñêëàäíîñòі çàâäàííÿ êіëüêîñòі áàëіâ çà ïðàâèëüíó âіäïîâіäü
×àñòèíà

Íîìåðè
çàâäàíü

Êіëüêіñòü
çàâäàíü

1
2
3
4
5

1–6
7–12
13, 14
15
16, 17

6
6
2
1
2

Êіëüêіñòü áàëіâ
çà ïðàâèëüíó
âіäïîâіäü
1
1,5
2
3
7
Óñüîãî áàëіâ

Ìàêñèìàëüíà
êіëüêіñòü áàëіâ
6
9
4
3
14
36

Ñòðóêòóðà òà çìіñò çàâäàíü àòåñòàöіéíîї ðîáîòè
Ó ïåðøіé ÷àñòèíі àòåñòàöіéíîї ðîáîòè (çàâäàííÿ 1–6) çàïðîïîíîâàíî 6 çàâäàíü
ó òåñòîâіé ôîðìі ç âèáîðîì îäíієї ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі іç ÷îòèðüîõ çàïðîïîíîâàíèõ.
Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ êîæíîãî çàâäàííÿ 1–6 îöіíþєòüñÿ â 1 áàë.
Äðóãà ÷àñòèíà (çàâäàííÿ 7–12) ìіñòèòü 6 çàâäàíü ç âèáîðîì êіëüêîõ (âіä äâîõ
äî ï’ÿòè) ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé ç ï’ÿòè çàïðîïîíîâàíèõ. Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ
êîæíîãî іç çàâäàíü 7–12 îöіíþєòüñÿ â 1,5 áàëà.
Òðåòÿ ÷àñòèíà (çàâäàííÿ 13 òà 14) ìіñòèòü 2 çàâäàííÿ íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòåé. Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ êîæíîãî іç çàâäàíü îöіíþєòüñÿ â 2 áàëè.
×åòâåðòà ÷àñòèíà àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ìіñòèòü îäíå çàâäàííÿ âіäêðèòîї ôîðìè
ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ (çàâäàííÿ 15). Ïðàâèëüíå éîãî âèêîíàííÿ îöіíþєòüñÿ
â 3 áàëè.
Ï’ÿòà ÷àñòèíà àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ìіñòèòü 2 ïðàêòè÷íèõ çàâäàííÿ (çàâäàííÿ 16
òà 17). Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ êîæíîãî іç çàâäàíü 16 òà 17 îöіíþєòüñÿ â 7 áàëіâ.
Ïðàâèëà îöіíþâàííÿ ÄÏÀ ç іíôîðìàòèêè
Çàâäàííÿ 1–6 ç âèáîðîì îäíієї ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі іç ÷îòèðüîõ çàïðîïîíîâàíèõ
ââàæàєòüñÿ âèêîíàíèì ïðàâèëüíî, ÿêùî â áëàíêó âіäïîâіäåé* óêàçàíî ëèøå îäíó
ëіòåðó, ÿêîþ ïîçíà÷åíî ïðàâèëüíó âіäïîâіäü. Çà óñі ïðàâèëüíî âèêîíàíі çàâäàííÿ
1–6 ó÷åíü ìîæå îòðèìàòè 6 áàëіâ (ïî îäíîìó áàëó çà êîæíå ïðàâèëüíî âèêîíàíå
çàâäàííÿ).
Çàâäàííÿ 7–12 ç âèáîðîì êіëüêîõ (âіä äâîõ äî ï’ÿòè) ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé ç
ï’ÿòè çàïðîïîíîâàíèõ ââàæàєòüñÿ âèêîíàíèì ïðàâèëüíî, ÿêùî â áëàíêó âіäïîâіäåé
óêàçàíî ñïèñîê ëіòåð, ÿêèìè ïîçíà÷åíî ïðàâèëüíі âàðіàíòè âіäïîâіäåé. ßêùî âіä* Çðàçîê áëàíêà âіäïîâіäåé íàâåäåíî â êіíöі çáіðíèêà.
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Ïîñіáíèê «Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç іíôîðìàòèêè.
9 êëàñ» ïðèçíà÷åíî äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії (ÄÏÀ) ç іíôîðìàòèêè â äåâ’ÿòèõ êëàñàõ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ. Çáіðíèê ìіñòèòü
20 âàðіàíòіâ àòåñòàöіéíîї ðîáîòè. Çìіñò óñіõ çàâäàíü âіäïîâіäàє ÷èííіé ïðîãðàìі
ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè äëÿ ó÷íіâ 8–9 êëàñіâ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ.
Êîæíà àòåñòàöіéíà ðîáîòà ìіñòèòü ï’ÿòü ÷àñòèí, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ çà ôîðìîþ
òåñòîâèõ çàâäàíü і çà ðіâíåì ñêëàäíîñòі, âіäïîâіäíî äî ðіâíіâ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü
ó÷íіâ ç іíôîðìàòèêè. Êîæíèé âàðіàíò âêëþ÷àє 17 çàâäàíü, ç ÿêèõ 14 — òåîðåòè÷íèõ, îäíå — âіäêðèòîї ôîðìè ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ òà 2 — ïðàêòè÷íèõ (òàáë. 1).

ІНФОРМАТИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

ïîâіäü íåïîâíà, òî áàëè íàðàõîâóþòüñÿ çà òàêèì ïðàâèëîì: çà êîæíèé ïðàâèëüíèé
âàðіàíò âіäïîâіäі íàðàõîâóєòüñÿ äîäàòíà ïðîïîðöіéíà ÷àñòêà âіä ìàêñèìàëüíîї êіëüêîñòі áàëіâ çà öå çàâäàííÿ (äèâ. òàáë. 1), à çà íåïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі –
âіä’єìíà (ïðè âіä’єìíіé ñóìі çà âіäïîâіäü íàðàõîâóєòüñÿ 0 áàëіâ). Çà âñі ïðàâèëüíî âèêîíàíі çàâäàííÿ 7–12 ó÷åíü ìîæå îòðèìàòè 9 áàëіâ (ïî 1,5 áàëà çà êîæíå ïðàâèëüíî
âèêîíàíå çàâäàííÿ).
Çàâäàííÿ 13 òà 14 íà âñòàíîâëåííÿ âіäïîâіäíîñòåé ïåðåäáà÷àє, ùî äëÿ êîæíîãî âàðіàíòà óìîâè, ïîçíà÷åíîãî ëіòåðîþ, ïîòðіáíî îáðàòè îäèí ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі, ïîçíà÷åíèé öèôðîþ, çàïèñàòè öèôðè â òàáëèöþ, ïîäàíó äî êîæíîãî
çàâäàííÿ, і ïåðåíåñòè їõ äî áëàíêà âіäïîâіäåé. Ó êîæíîìó іç çàâäàíü íåîáõіäíî
âñòàíîâèòè ï’ÿòü âіäïîâіäíîñòåé. ßêùî âіäïîâіäü íåïîâíà, òî áàëè íàðàõîâóþòüñÿ çà
òàêèì ïðàâèëîì: çà êîæíèé ïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі äîäàþòüñÿ 0,4 áàëà, à çà
íåïðàâèëüíèé âàðіàíò âіäïîâіäі âіäíіìàþòüñÿ 0,4 áàëà (ïðè âіä’єìíіé ñóìі çà âіäïîâіäü íàðàõîâóєòüñÿ 0 áàëіâ). Çà âñі ïðàâèëüíî âèêîíàíі çàâäàííÿ 13 òà 14 ó÷åíü ìîæå
îòðèìàòè 4 áàëè (2 áàëè çà êîæíå ïðàâèëüíî âèêîíàíå çàâäàííÿ).
Áàëè çà çàâäàííÿ ïåðøîї, äðóãîї òà òðåòüîї ÷àñòèí íàðàõîâóþòüñÿ çà òі âіäïîâіäі,
ÿêі ïåðåíåñåíî â áëàíê âіäïîâіäåé.
Áëàíê âіäïîâіäåé ìіñòèòü ñïåöіàëüíî âіäâåäåíó ÷àñòèíó äëÿ âíåñåííÿ çìіí ó âіäïîâіäі ïåðøîї, äðóãîї òà òðåòüîї ÷àñòèí. Òàêå âèïðàâëåííÿ íå âåäå äî âòðàòè áàëіâ.
ßêùî æ âèïðàâëåííÿ çðîáëåíî â îñíîâíіé ÷àñòèíі áëàíêà âіäïîâіäåé, òî áàëè çà öå
çàâäàííÿ íå íàðàõîâóþòüñÿ. Íàâåäåíі êðèòåðії ìàþòü áóòè âіäîìі ó÷íÿì.
Çàâäàííÿ 15 âіäêðèòîї ôîðìè ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ ââàæàєòüñÿ âèêîíàíèì
ïðàâèëüíî, ÿêùî ó÷åíü íàâіâ ðîçãîðíóòèé çàïèñ áëîê-ñõåìè àëãîðèòìó. Çàâäàííÿ
ó÷åíü âèêîíóє íà áëàíêó âіäïîâіäåé ó ñïåöіàëüíî âіäâåäåíіé äëÿ öüîãî éîãî ÷àñòèíі.
Ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ ó÷åíü íå ïåðåïèñóє, à âêàçóє òіëüêè íîìåð âàðіàíòà. Çà
ïðàâèëüíî âèêîíàíå çàâäàííÿ 15 ó÷åíü ìîæå îòðèìàòè 3 áàëè.
Îöіíþâàííÿ çàâäàííÿ 15 çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ, çàçíà÷åíèõ ó òàáëèöі 2.
Òàáëèöÿ 2
Êðèòåðії îöіíþâàííÿ çàâäàííÿ 15 âіäêðèòîї ôîðìè ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ
№

Äіÿ ó÷íÿ ùîäî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ

1 Ïðàâèëüíіñòü ñêëàäàííÿ àëãîðèòìó
2 Äîòðèìàííÿ âèìîã ñòàíäàðòó ùîäî êðåñëåííÿ áëîêіâ і ç’єäíàíü áëîê-ñõåìè
Óñüîãî áàëіâ

Êіëüêіñòü
áàëіâ
2
1
3

Ïåðåä âèêîíàííÿì çàâäàíü ï’ÿòîї ÷àñòèíè ó÷íі çäàþòü àòåñòàöіéíіé êîìіñії çàïîâíåíі áëàíêè âіäïîâіäåé äî çàâäàíü ïåðøîї, äðóãîї, òðåòüîї òà ÷åòâåðòîї ÷àñòèí.
Çàâäàííÿ 16 òà 17 ï’ÿòîї ÷àñòèíè âèêîíóþòüñÿ íà êîìï’þòåðі. Ïåðø íіæ ïðèñòóïèòè äî âèêîíàííÿ çàâäàíü ï’ÿòîї ÷àñòèíè, êîæåí ó÷åíü ìàє ñòâîðèòè íà Ðîáî÷îìó
ñòîëі êîìï’þòåðà ïàïêó ç íàçâîþ Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå. Ôàéëè ç âèêîíàíèìè çàâäàííÿìè ìàþòü çáåðіãàòèñÿ â öіé ïàïöі.
Çàâäàííÿ 16 àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ìіñòèòü êîìïëåêñíå çàâäàííÿ ç ðîçãîðíóòîþ
âіäïîâіääþ: ó÷åíü ïîâèíåí áåçïîñåðåäíüî âèêîíàòè çàâäàííÿ, ðîçâ’ÿçàòè çàäà÷ó. Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 16 îöіíþєòüñÿ â 7 áàëіâ.
Îöіíþâàííÿ çàâäàííÿ 16 çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ, çàçíà÷åíèõ ó òàáëèöі 3.
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№

Êіëüêіñòü
áàëіâ

Åòàïè âèêîíàííÿ çàâäàííÿ

1 Ó÷åíü ðîçóìіє óìîâó çàäà÷і òà ïðàâèëüíî îáèðàє ñòðàòåãіþ її ðîçâ’ÿçóâàííÿ
Ó÷åíü óìіє âèêîðèñòîâóâàòè íàáóòі çíàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïîòðіáíèõ
2
äàíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і
Ó÷åíü óìіє ñòðóêòóðóâàòè ïîòðіáíі äàíі òà ïðàâèëüíî îáèðàє çàñіá ïîäàííÿ
3
äàíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïîñòàâëåíîї çàäà÷і
Ó÷åíü óìіє îáґðóíòóâàòè âèáіð ôîðìè ïîäàííÿ ðåçóëüòàòó òà íàî÷íî ïîäàє
4
äàíі äëÿ çäіéñíåííÿ ïîðіâíÿííÿ
Ó÷åíü âèáèðàє ðåñóðñè çãіäíî çі ñôîðìóëüîâàíèìè ÷è çàïðîïîíîâàíèìè
5
êðèòåðіÿìè
Ó÷åíü óìіє ñòèñëî, ëîãі÷íî, îáґðóíòîâàíî òà ïðàâèëüíî âèêëàñòè âèñíîâêè
6 ùîäî îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ і ñòðóêòóðóє ñòâîðåíèé äîêóìåíò äëÿ ïіäâèùåííÿ ïåðåêîíëèâîñòі âèñíîâêіâ
Ó÷åíü, âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñòі ïðèçíà÷åííÿ ïіäñóìêîâîãî äîêóìåíòà,
7 îôîðìëþє éîãî àêóðàòíî òà ïðåçåíòàáåëüíî âіäïîâіäíî äî çàãàëüíîïðèéíÿòèõ âèìîã ùîäî âèêîðèñòàíîãî òèïó äîêóìåíòà
Óñüîãî áàëіâ

1
1
1
1
1
1
1
7

Çàâäàííÿ 17 àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ìіñòèòü çàâäàííÿ ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ íà
ñêëàäàííÿ êîìï’þòåðíîї ïðîãðàìè ìîâîþ ïðîãðàìóâàííÿ, ùî âèâ÷àëàñÿ ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäі. Ó÷åíü ïîâèíåí ðîçâ’ÿçàòè çàäà÷ó, âèêîíàòè çàâäàííÿ íà êîìï’þòåðі òà
âіäëàãîäèòè ïðîãðàìó. Ó÷èòåëü òåñòóє òà îöіíþє ïðàöåçäàòíіñòü ïðîãðàìè, çà íåîáõіäíîñòі ïåðåãëÿäàє êîä ïðîãðàìè. Ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ îöіíþєòüñÿ
â 7 áàëіâ.
Îöіíþâàííÿ çàâäàííÿ 17 çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ, çàçíà÷åíèõ ó òàáëèöі 4.
Òàáëèöÿ 4
Êðèòåðії îöіíþâàííÿ çàâäàííÿ 17
№

Äіÿ ó÷íÿ ùîäî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ

1 Îðãàíіçàöіÿ ââåäåííÿ äàíèõ
Ñòâîðåííÿ òà çàïèñ àëãîðèòìó ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і âіäïîâіäíîþ ìîâîþ
2
ïðîãðàìóâàííÿ çãіäíî ç óìîâîþ
3 Åôåêòèâíіñòü îáðàíîãî àëãîðèòìó ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і
4 Êîðåêòíіñòü âèâåäåííÿ ðåçóëüòàòó
5 Äðóæíіñòü ñòâîðåíîãî іíòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à
Óñüîãî áàëіâ

Êіëüêіñòü
áàëіâ
1
2
2
1
1
7

Ó÷èòåëü ìîæå çàðàõîâóâàòè âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ ÷åòâåðòîї і ï’ÿòîї ÷àñòèí àòåñòàöіéíîї ðîáîòè ÿê ÷àñòêîâî ïðàâèëüíі, çìåíøóþ÷è ïðè öüîìó ìàêñèìàëüíó êіëüêіñòü
áàëіâ çà çàâäàííÿ âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ, çàçíà÷åíèõ ó òàáëèöÿõ 2–4.
Ïåðåâåäåííÿ îöіíêè â áàëàõ â îöіíêó çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ
îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ
Ñóìó áàëіâ, íàðàõîâàíó çà âèêîíàíі ó÷íåì çàâäàííÿ, ïåðåâîäÿòü â îöіíêó çà
12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ çà ñïåöіàëüíîþ øêàëîþ, ÿêó íàâåäåíî â òàáëèöі 5.
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Òàáëèöÿ 3
Êðèòåðії îöіíþâàííÿ êîìïëåêñíîãî çàâäàííÿ 16 ç ðîçãîðíóòîþ âіäïîâіääþ

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Пояснювальна записка

ІНФОРМАТИКА

Ïî÷àòêîâèé

Ðіâåíü

Âèñîêèé Äîñòàòíіé Ñåðåäíіé

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Òàáëèöÿ 5
Âіäïîâіäíіñòü êіëüêîñòі íàáðàíèõ áàëіâ îöіíöі çà ÄÏÀ
Êіëüêіñòü íàáðàíèõ
áàëіâ

Îöіíêà çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ

0,1–3

1

3,1–6

2

6,1–9

3

9,1–12

4

12,1–15

5

15,1–18

6

18,1–21

7

21,1–24

8

24,1–27

9

27,1–30

10

30,1–33

11

33,1–36
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Ïðàâèëà ïðîâåäåííÿ ÄÏÀ ç іíôîðìàòèêè
Íà âèêîíàííÿ àòåñòàöіéíîї ðîáîòè âіäâîäèòüñÿ 120 õâèëèí. Êîæåí ó÷åíü, ÿêèé
ñêëàäàє äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè, îòðèìóє іíäèâіäóàëüíèé
ïðèìіðíèê âàðіàíòà ðîáîòè іç öüîãî ïîñіáíèêà, áëàíê âіäïîâіäåé, ïіäãîòîâëåíèé íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, òà àðêóøі (çîøèò) çі øòàìïîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äëÿ ÷åðíåòîê.
Âèêîíàâøè ïåðøі ï’ÿòíàäöÿòü çàâäàíü, ó÷íі çäàþòü àòåñòàöіéíіé êîìіñії çàïîâíåíі áëàíêè âіäïîâіäåé.
Çàâäàííÿ 16 òà 17 øêîëÿðі âèêîíóþòü çà êîìï’þòåðîì. Ïіñëÿ âèêîíàííÿ ó÷íåì
óñіõ çàâäàíü ÄÏÀ àòåñòàöіéíà êîìіñіÿ çàïîâíþє «Òàáëèöþ îöіíþâàííÿ ðîáîòè íà
äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè» â «Áëàíêó îöіíþâàííÿ ðîáîòè íà
äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè»* òà âèñòàâëÿє îöіíêó çà 12-áàëüíîþ
ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ çãіäíî ç òàáëèöåþ 5.
Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîї ïіäñóìêîâîї àòåñòàöії ç іíôîðìàòèêè ó÷íÿì çàáîðîíåíî êîðèñòóâàòèñÿ áóäü-ÿêèìè åëåêòðîííèìè çàñîáàìè, ïіäðó÷íèêàìè òà ïîñіáíèêàìè â äðóêîâàíîìó ÷è åëåêòðîííîìó âèãëÿäі òà іíøèìè ìàòåðіàëàìè. Âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðіâ ïåðåäáà÷åíî ëèøå äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü 16 òà 17.

* Áëàíê îöіíþâàííÿ ðîáîòè íà äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ ç іíôîðìàòèêè íàâåäåíî â êіíöі
çáіðíèêà.
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1. Óêàæіòü ðіê, êîëè áóëî ñòâîðåíî ïåðøó åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíó ìàøèíó â
Óêðàїíі.
A) 1942 ðіê
B) 1946 ðіê
А Б В Г
C) 1951 ðіê
D) 1953 ðіê
2. Óêàæіòü ðåæèì âіäîáðàæåííÿ ïðåçåíòàöії, ñòâîðåíîї çàñîáàìè MS PowerPoint,
ÿêèé äàє çìîãó ïåðåãëÿíóòè âñі ñëàéäè ïðåçåíòàöії ó âèãëÿäі åñêіçіâ.
A) ñòîðіíêè íîòàòîê
B) ïîêàç ñëàéäіâ
А Б В Г
C) çâè÷àéíèé
D) ñîðòóâàëüíèê ñëàéäіâ
3. Óêàæіòü, âіä ÷îãî çàëåæèòü ñòóïіíü ñòèñíåííÿ ôàéëіâ ïіä ÷àñ àðõіâóâàííÿ.
A) øâèäêîäії êîìï’þòåðà
B) äàíèõ, ùî çáåðіãàþòüñÿ ó ôàéëi
А Б В Г
C) îáñÿãó äèñêîâîãî ïðîñòîðó
D) îáñÿãó îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі
4. Óêàæіòü òèï ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà, ùî âáóäîâàíèé ó ñåðåäîâèùå òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) âåêòîðíèé
B) ðàñòðîâèé
А Б В Г
C) òðèâèìіðíèé
D) ôðàêòàëüíèé
5. Óêàæіòü ïðàâèëüíå ïðîäîâæåííÿ òâåðäæåííÿ: «Îáëàñòü, ó ÿêіé ñòâîðþþòüñÿ і
ìîíòóþòüñÿ ïðîåêòè â ñåðåäîâèùі ïðîãðàìè MS Windows Movie Maker, âіäîáðàæàєòüñÿ ó äâîõ âèäàõ…».
A) íà ðîçêàäðîâöі òà ó âіêíі ïîïåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó
B) íà ðîçêàäðîâöі òà íà øêàëі ÷àñó
А Б В Г
C) ó âіêíі ïîïåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó òà íà øêàëі ÷àñó
D) ó âіêíі ïîïåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó òà â ðÿäêó ñòàíó
6. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè, áëîê-ñõåìó ÿêîї ïîäàíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ çі ñêîðî÷åíîþ ôîðìîþ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 1

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 1

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü äії, ÿêі çàçâè÷àé ïåðåäáà÷àþòüñÿ ïіä ÷àñ іíñòàëÿöії ïðîãðàì.
A) ïåðåâіðêà íà íàÿâíіñòü âіëüíîãî ìіñöÿ íà æîðñòêîìó äèñêó
B) âèäàëåííÿ òèì÷àñîâèõ ôàéëіâ ç æîðñòêîãî äèñêà
C) êîïіþâàííÿ äàíèõ іç CD- ÷è DVD-äèñêà íà æîðñòêèé äèñê
D) çìіíà ñèñòåìíèõ íàëàøòóâàíü êîìï’þòåðà
А Б В Г Д
E) äîäàâàííÿ íàçâè ïðîãðàìè â ñïèñîê ïðîãðàì ó Ãîëîâíîìó
ìåíþ
8. Óêàæіòü çàïèñ, ùî є URL-àäðåñîþ іíòåðíåò-ñëóæáè, ÿêà íàäàє ïîøòîâі ïîñëóãè.
A) http://mail.ukr.net/
B) http://wikipedia.org/
C) http://ïîøòà.ukr.net/
А Б В Г Д
D) https://mail.yandex.ua
E) https://www.gmail.com/
9. Óêàæіòü ðåêîìåíäàöії, ÿêèõ ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ, ùîá çìåíøèòè éìîâіðíіñòü çàðàæåííÿ êîìï’þòåðà âіðóñàìè òà çàïîáіãòè âòðàòàì âàæëèâèõ äàíèõ.
A) íå âіäêðèâàòè âêëàäåííÿ åëåêòðîííèõ ëèñòіâ, ÿêі íàäіñëàëè âàì íåâіäîìі
àäðåñàòè
B) îáìåæèòè äîñòóï äî êîìï’þòåðà – êîðèñòóâàòèñÿ íå áіëüøå íіæ äâі ãîäèíè íà
äîáó
C) ïåðåâіðÿòè çà äîïîìîãîþ àíòèâіðóñíèõ ïðîãðàì ôàéëè, ÿêі íàäõîäÿòü ççîâíі
(ç äèñêіâ, Іíòåðíåòó) äî âàøîãî êîìï’þòåðà
D) íå êîïіþâàòè äàíі іç çîâíіøíіõ íîñіїâ
E) âèêîðèñòîâóâàòè íàäіéíі äæåðåëà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ
А Б В Г Д
äëÿ ñâîãî êîìï’þòåðà, êóïóâàòè éîãî ëèøå â îôіöіéíèõ ïðîäàâöіâ
10. Óêàæіòü òèïè îá’єêòіâ, ÿêі áóëî âèêîðèñòàíî ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòà â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) òåêñò
B) WordArt
А Б В Г Д
C) SmartArt
D) ìàëþíîê
E) àâòîôіãóðà

11. Óêàæіòü ïàðàìåòðè, çíà÷åííÿ ÿêèõ ìîæíà âñòàíîâèòè â äіàëîãîâîìó âіêíі Äðóê
ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî äðóêóâàííÿ äîêóìåíòà â ñåðåäîâèùі MS Publisher.
A) Êîïії — âñòàíîâëåííÿ êіëüêîñòі êîïіé, ÿêі ïîòðіáíî íàäðóêóâàòè
B) Ïàðàìåòðè ìàëþíêіâ — âñòàíîâëåííÿ ðîçìіðó ìàëþíêà íà ñòîðіíöі
C) Ïðèíòåð — âèáіð ïðèíòåðà і âñòàíîâëåííÿ çíà÷åíü éîãî âëàñòèâîñòåé
D) Äіàïàçîí ñòîðіíîê — âñòàíîâëåííÿ äіàïàçîíó ñòîðіíîê, ùî
äðóêóâàòèìóòüñÿ
А Б В Г Д
E) Ïàðàìåòðè äâîñòîðîííüîãî äðóêó — âèáіð äëÿ äðóêó îäíієї,
äâîõ ñòîðіíîê і òèï ïåðåãîðòàííÿ
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А Б В Г Д

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òèïàìè ïðèíòåðіâ òà їõ îïèñàìè.
A) ñòðóìåíåâі
B) ëàçåðíі
C) ïëîòåðè
D) òåðìі÷íі
E) ìàòðè÷íі

1) ìîíîõðîìíі ïðèíòåðè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äðóêó åòèêåòîê, ÿðëèêіâ, ÷åêіâ, øòðèõ-êîäіâ íà ñêëàäàõ àáî â ìàãàçèíàõ,
áіëåòіâ äëÿ òðàíñïîðòíèõ êîìïàíіé, ÷åêіâ ó ïåðåíîñíèõ êàñîâèõ àïàðàòàõ òîùî
2) ïðèíöèï äії ïîëÿãàє ó ñòâîðåííі çîáðàæåííÿ çà äîïîìîãîþ
äóæå ìàëèõ êðàïåëü ñïåöіàëüíèõ ÷îðíèë, ùî âèøòîâõóþòüñÿ
ç äðóêóþ÷îї ãîëîâêè íà ïîâåðõíþ ïàïåðó àáî ïëіâêè
3) âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïðèíöèï äії íà îñíîâі åëåêòðèçàöії ìàëèõ
÷àñòèíîê ïîðîøêîïîäіáíîї ôàðáè (òîíåðà), çà äîïîìîãîþ ÿêîї і ñòâîðþєòüñÿ çîáðàæåííÿ íà ïîâåðõíі ïàïåðó
А
àáî ïëіâêè
4) íèçüêà ÿêіñòü äðóêó, âіäíîñíî ìàëà øâèäêіñòü äðóêó, Б
íåìîæëèâіñòü ÿêіñíî ïåðåäàâàòè âіäòіíêè êîëüîðіâ, âè- В
ñîêèé ðіâåíü øóìó
5) âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äðóêó êðåñëåíü, åñêіçіâ, ïëàêà- Г
Д
òіâ òà іíøèõ çîáðàæåíü âåëèêèõ ðîçìіðіâ

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òèïàìè àëãîðèòìіâ òà їõ õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè.
A) ëіíіéíèé àëãîðèòì
1) àëãîðèòì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çäіéñíþєòüñÿ âèáіð
B) àëãîðèòì âèáîðó
øëÿõó âèêîíàííÿ àëãîðèòìó âіäïîâіäíî äî íàáóòîãî
C) àëãîðèòì ç ðîçãàëóçíà÷åííÿ óìîâè
æåííÿì
2) àëãîðèòì, ó ÿêîìó âèêîíóєòüñÿ ïîâòîðíå âèêîíàííÿ
D) öèêëі÷íèé àëãîðèòì
òієї ñàìîї äії àáî áëîêó äіé, äîêè çàäîâîëüíÿєòüñÿ
E) äîïîìіæíèé
àëãîóìîâà ïåâíîãî ëîãі÷íîãî âèðàçó
ðèòì
3) àëãîðèòì, ó ÿêîìó âèêîíóєòüñÿ ïîñëіäîâíå
âèêîíàííÿ äіé, îäíà çà îäíîþ
4) àëãîðèòì, ÿêèé ïîâíіñòþ âèêîíóєòüñÿ â іí- А
øîìó àëãîðèòìі
Б
5) àëãîðèòì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çäіéñíþєòüñÿ В
âèáіð îäíîãî ç áàãàòüîõ øëÿõіâ âèêîíàííÿ àëãîðèòìó âіäïîâіäíî äî íàáóòîãî çíà÷åííÿ ïåâ- Г
Д
íîãî âèðàçó
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12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ùî ìіñòÿòü àóäіîäàíі.
A) gif
B) mp3
C) snd
D) wav
E) txt

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 1

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 1

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Íåõàé âіäîìî êіëüêіñòü ìåøêàíöіâ ó êîæíîìó ç N áóäèíêіâ äåÿêîї âóëèöі. Íóìåðàöіÿ áóäèíêіâ íåïåðåðâíà, âіä 1 äî N. Ç ëіâîãî áîêó âóëèöі ðîçòàøîâàíі áóäèíêè,
ùî ìàþòü íåïàðíі íîìåðè, à ç ïðàâîãî áîêó — òі, íîìåðè ÿêèõ є ïàðíèìè. Çíàéäіòü, íà ÿêîìó áîöі âóëèöі ïðîæèâàє áіëüøå ìåøêàíöіâ.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü íîâèé ôàéë, ùî ìіñòèòèìå âіäîìîñòі ïðî
øêіäëèâå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, äî ÿêîãî äîäàéòå
òàáëèöþ ç íàçâîþ «Øêіäëèâå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ», ùî ìіñòèòü äàíі ïðî
ðіçíі âèäè øêіäëèâîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, øëÿõè їõíüîãî ðîçïîâñþäæåííÿ òà ïðèíöèïè äії;
2) ñêëàäіòü і çàïèøіòü äî äîêóìåíòà ñïèñîê îçíàê ïðîÿâó øêіäëèâèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì;
3) çàïèøіòü ó äîêóìåíò îñíîâíі ðåêîìåíäàöії ùîäî çàõèñòó іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè âіä äіé øêіäëèâîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Øêіäëèâі ïðîãðàìè.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ òà âèâåäåííÿ ìàñèâó ç N åëåìåíòіâ (N J 1000).
Åëåìåíòè ìàñèâó — ïåðøі N ïðîñòèõ ÷èñåë (ïðîñòå ÷èñëî — öå íàòóðàëüíå ÷èñëî,
âіäìіííå âіä îäèíèöі, ÿêå äіëèòüñÿ òіëüêè íà 1 і íà ñåáå).
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1. Óêàæіòü íåïîçèöіéíó ñèñòåìó ÷èñëåííÿ.
A) äâіéêîâà
B) ðèìñüêà
C) äåñÿòêîâà
D) âіñіìêîâà

А Б В Г

2. Óêàæіòü ïàðàìåòð äðóêó ïðåçåíòàöії MS PowerPoint, çà âèáîðîì ÿêîãî íà îäíîìó
àðêóøі ìîæíà íàäðóêóâàòè âіä äâîõ äî äåâ’ÿòè ñëàéäіâ.
A) ñëàéäè
B) âèäà÷і
А Б В Г
C) íîòàòêè
D) ñòðóêòóðà
3. Óêàæіòü àëãîðèòì îïðàöþâàííÿ äàíèõ, ÿêèé ëåæèòü â îñíîâі ðîáîòè ïðîãðàìàðõіâàòîðіâ.
A) âèäàëåííÿ çàéâèõ ïðîïóñêіâ ç âìіñòó ôàéëó
B) ïîøóê і ïåðåêîäóâàííÿ îäíàêîâèõ ôðàãìåíòіâ âìіñòó ôàéëó
А Б В Г
C) ïîøóê і âèäàëåííÿ îäíàêîâèõ ôðàãìåíòіâ âìіñòó ôàéëó
D) ïîøóê âіðóñіâ і âèäàëåííÿ їõ ç âìіñòó ôàéëó
4. Óêàæіòü îïåðàöіþ ôîðìàòóâàííÿ, ÿêó ìîæíà âèêîíàòè çà äîïîìîãîþ êíîïêè
ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) óñòàíîâèòè íàïðÿì ðîçòàøóâàííÿ òåêñòó
B) óñòàíîâèòè ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë
А Б В Г
C) çìåíøèòè âіäñòóï çëіâà
D) çáіëüøèòè âіäñòóï çëіâà
5. Óêàæіòü ïàïêè, ó ÿêèõ êîðèñòóâà÷ íå ìîæå ñòâîðèòè íîâîї âêëàäåíîї ïàïêè.
A) ó ïàïêàõ, ñòâîðåíèõ êîðèñòóâà÷åì
B) Ìîї äîêóìåíòè
А Б В Г
C) Êîøèê
D) Ðîáî÷èé ñòіë
6. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè, áëîê-ñõåìó ÿêîї ïîäàíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ çі ñêîðî÷åíîþ ôîðìîþ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 2

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 2

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü, ÿêі çàäà÷і äàє çìîãó âèêîíóâàòè MS Windows Movie Maker.
A) ìîíòàæ âіäåîðîëèêіâ («ôіëüìіâ») ç îêðåìèõ ôðàãìåíòіâ ðіçíîãî ïîõîäæåííÿ
B) ìîíòàæ âіäåîðîëèêіâ («ôіëüìіâ») ç îêðåìèõ ôðàãìåíòіâ ðіçíèõ ôîðìàòіâ
C) âіäòâîðåííÿ ôіëüìіâ, ñòâîðåíèõ â іíøèõ ïðîãðàìàõ
D) åêñïîðò ôðàãìåíòіâ âіäåîçàïèñіâ, çâóêîâîãî ñóïðîâîäæåííÿ òà
А Б В Г Д
îêðåìèõ ñòàòè÷íèõ êàäðіâ («ñëàéäіâ»)
E) ìîíòàæ àóäіîçàïèñó òà éîãî çáåðåæåííÿ â àóäіîôàéëі
8. Óêàæіòü îñîáèñòі äàíі, ÿêі íå áàæàíî ðîçãîëîøóâàòè ïіä ÷àñ ñïіëêóâàííÿ â ìåðåæі Іíòåðíåò.
A) іì’ÿ àáî ïñåâäîíіì
B) äîìàøíþ àäðåñó
C) íîìåð äîìàøíüîãî òåëåôîíó
А Б В Г Д
D) àäðåñó åëåêòðîííîї ïîøòè
E) ïàðîëü åëåêòðîííîї ïîøòîâîї ñêðèíüêè
9. Óêàæіòü øêіäëèâі äії, ÿêі ìîæóòü ñïðè÷èíèòè êîìï’þòåðíі âіðóñè.
A) âèâåäåííÿ ç ëàäó ïðîöåñîðà
B) çìåíøåííÿ îáñÿãó âіëüíîãî ìіñöÿ íà äèñêó
C) ðóéíóâàííÿ ôàéëîâîї ñòðóêòóðè
А Б В Г Д
D) ïðèçâåäåííÿ äî ïîìèëîê ó ðîáîòі îïåðàöіéíîї ñèñòåìè
E) ñïîâіëüíåííÿ ðîáîòè êîìï’þòåðà
10. Óêàæіòü òèïè îá’єêòіâ, ÿêі áóëî âèêîðèñòàíî ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòà â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) òåêñò
B) WordArt
C) SmartArt
А Б В Г Д
D) ìàëþíîê
E) àâòîôіãóðà

11. Óêàæіòü òèïè êîìï’þòåðíèõ ïóáëіêàöіé, ÿêі çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
îôîðìëåííÿ øêіëüíèõ ñòіíãàçåò.
A) áóêëåò
B) âіçèòíà êàðòêà
C) âіòàëüíà ëèñòіâêà
А Б В Г Д
D) îãîëîøåííÿ
E) áþëåòåíü
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ùî ìіñòÿòü àóäіîäàíі.
A) bmp
B) mp2
C) mp3
D) docõ
E) wav
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А Б В Г Д

13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðèçíà÷åííÿì àïàðàòíèõ çàñîáіâ òà їõ íàçâàìè.
A) ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ
B) âíóòðіøíÿ ïàì’ÿòü
C) ïðèñòðîї âèâåäåííÿ äàíèõ
D) çîâíіøíÿ ïàì’ÿòü
E) ìóëüòèìåäіéíå îáëàäíàííÿ

1) îïåðàòèâíà, ïîñòіéíà, íàïіâïîñòіéíà ïàì’ÿòü
2) êëàâіàòóðà, ìèøà, ìàíіïóëÿòîðè,
ñêàíåð
3) ãíó÷êі òà æîðñòêі ìàãíіòíі äèñêè, А
ÑD- òà DVD-äèñêè
Б
4) çâóêîâі òà âіäåîêàðòè, öèôðîâі ôîòî- В
òà âіäåîêàìåðè
5) ïðèíòåð, ãó÷íîìîâöі, íàâóøíèêè, Г
Д
ïëîòåð

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ åëåìåíòàìè îïèñó àëãîðèòìіâ òà їõ ãðàôі÷íèì ïîäàííÿì ó áëîê-ñõåìàõ.
A) âêàçіâêà (êîìàíäà) — ïðèçíà÷åíà äëÿ îïèñó äії
1)
B) óìîâà — ïðèçíà÷åíà äëÿ îïèñó óìîâè â ðîçãàëóæåííÿõ і öèêëàõ
C) ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ äàíèõ — ïðèçíà÷åíî äëÿ îïèñó
ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ äàíèõ
2)
D) òåðìіíàòîð — ïîçíà÷àє ïî÷àòîê/êіíåöü àëãîðèòìó
E) ç’єäíóâà÷ — ïðèçíà÷åíî äëÿ ðîçðèâó ëіíіé áëîêñõåìè
3)

А
Б
В
Г
Д

4)

5)

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü ñåðåäíі àðèôìåòè÷íі äîäàòíèõ і
âіä’єìíèõ åëåìåíòіâ ìàñèâó.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü íîâèé ôàéë, ùî ìіñòèòèìå ãðàôі÷íó
ñõåìó, äëÿ âіäîáðàæåííÿ ñïіëüíèõ і âіäìіííèõ îçíàê îïåðàöіéíèõ ñèñòåì Windows
òà Linux. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, äî ÿêîãî äîäàéòå
ãðàôі÷íó ñõåìó «Îïåðàöіéíі ñèñòåìè», åëåìåíòàìè ÿêîї є äâі îïåðàöіéíі ñèñòåìè;
2) äîäàéòå äî ãðàôі÷íîї ñõåìè åëåìåíòè äëÿ âіäîáðàæåííÿ âіäìіííèõ і ñïіëüíèõ
îçíàê êîæíîї ç îïåðàöіéíèõ ñèñòåì;
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ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 2

3) ñêëàäіòü і çàïèøіòü äî äîêóìåíòà ñïèñêè íàçâ îñòàííіõ âåðñіé (íå ìåíøå òðüîõ)
êîæíîї îïåðàöіéíîї ñèñòåìè;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì ÎÑ.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàäàíî öіëå ÷èñëî N (2 J N J 30). Çàïèøіòü ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ òà âèâåäåííÿ
ìàñèâó À ðîçìіðó N, ùî ìіñòèòü N ïåðøèõ åëåìåíòіâ ïîñëіäîâíîñòі ÷èñåë Ôіáîíà÷÷і. ×èñëà Ôіáîíà÷÷і îá÷èñëþþòüñÿ çà òàêèì àëãîðèòìîì FK:
F1  1, F2  1, FK  FK–2 + FK–1, äå K  3, 4, … .

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 2
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1. Óêàæіòü ïðèêëàä іíôîðìàöіéíîãî ïðîöåñó çáåðåæåííÿ äàíèõ.
A) óñíà âіäïîâіäü ó÷íÿ
B) ôîòîãðàôóâàííÿ
C) ïîêàç ïàíòîìіìè
D) òåëåôîííà ðîçìîâà

А Б В Г

2. Óêàæіòü ïðîãðàìó, çàñîáàìè ÿêîї ìîæíà ñòâîðþâàòè ñëàéäîâі ïðåçåíòàöії.
A) MS Word
B) MS WordPad
А Б В Г
C) MS PowerPoint
D) MS Publisher
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ñëàéä — öå…».
A) ñèìâîë ïðåçåíòàöії
B) îñíîâíèé åëåìåíò ïðåçåíòàöії
C) àáçàö ïðåçåíòàöії
D) ðÿäîê ïðåçåíòàöії

А Б В Г

4. Óêàæіòü ðåæèì âіäîáðàæåííÿ äîêóìåíòà â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word, ó ÿêîìó íå ìîæíà âñòàâëÿòè ìàëþíêè â äîêóìåíò.
A) Ðîçìіòêà ñòîðіíêè
B) Ðåæèì ÷èòàííÿ
А Б В Г
C) Ñòðóêòóðà
D) Âåá-äîêóìåíò
5. Óêàæіòü ïðàâèëüíå òà ïîâíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ïіä ÷àñ ìîíòàæó êëіïó â
MS Windows Movie Maker íåîáõіäíî âêàçàòè…».
A) êіëüêà òî÷îê ïî÷àòêó âіäòâîðåííÿ êëіïó â ôіëüìі
B) òî÷êó ïî÷àòêó âіäòâîðåííÿ êëіïó â ôіëüìі
А Б В Г
C) òî÷êó êіíöÿ âіäòâîðåííÿ êëіïó â ôіëüìі
D) òî÷êè ïî÷àòêó òà êіíöÿ âіäòâîðåííÿ êëіïó â ôіëüìі
6. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè, áëîê-ñõåìó ÿêîї ïîäàíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ ç ïîâíîþ ôîðìîþ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 3

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 3

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü òèïè âіêîí, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü â îïåðàöіéíіé ñèñòåìі Windows.
A) âіêíî äîâіäêè
B) äіàëîãîâå âіêíî
C) âіêíî çàïåðå÷åíü
А Б В Г Д
D) âіêíî ïðîãðàìè
E) âіêíî ïàïêè
8. Óêàæіòü ôóíêöії áðàóçåðà Internet Explorer.
A) çìіíà êîäóâàííÿ òåêñòó ñòîðіíêè
B) çàìіíà òåêñòó íà ñòîðіíöі
C) çìіíà ðîçìіðó øðèôòó òåêñòó ñòîðіíêè
D) ïîøóê òåêñòó íà ñòîðіíöі
E) íàëàãîäæåííÿ ÿêîñòі äðóêó òà äðóêóâàííÿ äîêóìåíòіâ
9. Óêàæіòü íàçâè àíòèâіðóñíèõ ïðîãðàì.
A) AVP
B) DrWeb
C) Avast
D) WinRar
E) Nod32

А Б В Г Д

А Б В Г Д

10. Óêàæіòü îá’єêòè òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, äî ÿêèõ ìîæíà âñòàíîâèòè òà
çàñòîñóâàòè ñòèëü.
A) cïèñêè
B) ðèñóíêè
C) òàáëèöі
А Б В Г Д
D) êîëîíêè
E) àáçàöè
11. Óêàæіòü êîìï’þòåðíі ïóáëіêàöії, ÿêі ìîæíà ñòâîðèòè çà âáóäîâàíèìè øàáëîíàìè
â ïðîãðàìі MS Publisher.
A) áóêëåò
B) êîëàæ
C) âіòàëüíà ëèñòіâêà
А Б В Г Д
D) îãîëîøåííÿ
E) áþëåòåíü
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìіñòÿòü àóäіîäàíі.
A) aifc
B) mp3
C) mp4
D) doc
E) aiff
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А Б В Г Д

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðèñòðîÿìè êîìï’þòåðà òà їõ îïèñàìè.
A) öåíòðàëüíèé ïðîöåñîð
B) âíóòðіøíÿ ïàì’ÿòü
C) ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ
D) ïðèñòðîї âèâåäåííÿ äàíèõ
E) çîâíіøíÿ ïàì’ÿòü

1) âèâåäåííÿ ðåçóëüòàòіâ ó çðó÷íîìó äëÿ ëþäèíè âèãëÿäі
2) ââåäåííÿ íîâèõ äàíèõ
3) øâèäêîäіþ÷à ïàì’ÿòü, ðîçòàøîâàíà А
íà ìàòåðèíñüêіé ïëàòі
Б
4) ïðèñòðîї çáåðіãàííÿ âåëèêèõ îáñÿãіâ В
äàíèõ
5) îïðàöþâàííÿ äàíèõ і êåðóâàííÿ ðî- Г
Д
áîòîþ âñіõ ïðèñòðîїâ êîìï’þòåðà

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ äіàïàçîíàìè çíà÷åíü âåëè÷èí öіëî÷èñëîâèõ òèïіâ
òà їõ îïèñàìè.
A) âіä –128 äî 127
B) âіä 0 äî 255
C) âіä –32 768 äî 32 767
D) âіä 0 äî 65 535
E) âіä –2 147 483 648 äî 2 147 483 647

1)
2)
3)
4)
5)

áåççíàêîâå îáñÿãîì äâà áàéòè
çíàêîâå îáñÿãîì ÷îòèðè áàéòè
çíàêîâå îáñÿãîì äâà áàéòè
áåççíàêîâå îáñÿãîì îäèí áàéò
çíàêîâå îáñÿãîì îäèí áàéò

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 3

15. Çðіñò ó ñàíòèìåòðàõ êîæíîãî ç N ó÷íіâ çáåðіãàєòüñÿ â ìàñèâі. Çíàéäіòü êіëüêіñòü
ó÷íіâ, çðіñò ÿêèõ ìåíøèé âіä M ñàíòèìåòðіâ.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé (íàïðèêëàä,
MS PowerPoint) ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ, ÿêà ìіñòèòèìå ïîêðîêîâó іíñòðóêöіþ ç àðõіâóâàííÿ ôàéëіâ і ïàïîê íà ïðèêëàäі ïàïêè Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ іíñòðóêöії çðîáіòü і âèêîðèñòàéòå âіäïîâіäíі çîáðàæåííÿ åêðàííèõ êîïіé
çàçíà÷åíèõ äіé. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ. Çàñîáàìè îäíîãî ç âіäîìèõ
âàì àðõіâàòîðіâ ñòâîðіòü ôàéë ç íàçâîþ Àðõіâ1, ùî ìіñòèòü àðõіâ ïàïêè Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå. Ïðè öüîìó ñòâîðþéòå åêðàííі êîïії îñíîâíèõ åòàïіâ àðõіâóâàííÿ òà äîäàâàéòå їõ äî ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії (íà îäèí ñëàéä — îäíó іëþñòðàöіþ).
Äî êîæíîãî ñëàéäà äîäàéòå íàçâó òà òåêñò âіäïîâіäíîãî êðîêó іíñòðóêöії;
2) ñòâîðіòü ôàéë ç íàçâîþ Àðõіâ2, ùî ìіñòèòü àðõіâ ïàïêè Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå,
çàñîáàìè іíøîãî âіäîìîãî âàì àðõіâàòîðà, íàïðèêëàä WinRar, 7-Z;
3) íà îêðåìîìó ñëàéäі ïîáóäóéòå âіäïîâіäíó äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ðåçóëüòàòó
àðõіâóâàííÿ îäíîãî é òîãî ñàìîãî ôàéëó çà äîïîìîãîþ äâîõ ðіçíèõ àðõіâàòîðіâ
(îáñÿã àðõіâó, ÷àñ ðîáîòè òîùî);
4) çáåðåæіòü ñòâîðåíèé äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Apxiâ.ppt ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
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ІНФОРМАТИКА

У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.

У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó âèâåäåííÿ íàòóðàëüíîãî ÷èñëà n (0 J n J 9999) ó éîãî ñëîâåñíîìó çàïèñі. Íàïðèêëàä, n  2354 — äâі òèñÿ÷і òðèñòà ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè.

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 3
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1. Óêàæіòü, àëôàâіò ÿêîї ç íàâåäåíèõ ìîâ ìіñòèòü íàéìåíøó êіëüêіñòü çíàêіâ.
A) óêðàїíñüêà ìîâà
B) àíãëіéñüêà ìîâà
А Б В Г
C) íîòíà ãðàìîòà
D) àçáóêà Ìîðçå
2. Óêàæіòü îá’єêò, ÿêèé ìîæíà äîäàâàòè äî êîëîíòèòóëіâ ñëàéäіâ, ñòâîðåíèõ çàñîáàìè MS PowerPoint.
A) ìàëþíîê
B) äàòó òà ÷àñ
А Б В Г
C) îá’єêò WordArt
D) âіäåîêëіï
3. Óêàæіòü ïðîãðàìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà âèêîíàòè ñòèñêàííÿ äàíèõ.
A) äðàéâåðè
B) àðõіâàòîðè
А Б В Г
C) êîìïðåñîðè
D) ðåäàêòîðè
4. Óêàæіòü îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, ÿêèé ìàє òàêі ïàðàìåòðè: çíàê
ìàðêåðà, âіäñòóï ìàðêåðà, âèðіâíþâàííÿ.
A) ñòîðіíêà
B) àáçàö
А Б В Г
C) ñèìâîë
D) ñïèñîê
5. Óêàæіòü, ó ÿêîìó ðîçäіëі ìåíþ Ïóñê îïåðàöіéíîї ñèñòåìè MS Windows ïîòðіáíî
øóêàòè çàñòîñóíîê äëÿ çàïèñó àóäіîôðàãìåíòà.
A) Óñі ïðîãðàìè/Ñòàíäàðòíі
B) Óñі ïðîãðàìè/Îáñëóãîâóâàííÿ
А Б В Г
C) Óñі ïðîãðàìè/Іãðè
D) Óñі ïðîãðàìè/Àâòîçàâàíòàæåííÿ
6. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè, áëîê-ñõåìó ÿêîї ïîäàíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ çі ñêîðî÷åíîþ ôîðìîþ
А Б В Г
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 4

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 4

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïðîãðàìè, ÿêі âõîäÿòü äî ãðóïè Ñòàíäàðòíі îïåðàöіéíîї ñèñòåìè
Windows.
A) Áëîêíîò
B) Paint
C) Êàëüêóëÿòîð
А Б В Г Д
D) MS Word
E) Internet Explorer
8. Óêàæіòü êіëüêà íàéïîøèðåíіøèõ äіé, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè â ñåðåäîâèùі ïðîãðàâà÷à Windows Media Player.
A) ñëóõàòè іíòåðíåò-ðàäіî
B) çàâàíòàæóâàòè ìóçèêó òà ôіëüìè ç Іíòåðíåòó
C) ðåäàãóâàòè ïîòîêîâі âіäåîçàïèñè
А Б В Г Д
D) ïåðåãëÿäàòè ïîòîêîâі âіäåîçàïèñè
E) âіäòâîðþâàòè çâóêîâі çàïèñè ç êîìïàêò-äèñêіâ
9. Óêàæіòü òèïè øêіäëèâèõ ïðîãðàì, ÿêі ìàþòü çäàòíіñòü âáóäîâóâàòèñÿ äî іíøèõ
ôàéëіâ.
A) òðîÿíñüêі êîíі
B) çàâàíòàæóâàëüíі âіðóñè
C) ìåðåæíі õðîáàêè
А Б В Г Д
D) ìàêðîâіðóñè
E) ôàéëîâі âіðóñè
10. Óêàæіòü ïàðàìåòðè ïîøóêó, ÿêі ìîæíà âñòàíîâëþâàòè â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî
ïðîöåñîðà MS Word.
A) óðàõîâóâàòè ðåãіñòð
B) ëèøå ïîâíі ñëîâà
C) çíàêè ïіäñòàíîâêè
А Б В Г Д
D) ðîçäіëîâі çíàêè
E) óñі ñëîâîôîðìè
11. Óêàæіòü êîìï’þòåðíі ïóáëіêàöії, ÿêі ìîæíà ñòâîðèòè çà âáóäîâàíèìè øàáëîíàìè
â ïðîãðàìàõ MS Publisher і â MS Word.
A) âåá-âóçîë
B) áóêëåò
C) ðåçþìå
А Б В Г Д
D) áþëåòåíü
E) âіçèòíà êàðòêà
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ùî ìіñòÿòü âіäåîäàíі.
A) aif
B) asf
C) avi
D) mp3
E) wmv
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А Б В Г Д

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îñíîâíèìè âëàñòèâîñòÿìè ïðîöåñîðіâ òà їõ õàðàêòåðèñòèêàìè.
A) ðîçðÿäíіñòü
1) ÷àñòîòà êåðóþ÷èõ ñèãíàëіâ, ÿêі óçãîäæóþòü ðîáîòó
B) øâèäêіñòü îïðàöþâàíïðîöåñîðà
íÿ äàíèõ (øâèäêîäіÿ) 2) êіëüêіñòü äâіéêîâèõ ðîçðÿäіâ, ùî ìîæóòü
C) òàêòîâà ÷àñòîòà
îäíî÷àñíî îïðàöüîâóâàòèñÿ ïðîöåñîðîì
А
D) êåø-ïàì’ÿòü
3) ñåðåäíÿ êіëüêіñòü îïåðàöіé, ÿêі âèêîíó- Б
E) êіëüêіñòü ÿäåð
þòüñÿ çà îäèíèöþ ÷àñó
В
4) êіëüêіñòü îäíàêîâèõ çà ñòðóêòóðîþ ïðîöåñîГ
ðіâ, ùî îá’єäíàíі â îäíó ìіêðîñõåìó
Д
5) єìíіñòü êåø-ïàì’ÿòі
14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ëîãі÷íèìè îïåðàöіÿìè òà âіäïîâіäíèìè òàáëèöÿìè
іñòèííîñòі.
1)

А
Б
В
Г
Д

2)

ІНФОРМАТИКА

A) äèç’þíêöіÿ (OR)
B) êîí’þíêöіÿ (AND)
C) çàïåðå÷åííÿ (NOT)
D) âèêëþ÷íà äèç’þíêöіÿ (XOR)
E) åêâіâàëåíòíіñòü (XNOR)

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 4

3)

4)

5)
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Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ÷èñëîâèé ìàñèâ ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü óñі íåâіä’єìíі åëåìåíòè ìàñèâó.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé (íàïðèêëàä,
MS PowerPoint) ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ, ÿêà ìіñòèòèìå ïîêðîêîâó іíñòðóêöіþ ç
îïðàöþâàííÿ àóäіîäàíèõ çàñîáàìè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè, ÿêі âñòàíîâëåíî íà âàøîìó êîìï’þòåðі. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ. Çâåðíіòüñÿ äî äîâіäêîâîї
ñëóæáè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè òà ðîçãëÿíüòå ðîçäіë Ìóçèêà, âіäåî, іãðè òà ôîòîãðàôії. Âèêîðèñòîâóþ÷è ìàòåðіàë ðîçäіëó Çâóêè і ìóçèêà, ñòâîðіòü ñëàéäè ç
ìàòåðіàëàìè ïðî îñíîâíі ìîæëèâîñòі çàñîáіâ îïåðàöіéíîї ñèñòåìè, ÿêі âñòàíîâëåíî íà âàøîìó êîìï’þòåðі, ùîäî çàïèñó òà âіäòâîðåííÿ çâóêó;
2) ïðè öüîìó ñòâîðþéòå åêðàííі êîïії îñíîâíèõ åòàïіâ îïðàöþâàííÿ çâóêó çàñîáàìè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè òà äîäàâàéòå їõ äî ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії (íà îäèí
ñëàéä — îäíó іëþñòðàöіþ). Äî êîæíîãî ñëàéäà äîäàéòå íàçâó òà òåêñò âіäïîâіäíîãî êðîêó іíñòðóêöії;
3) íà îêðåìîìó ñëàéäі ïîáóäóéòå äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ïðîãðàì îïðàöþâàííÿ
àóäіîäàíèõ, ÿêі âñòàíîâëåíî íà âàøîìó êîìï’þòåðі;
4) çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó ôàéëі ç іìåíåì Äîâіäêà_Çâóê.ppt ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ òà âèâåäåííÿ äâîâèìіðíîãî ìàñèâó A ðîçìіðó
16  16 åëåìåíòіâ, ÿêèé ìіñòèòü òàáëèöþ ìíîæåííÿ ÷èñåë ó øіñòíàäöÿòêîâіé ñèñòåìі ÷èñëåííÿ.
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1. Óðàõîâóþ÷è, ùî êîæíèé ñèìâîë êîäóєòüñÿ îäíèì áàéòîì, óêàæіòü іíôîðìàöіéíèé îáñÿã òàêîãî ðå÷åííÿ: Îé, ÿêà ÷óäîâà óêðàїíñüêà ìîâà!
A) 264 áіòè
B) 224 áіòè
А Б В Г
C) 200 áіòіâ
D) 248 áіòіâ
2. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëó äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії MS PowerPoint.
A) htm, html
B) mht, mhtml
А Б В Г
C) pps, ppsx
D) ppt, pptx
3. Óêàæіòü îá’єêòè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè, ÿêі ìîæíà àðõіâóâàòè.
A) âіêíà
B) ôàéëè
C) êíîïêè
D) ìåíþ

А Б В Г

4. Óêàæіòü îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, ÿêèé ìàє òàêі ïàðàìåòðè: âіäñòóï, âèðіâíþâàííÿ, ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë.
A) ñòîðіíêà
B) àáçàö
А Б В Г
C) ñèìâîë
D) ìàëþíîê
5. Óêàæіòü äії, ÿêі íåîáõіäíî âèêîíàòè, ùîá äîäàòè âіäåîåôåêòè ó ïðîåêò
MS Windows Movie Maker.
A) ïåðåíåñòè їõ ïîñëіäîâíî îäèí çà îäíèì ó âіêíî Ïåðåãëÿäó
B) ïåðåíåñòè íà îäèí ç êàäðіâ ó ðåæèìі Âіäîáðàæåííÿ ðîçêàäðîâêè
C) ïåðåíåñòè ìіæ äâîìà ñóñіäíіìè êàäðàìè â ðåæèìі Âіäîáðàæåííÿ
ðîçêàäðîâêè
А Б В Г
D) ïåðåíåñòè ìіæ äâîìà ñóñіäíіìè êàäðàìè â ðåæèìі Âіäîáðàæåííÿ
øêàëè ÷àñó
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà
A ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî
îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 18
B) 54
C) 162
D) 486

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 5

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 5

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü îïåðàöіéíі ñèñòåìè, ÿêі ìàþòü ãðàôі÷íèé іíòåðôåéñ.
A) MS DOS
B) MS Windows ÕÐ
C) Unix
D) Linux
E) Ìàñ OS X

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü äіþ, çà äîïîìîãîþ ÿêîї ìîæíà âіäêðèòè çáåðåæåíó âåá-ñòîðіíêó.
A) âèáіð âêàçіâêè Ôàéë/Âіäêðèòè ó âіêíі áðàóçåðà
B) ïîäâіéíå êëàöàííÿ íà çíà÷êó âіäïîâіäíîãî ôàéëó
C) íàòèñíåííÿ êîìáіíàöії êëàâіø Ctrl + O
А Б В Г Д
D) âèáіð âêàçіâêè Âèãëÿä/Ïåðåõіä ó âіêíі áðàóçåðà
E) âèáіð ïîòðіáíîãî ïîñèëàííÿ ç ïàïêè Îáðàíå
9. Óêàæіòü êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ÿêі ñòàíîâëÿòü çàãðîçó äëÿ äàíèõ íà êîìï’þòåðі.
A) ìåðåæíі õðîáàêè
B) àðõіâàòîðè
C) òðîÿíñüêі êîíі
А Б В Г Д
D) êîìï’þòåðíі âіðóñè
E) äðàéâåðè
10. Óêàæіòü ðåæèìè ïåðåãëÿäó äîêóìåíòà â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word.
A) âåá-äîêóìåíò
B) ñîðòóâàëüíèê ñòîðіíîê
C) ðîçìіòêà ñòîðіíîê
А Б В Г Д
D) ñòðóêòóðà
E) çâè÷àéíèé
11. Óêàæіòü êîìï’þòåðíі ïóáëіêàöії, ÿêі ìîæíà ñòâîðèòè çà âáóäîâàíèìè øàáëîíàìè
â ïðîãðàìі MS Publisher.
A) áëàíê
B) âіçèòíà êàðòêà
C) ðåçþìå
А Б В Г Д
D) ïî÷åñíі ãðàìîòè
E) ïàïêà
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ùî ìîæóòü ìіñòèòè âіäåîäàíі.
A) vob
B) mp2
C) mp3
D) mp4
E) mpa
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А Б В Г Д

13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèçíà÷íèìè äîñÿãíåííÿìè òà ïðіçâèùàìè â÷åíèõ.
A) êîíñòðóêòîð ïåðøîї âіò÷èçíÿíîї
åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíîї ìàøèíè
B) çàñíîâíèê óêðàїíñüêîї øêîëè êіáåðíåòèêè
C) ïåðøèé ïðîãðàìіñò
D) ïåðøèé óêðàїíñüêèé ïðîãðàìіñò
E) ðîçðîáíèê ïåðøîãî ìåõàíі÷íîãî
ïðèñòðîþ, ùî âèêîíóâàâ ÷îòèðè
àðèôìåòè÷íі äії

1)
2)
3)
4)
5)

Ëàâëåéñ Àâãóñòà Àäà
Þùåíêî Êàòåðèíà Ëîãâèíіâíà
Ëåéáíіö Ãîòôðіä Âіëüãåëüì
Ëåáåäєâ Ñåðãіé Îëåêñіéîâè÷
Ãëóøêîâ Âіêòîð Ìèõàéëîâè÷

А
Б
В
Г
Д

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ åëåìåíòàìè áëîê-ñõåì òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A)

B)

1) âêàçіâêà (êîìàíäà) — ïðèçíà÷åíà äëÿ îïèñó äії
2) óìîâà — ïðèçíà÷åíà äëÿ îïèñó óìîâè â ðîçãàëóæåííÿõ і
öèêëàõ
3) ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ äàíèõ — ïðèçíà÷åíî äëÿ îïèñó ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ äàíèõ
4) òåðìіíàòîð — ïîçíà÷àє ïî÷àòîê/êіíåöü àëãîðèòìó
5) ç’єäíóâà÷ — ïðèçíà÷åíî äëÿ ðîçðèâó ëіíіé áëîê-ñõåìè

C)

А
Б
В
Г
Д

D)

E)

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ÷èñëîâèé ìàñèâ ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü òðåòіé, øîñòèé, äåâ’ÿòèé і ò. ä.
åëåìåíòè ìàñèâó.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé (íàïðèêëàä,
MS PowerPoint) ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ, ÿêà ìіñòèòèìå ïîêðîêîâó іíñòðóêöіþ çі
ñêàíóâàííÿ çîáðàæåííÿ çàñîáàìè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè, ÿêі âñòàíîâëåíî íà âàøîìó êîìï’þòåðі. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ;
2) âіäñêàíóéòå çàïðîïîíîâàíå â÷èòåëåì çîáðàæåííÿ. Ïðè öüîìó ñòâîðþéòå
åêðàííі êîïії îñíîâíèõ åòàïіâ ñêàíóâàííÿ òà äîäàâàéòå їõ äî ñëàéäіâ ïðåçåí-
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ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 5

òàöії (íà îäèí ñëàéä — îäíó іëþñòðàöіþ). Äî êîæíîãî ñëàéäà äîäàéòå íàçâó òà
òåêñò âіäïîâіäíîãî êðîêó іíñòðóêöії;
3) çàïèøіòü äî ñëàéäіâ íàçâè ïðîãðàì, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ðîçïіçíàþòü âіäñêàíîâàííèé òåêñò і ðåêîìåíäàöії, ÿê ïîêðàùèòè ÿêіñòü ðîçïіçíàíîãî òåêñòó;
4) çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó ôàéëі ç іìåíåì Ñêàíóâàííÿ.ppt ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_
Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ îá÷èñëåííÿ çíà÷åííÿ âèðàçó âèãëÿäó N0Z0N1Z1N2Z2…
Nk-2Zk-2Nk-1, äå Ni — öіëå îäíîöèôðîâå äîäàòíå ÷èñëî, Zi — îäèí çі çíàêіâ àðèôìåòè÷íèõ äіé: äîäàâàííÿ, âіäíіìàííÿ àáî ìíîæåííÿ, 3 < k < 10.

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 5
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1. Óêàæіòü, ïðèêëàäîì ÿêîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîöåñó є ïîêàç ïàíòîìіìè.
A) îïðàöþâàííÿ äàíèõ
B) çáåðåæåííÿ äàíèõ
А Б В Г
C) ïîøóêó äàíèõ
D) ïåðåäàâàííÿ äàíèõ
2. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëó, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ ðåäàãóâàííÿ ïðåçåíòàöії â ñåðåäîâèùі MS PowerPoint.
A) htm, html
B) mht, mhtml
А Б В Г
C) pps, ppsx
D) ppt, pptx
3. Óêàæіòü, ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ ôàéëè áàãàòîòîìíîãî àðõіâó âіä îäíîòîìíîãî.
A) àòðèáóòàìè
B) íàçâîþ
А Б В Г
C) ðîçøèðåííÿì
D) êîåôіöієíòîì ñòèñíåííÿ
4. Óêàæіòü îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, ÿêèé ìàє òàêі ïàðàìåòðè: ðîçìіðè
ïîëіâ, îðієíòàöіÿ, ðîçìіð àðêóøà.
A) àáçàö
B) ñòîðіíêà
А Б В Г
C) ñèìâîë
D) ñïèñîê
5. Óêàæіòü âèä іíòåðíåò-øàõðàéñòâà, ùî ñïðÿìîâàíå íà îòðèìàííÿ êîíôіäåíöіéíèõ
âіäîìîñòåé êîðèñòóâà÷іâ ç ìåòîþ äîñòóïó äî ÷óæèõ êîøòіâ.
A) ôàéëîâі âіðóñè
B) ìàêðîâіðóñè
А Б В Г
C) ôіøèíã
D) ñïàì
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà
A ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 11
B) 22
C) 28
D) 35

А Б В Г
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Варіант 6

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïðîãðàìè, ÿêі ïðèçíà÷åíî äëÿ ðîáîòè ç îá’єêòàìè ôàéëîâîї ñèñòåìè.
A) Áëîêíîò
B) Total Ñommander
C) Far
А Б В Г Д
D) Explorer
E) WordPad
8. Óêàæіòü àòðèáóòè (âëàñòèâîñòі) ìàëþíêà, ÿêі ìîæíà çìіíèòè â ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі Paint.
A) øèðèíó
B) âèñîòó
C) ãëèáèíó
А Б В Г Д
D) òèï ïàëіòðè
E) îáñÿã ôàéëó
9. Óêàæіòü ñïîñîáè ñòâîðåííÿ òàáëèöі â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі MS Word.
A) íàêðåñëèòè òàáëèöþ äîâіëüíîї ñòðóêòóðè
B) âñòàâèòè òàáëèöþ ïðîñòîї ñòðóêòóðè
C) ïåðåòâîðèòè ôðàãìåíò òåêñòó â òàáëèöþ
А Б В Г Д
D) óñòàíîâèòè ìåæі ôðàãìåíòà òåêñòó
E) âñòàâèòè òàáëèöþ ç êîëåêöії øàáëîíіâ
10. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ äëÿ çáåðåæåííÿ ïóáëіêàöії MS Publisher.
A) pps
B) wav
C) pub
А Б В Г Д
D) doc
E) jpg
11. Óêàæіòü, ÿêі îïåðàöії ç äàíèìè ìîæíà âèêîíóâàòè â MS Windows Movie Maker.
A) çàïèñ ç âіäåîïðèñòðîþ
B) іìïîðò âіäåî
C) іìïîðò çîáðàæåíü
А Б В Г Д
D) іìïîðò òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ
E) іìïîðò çâóêó àáî ìóçèêè
12. Óêàæіòü îá’єêòè, ÿêі ìîæíà äîäàâàòè äî ôіëüìó â ïðîåêòі MS Windows Movie
Maker.
A) çàãîëîâêè
B) òèòðè
C) äîêóìåíòè
А Б В Г Д
D) ïåðåõîäè
E) åôåêòè
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У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðèñòðîÿìè òà îïèñàìè їõ ïðèçíà÷åííÿ.
A) äèñïëåé
1) ïðèñòðіé âèâåäåííÿ, ÿêèé óïðàâëÿє ðóõîì ïåðà äëÿ íàíåñåííÿ
B) ïëîòåð
ëіíії íà àðêóø ïàïåðó
C) ïðèíòåð
2) ïðèñòðіé, ùî çàáåçïå÷óє çâ’ÿçîê îäíîãî êîìï’þòåðà ç іí- А
D) ìîäåì
øèì ÷åðåç òåëåôîííі ëіíії
Б
E) êëàâіàòóðà 3) ïðèñòðіé äëÿ ââåäåííÿ òåêñòîâèõ ïîâіäîìëåíü
В
4) ïðèñòðіé âèâåäåííÿ ïîâіäîìëåíü, ÿêèé ïðàöþє çà ïðèíГ
öèïîì òåëåâіçîðà
Д
5) äðóêóþ÷èé ïðèñòðіé
14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïðіçâèùàìè â÷åíèõ òà їõ âíåñêîì ó ðîçäіë іíôîðìàòèêè «Àëãîðèòìіçàöіÿ òà ïðîãðàìóâàííÿ».
A) Ìóõàììàä іáí Ìóñà àëüÕîðåçìі
B) Àâãóñòà Àäà Ëàâëåéñ
C) Àíäðå-Ìàðі Àìïåð
D) Äæîðäæ Áóëü
E) Êîíðàä Öóçå

1) àâòîð ïåðøîãî ïðîãðàìîâàíîãî êîìï’þòåðà
òà ïåðøîї ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ âèñîêîãî
ðіâíÿ
2) àâòîð òåðìіíà «êіáåðíåòèêà»
3) âіä éîãî іìåíі ç’ÿâèâñÿ òåðìіí «àëãîðèòì»
4) ïåðøèé ó ñâіòі ïðîãðàìіñò, àâòîð ïîíÿòü
«ðîçãàëóæåííÿ» òà «öèêë»
5) àâòîð àëãåáðè ëîãіêè

А
Б
В
Г
Д

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 6

У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ öіëèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü óñі ïàðíі åëåìåíòè ìàñèâó.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Âàøіé ñåñòðі ïîòðіáíî çíàéòè â êîìï’þòåðі ôàéë іç òåêñòîì її ðåçþìå, ÿêèé âîíà
ñòâîðèëà ìèíóëîãî ìіñÿöÿ. Íà æàëü, âîíà íå ïàì’ÿòàє àíі іìåíі, àíі ðîçøèðåííÿ
ôàéëó, àëå âîíà ïàì’ÿòàє ïåðøó ëіòåðó іìåíі òà òî÷íî ïàì’ÿòàє äåêіëüêà ôðàç ó
òåêñòі. Äîïîìîæіòü âàøіé ñåñòðі çíàéòè ïîòðіáíèé äîêóìåíò.
Çàñîáàìè ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé (íàïðèêëàä,
MS Power Point) ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ, ÿêà ìіñòèòèìå ïîêðîêîâó іíñòðóêöіþ ùîäî
ïðîöåñó îðãàíіçàöії ïîøóêó äàíèõ çàñîáàìè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè íà âàøîìó
êîìï’þòåðі. Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå òàêі äії:
1) Îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ. Ðîçðîáіòü ïîêðîêîâó іíñòðóêöіþ, ÿê ïðàâèëüíî îðãàíіçóâàòè ïîøóê äàíèõ ðіçíîãî òèïó íà êîìï’þòåðі,
âèêîðèñòîâóþ÷è ðіçíîìàíіòíі êðèòåðії. Êîæíèé êðîê іíñòðóêöії ïðîіëþñòðóéòå
åêðàííîþ êîïієþ (îäèí ñëàéä — îäèí êðîê іíñòðóêöії).
2) Íà îêðåìîìó ñëàéäі ïîÿñíіòü çíà÷åííÿ ñèìâîëіâ ? òà *, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ
â øàáëîíàõ іìåí ôàéëіâ ïіä ÷àñ ïîøóêó.
3) Ïðîàíàëіçóéòå åôåêòèâíіñòü ïîøóêó ôàéëó, ó ÿêîìó çáåðіãàєòüñÿ ðåçþìå ñåñòðè, ïіñëÿ âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ êðèòåðіїâ ïîøóêó (÷àñ âíåñåííÿ îñòàííіõ
çìіí, ÷àñòèíà іìåíі, ñëîâî àáî ôðàçà â äîêóìåíòі). Ðåçóëüòàòè ïîðіâíÿííÿ çàïèøіòü íà îêðåìîìó ñëàéäі.
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ІНФОРМАТИКА

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.

4) Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó ôàéëі ç іìåíåì Ïîøóê_äàíèõ.ppt ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ îá÷èñëåííÿ ñóìè êâàäðàòіâ âіä’єìíèõ åëåìåíòіâ ìàñèâó
äіéñíèõ ÷èñåë. Êіëüêіñòü åëåìåíòіâ ìàñèâó n (5 < n < 30), ÷èñëà ââîäÿòüñÿ ç êëàâіàòóðè.

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 6

30

1. Óðàõîâóþ÷è, ùî êîæíèé ñèìâîë êîäóєòüñÿ îäíèì áàéòîì, óêàæіòü іíôîðìàöіéíèé îáñÿã òàêîãî ïðèñëіâ’ÿ: Õòî íå ïðàöþє, òîé íå їñòü!
A) 216 áіòіâ
B) 160 áіòіâ
А Б В Г
C) 208 áіòіâ
D) 176 áіòіâ
2. Óêàæіòü êіëüêіñòü ñëàéäіâ, ÿêі ìіñòèòü ùîéíî ñòâîðåíà ïðåçåíòàöіÿ íà îñíîâі
øàáëîíó îôîðìëåííÿ.
A) æîäíîãî
B) îäèí
А Б В Г
C) âіäïîâіäíî äî øàáëîíó îôîðìëåííÿ
D) êіëüêіñòü îáèðàє êîðèñòóâà÷
3. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëó, äëÿ ÿêîãî àðõіâóâàííÿ çàçâè÷àé âèêîíóєòüñÿ ç íàéáіëüøèì êîåôіöієíòîì ñòèñíåííÿ.
A) doc
B) exe
А Б В Г
C) avi
D) mp3
4. Óêàæіòü îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word, ÿêèé ìàє òàêі ïàðàìåòðè: ñòèëü
íàêðåñëåííÿ, ðîçìіð, êîëіð.
A) ñòîðіíêà
B) àáçàö
А Б В Г
C) ñèìâîë
D) ñïèñîê
5. Óêàæіòü, íà ñêіëüêè ÷àñòèí ìîæíà ðîçäіëèòè âіäåîôðàãìåíò ó ñåðåäîâèùі ïðîãðàìè MS Windows Movie Maker.
A) 10
B) 3
А Б В Г
C) 4
D) 2
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 4
B) 6
C) 12
D) 26

А Б В Г
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 7

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 7

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïðîãðàìè, ùî âõîäÿòü äî ãðóïè Ñòàíäàðòíі îïåðàöіéíîї ñèñòåìè
Windows.
A) Áëîêíîò
B) Total Ñommander
C) Êàëüêóëÿòîð
А Б В Г Д
D) MS Word
E) WordPad
8. Óêàæіòü ïàðàìåòðè òåêñòîâîãî íàïèñó, çíà÷åííÿ ÿêèõ ìîæíà çìіíþâàòè â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint.
A) іíòåðâàë ìіæ ñèìâîëàìè
B) ðîçìіð øðèôòó
C) øðèôò
А Б В Г Д
D) êîëіð ñèìâîëіâ і ôîíó
E) ñòèëü íàêðåñëåííÿ (çâè÷àéíèé, íàïіâæèðíèé, êóðñèâ)
9. Óêàæіòü ìîæëèâі îçíàêè çàðàæåííÿ êîìï’þòåðà âіðóñàìè ÷è òðîÿíàìè.
A) íå ìîæíà çàâàíòàæèòè îïåðàöіéíó ñèñòåìó
B) ñïîâіëüíåííÿ òà çáîї â ðîáîòі êîìï’þòåðà
C) ïîñòіéíі «çàâèñàííÿ» êîìï’þòåðà
А Б В Г Д
D) ñïîòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ íà åêðàíі ìîíіòîðà
E) íå âìèêàєòüñÿ ìîíіòîð
10. Óêàæіòü âіäîìîñòі, ÿêі ìîæíà àâòîìàòè÷íî äîäàâàòè äî êîëîíòèòóëіâ äîêóìåíòà,
ñòâîðåíîãî çàñîáàìè MS Word.
A) íàçâà äîêóìåíòà
B) íîìåðè ñòîðіíîê
C) íîìåð ðîçäіëó
А Б В Г Д
D) êіëüêіñòü àáçàöіâ
E) іì’ÿ àâòîðà
11. Óêàæіòü îá’єêòè, ÿêі ìîæóòü ðîçìіùóâàòèñÿ íà ñòîðіíêàõ åëåêòðîííîї ïóáëіêàöії, ñòâîðåíîї çàñîáàìè MS Publisher.
A) çâóêîâі
B) âіäåîîá’єêòè
C) ãіïåðïîñèëàííÿ
А Б В Г Д
D) ïðåçåíòàöії
E) ãðàôі÷íі îá’єêòè
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ ìóëüòèìåäіà, ùî ìіñòÿòü ãðàôі÷íі äàíі (ìàëþíêè).
A) bmp
B) dib
C) aif
А Б В Г Д
D) gif
E) mp3
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàóêîâèìè âіäêðèòòÿìè òà ïðіçâèùàìè â÷åíèõ,
ÿêèì âîíè íàëåæàòü.
A) ïåðøèé ìåõàíі÷íèé ïðèñòðіé, ùî âèêîíóâàâ
÷îòèðè àðèôìåòè÷íі äії, ñêîíñòðóþâàâ…
B) ñêëàä і ïðèçíà÷åííÿ ÷àñòèí (ôóíêöіîíàëüíèõ
åëåìåíòіâ) àâòîìàòè÷íîãî îá÷èñëþâàëüíîãî ïðèñòðîþ âïåðøå ñôîðìóëþâàâ…
C) ïðèíöèïè, çãіäíî ç ÿêèìè ôóíêöіîíóє áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðіâ, óïåðøå îïèñàâ…
D) ïåðøó ñåðіéíó îá÷èñëþâàëüíó ìàøèíó, ùî
âèêîíóâàëà äâі àðèôìåòè÷íі äії, ñòâîðèâ…
E) ïåðøі ïðîãðàìè äëÿ ðіçíèöåâîї àâòîìàòè÷íîї
ìàøèíè ñòâîðèâ ïåðøèé ó ñâіòі ïðîãðàìіñò…

1)
2)
3)
4)
5)

Áëåç Ïàñêàëü
Äæîí ôîí Íåéìàí
×àðëüç Áåááіäæ
Àäà Ëàâëåéñ
Ãîòôðіä Âіëüãåëüì
Ëåéáíіö

А
Б
В
Г
Д

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îçíà÷åííÿìè ñêëàäîâèõ ïðîãðàìè òà їõ íàçâàìè.
A) âèðàç ó ìîâàõ ïðîãðàìóâàííÿ, ÿêèé âèçíà÷àє îäíó îïåðàöіþ òà її îïåðàíäè
B) âåëè÷èíà, çíà÷åííÿ ÿêîї ìîæå ìіíÿòèñÿ â ïðîöåñі âèêîíàííÿ àëãîðèòìó
C) ñïåöіàëüíèé çíàê, ÿêèé ïîâіäîìëÿє òðàíñëÿòîðó ïðî òå,
ùî ïîòðіáíî âèêîíàòè îïåðàöіþ ç äåÿêèìè îïåðàíäàìè
D) äîïîìіæíèé àëãîðèòì, ÿêèé âèêîíóє äåÿêі äії, ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ ÿêèõ є ðåçóëüòàò, ùî ïîâ’ÿçàíèé áåçïîñåðåäíüî ç іìåíåì äîïîìіæíîãî àëãîðèòìó
E) âåëè÷èíà, çíà÷åííÿ ÿêîї íå çìіíþєòüñÿ â ïðîöåñі âèêîíàííÿ àëãîðèòìó

1)
2)
3)
4)
5)

îïåðàòîð
êîíñòàíòà
ôóíêöіÿ
çìіííà
êîìàíäà

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ öіëèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü óñі íåïàðíі åëåìåíòè ìàñèâó.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері
з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü íîâèé ôàéë, ùî ìіñòèòèìå ãðàôі÷íó
ієðàðõі÷íó ñõåìó êëàñèôіêàöії àïàðàòíîї ñêëàäîâîї êîìï’þòåðà. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, ó ÿêèé âñòàâòå
ãðàôі÷íó ñõåìó ç íàçâîþ «Àïàðàòíà ñêëàäîâà êîìï’þòåðà», åëåìåíòàìè ÿêîї
є íàçâè ðіçíèõ òèïіâ ïðèñòðîїâ êîìï’þòåðà;
2) äîäàéòå äî ñõåìè ïðèêëàäè íàçâ ïðèñòðîїâ êîæíîãî òèïó;
3) ñêëàäіòü і çàïèøіòü äî äîêóìåíòà ñïèñîê îñíîâíèõ ïðèñòðîїâ íàñòіëüíèõ
êîìï’þòåðіâ;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Ïðèñòðîї.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
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ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 7

У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ îá÷èñëåííÿ ñóìè êâàäðàòіâ äîäàòíèõ åëåìåíòіâ ìàñèâó
äіéñíèõ ÷èñåë. Êіëüêіñòü åëåìåíòіâ ìàñèâó n (5 < n < 30), ÷èñëà ââîäÿòüñÿ ç êëàâіàòóðè.

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 7
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1. Óêàæіòü ïîâіäîìëåííÿ, ÿêі íàçèâàþòü íàäëèøêîâèìè.
A) ÿêі ïåðåäàþòüñÿ óñíî
B) ÿêі ñïðèéìàþòüñÿ íà äîòèê
C) ïîáóòîâі
D) ÿêі íå ïîòðіáíі äëÿ ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü

А Б В Г

2. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëó, äëÿ ÿêîãî àðõіâóâàííÿ çàçâè÷àé âèêîíóєòüñÿ ç íàéáіëüøèì êîåôіöієíòîì ñòèñíåííÿ.
A) tiff
B) txt
А Б В Г
C) wav
D) mp4
3. Óêàæіòü äії, ÿêі ïîòðіáíî âèêîíàòè, ùîá ïåðåñëàòè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ôàéë
îáñÿãîì 50 Ìá, ùî ìіñòèòü ãðàôі÷íі äàíі ôîðìàòó jpeg, àëå äî ëèñòà ìîæíà ïðèêðіïèòè ôàéë çàãàëüíèì îáñÿãîì äî 20 Ìá.
A) ñòâîðèòè àðõіâ ç ìàêñèìàëüíèì ñòóïåíåì ñòèñíåííÿ
B) ñòâîðèòè áàãàòîòîìíèé àðõіâ
А Б В Г
C) ñòâîðèòè íåïåðåðâíèé àðõіâ ôîðìàòó rar
D) ñòâîðèòè íåïåðåðâíèé àðõіâ ôîðìàòó zip
4. Óêàæіòü òèï ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, äî ÿêîãî íàëåæàòü òåêñòîâі ïðîöåñîðè òà
òåêñòîâі ðåäàêòîðè.
A) ïðèêëàäíå
B) ñëóæáîâå
А Б В Г
C) ñèñòåìíå
D) іíñòðóìåíòàëüíå
5. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ó ñåðåäîâèùі ïðîãðàìè MS Windows
Movie Maker íå ìîæíà äîäàâàòè äî ïðîåêòó ôàéëè, ùî ìіñòÿòü...».
A) ìàëþíêè òà ôîòî
B) òåêñòîâі äîêóìåíòè
А Б В Г
C) àíіìàöіéíі ôіëüìè
D) êëàñè÷íó ìóçèêó
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 100
B) 1000
C) 10 000
D) 100 000

А Б В Г
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 8

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 8

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïðîãðàìè, ùî âõîäÿòü äî ãðóïè Ñòàíäàðòíі îïåðàöіéíîї ñèñòåìè
Windows.
A) MS Word
B) WinRar
C) Paint
А Б В Г Д
D) WordPad
E) Ïðîâіäíèê
8. Óêàæіòü îñîáëèâîñòі ðàñòðîâèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü.
A) ïіä ÷àñ ìàñøòàáóâàííÿ ÿêіñòü çîáðàæåííÿ ïîãіðøóєòüñÿ
B) ïіä ÷àñ ìàñøòàáóâàííÿ ÿêіñòü çîáðàæåííÿ íå ïîãіðøóєòüñÿ
C) çîáðàæåííÿ, çàçâè÷àé, ìàє ôîòîãðàôі÷íó ÿêіñòü
D) ôàéëè çîáðàæåíü ìàþòü íåâåëèêèé îáñÿã
E) çîáðàæåííÿ ïåðåäàþòü ïëàâíі ïåðåõîäè âіäòіíêіâ êîëüîðіâ

А Б В Г Д

9. Óêàæіòü õàðàêòåðíі îçíàêè ìåðåæíîãî õðîáàêà.
A) çàïóñê õðîáàêà ïіä ÷àñ çàïóñêó іíøèõ ïðîãðàì íà êîìï’þòåðі
B) ñàìîâіäòâîðåííÿ
C) âëàñòèâіñòü çíàõîäèòèñü ó ëàòåíòíîìó ñòàíі äî àêòèâіçàöії àòàêóþ÷îþ ñòîðîíîþ
D) çàðàæåííÿ êîìï’þòåðіâ øëÿõîì âêëàäàííÿ ñâîãî êîäó â êîä êîðèñíèõ ïðîãðàì
А Б В Г Д
E) ïåðåìіùåííÿ ìіæ êîìï’þòåðàìè áåç ó÷àñòі êîðèñòóâà÷à àáî
íåïîìіòíî äëÿ íüîãî
10. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè äëÿ çìіíè ñòðóêòóðè òàáëèöі â MS Word.
A) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè êëіòèíêè
B) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè ñòîâïöі
C) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè êîëîíòèòóëè
D) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè ðÿäêè
А Б В Г Д
E) îá’єäíóâàòè ÷è ðîçäіëÿòè êëіòèíêè ïîïåðåäíüî ñòâîðåíîї
òàáëèöі
11. Óêàæіòü ïàðàìåòðè ïóáëіêàöіé äëÿ äðóêó, ÿêі ìîæíà âèáèðàòè òà çìіíþâàòè çàñîáàìè MS Publisher.
A) øðèôòîâі ñõåìè
B) êîëіðíі ñõåìè
C) åôåêòè àíіìàöії
А Б В Г Д
D) çìіñò ñòîðіíîê
E) ìàêåòè ïóáëіêàöіé
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ùî ìіñòÿòü ãðàôі÷íі äàíі (ìàëþíêè).
A) png
B) mp3
C) avi
А Б В Г Д
D) tif
E) jpg
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òèïàìè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ êîìï’þòåðà òà
íàçâàìè ïðîãðàì.
A) ïðîãðàìè äëÿ ðîáîòè ç òåêñòîâèìè äîêóìåíòàìè
B) ïðîãðàìè äëÿ ïåðåãëÿäó âåá-äîêóìåíòіâ
C) ïðîãðàìè ñïåöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
D) іíñòðóìåíòàëüíі ïðîãðàìè
E) ïðîãðàìè äëÿ ðîáîòè ç ãðàôіêîþ

1)
2)
3)
4)
5)

Paint
1C-áóõãàëòåðіÿ
MS Word
Opera
Delphi

А
Б
В
Г
Д

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îçíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé àëãîðèòìіâ òà їõ íàçâàìè.
A) ïіñëÿ çàâåðøåííÿ âèêîíàííÿ àëãîðèòìó ðåçóëüòàòè îáîâ’ÿçêîâî âіäïîâіäàþòü ïîñòàâëåíіé ìåòі
B) àëãîðèòì ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äî öіëîãî êëàñó îäíîòèïíèõ çàäà÷, äëÿ ÿêèõ ñïіëüíèìè є óìîâà, õіä
ðîçâ’ÿçóâàííÿ òà ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ òіëüêè ïî÷àòêîâèìè
äàíèìè
C) âèêîíàííÿ àëãîðèòìó çàâåðøèòüñÿ ïіñëÿ ñêіí÷åííîї
êіëüêîñòі êðîêіâ і çà ñêіí÷åííèé ÷àñ ïðè áóäü-ÿêèõ äîïóñòèìèõ çíà÷åííÿõ ïî÷àòêîâèõ äàíèõ
D) äëÿ çàäàíîãî íàáîðó çíà÷åíü ïî÷àòêîâèõ (âõіäíèõ) äàíèõ àëãîðèòì îäíîçíà÷íî âèçíà÷àє ïîðÿäîê äіé âèêîíàâöÿ òà ðåçóëüòàò öèõ äіé
E) âèêîíàííÿ àëãîðèòìó çâîäèòüñÿ äî âèêîíàííÿ îêðåìèõ
äіé ó ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі, ïðè÷îìó êîæíà êîìàíäà àëãîðèòìó ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ çà ñêіí÷åííèé іíòåðâàë
÷àñó

1) ìàñîâіñòü
2) ñêіí÷åííіñòü
3) âèçíà÷åíіñòü àáî
äåòåðìіíîâàíіñòü
4) ðåçóëüòàòèâíіñòü
5) äèñêðåòíіñòü

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ íàòóðàëüíèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü óñі åëåìåíòè ìàñèâó,
ÿêі є äâîöèôðîâèìè ÷èñëàìè.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü äîêóìåíò «Іñòîðіÿ», ÿêèé ìіñòèòèìå
ñòðóêòóðîâàíі âіäîìîñòі ç іñòîðії ðîçâèòêó îá÷èñëþâàëüíîї òåõíіêè. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, äî ÿêîãî äîäàéòå
òàáëèöþ, ùî ìіñòèòü âіäîìîñòі ïðî ïîêîëіííÿ êîìï’þòåðіâ òà îñíîâíі õàðàêòåðèñòèêè êîæíîãî ïîêîëіííÿ;
2) ïîáóäóéòå âіäïîâіäíó äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ øâèäêîäії êîìï’þòåðіâ ðіçíèõ
ïîêîëіíü;
3) çàïèøіòü òåêñò ç âëàñíèìè ïðèïóùåííÿìè òà àðãóìåíòàìè ùîäî âíåñêó óêðàїíñüêèõ ó÷åíèõ ó ðîçâèòîê îá÷èñëþâàëüíîї òåõíіêè;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Іñòîðіÿ.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.

37

ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 8

У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ òà âèâåäåííÿ ìàñèâó ç äâàäöÿòè âèïàäêîâèõ
÷èñåë (ç äіàïàçîíó âіä 0 äî 1000) òà îá÷èñëåííÿ їõ ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ.

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 8
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1. Óêàæіòü, ïðèêëàäîì ÿêîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîöåñó є ïåðåêëàä òåêñòó ç ðîñіéñüêîї ìîâè íà óêðàїíñüêó.
A) çáåðåæåííÿ äàíèõ
B) îïðàöþâàííÿ äàíèõ
А Б В Г
C) ïåðåäàâàííÿ äàíèõ
D) ïîøóê äàíèõ
2. Óêàæіòü ïðîãðàìó, çàñîáàìè ÿêîї ìîæíà ñòâîðþâàòè ñëàéäîâі ïðåçåíòàöії.
A) MS WordPad
B) MS PowerPoint
А Б В Г
C) Áëîêíîò
D) Explorer
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «SFX-àðõіâ — öå...».
A) àðõіâ rar, ùî çáåðіãàєòüñÿ â êіëüêîõ ôàéëàõ, ÿêі íàçèâàþòüñÿ òîìàìè
B) àðõіâîâàíèé ôàéë ç ðîçøèðåííÿì åõå, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà àâòîìàòè÷íî
ðîçïàêîâóâàòè çààðõіâîâàíі â íüîìó ôàéëè é ïàïêè
C) àðõіâîâàíèé ôàéë ç ðîçøèðåííÿì zip, ÿêèé áóëî ñòâîðåíî ç ìàêñèìàëüíèì
ñòóïåíåì ñòèñíåííÿ
А Б В Г
D) àðõіâîâàíèé ôàéë ç ðîçøèðåííÿì rar, ÿêèé áóëî ñòâîðåíî áåç
ñòèñíåííÿ
4. Óêàæіòü ïàðàìåòðè, ÿêі íåîáõіäíî çàçíà÷èòè äëÿ çáåðåæåííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà â ïåâíîìó ôîðìàòі â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà.
A) ðîçìіð øðèôòó
B) ïàðàìåòðè ñòîðіíêè
А Б В Г
C) ïàðàìåòðè àáçàöó
D) òèï ôàéëó
5. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ïіä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ ïðîåêòó â MS
Windows Movie Maker ìîæíà âèêîíóâàòè…».
A) âіäïðàâëåííÿ ïî åëåêòðîííіé ïîøòі
B) ðîçìіùåííÿ íà âåá-ñåðâåðі
А Б В Г
C) äîäàâàííÿ íàïèñіâ і òèòðіâ
D) ïðÿìèé çàïèñ íà êîìïàêò-äèñê
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70

А Б В Г
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 9

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 9

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü êðèòåðії, ÿêі ìîæíà çàñòîñîâóâàòè äëÿ ïîøóêó ôàéëіâ íà íîñіÿõ çîâíіøíüîї ïàì’ÿòі.
A) äàòà ñòâîðåííÿ
B) äàòà îñòàííüîãî ïåðåãëÿäó
C) іì’ÿ ôàéëó
А Б В Г Д
D) íàÿâíіñòü ó òåêñòі ïåâíîãî ñëîâà ÷è ôðàçè
E) âìіñò ìàëþíêà
8. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè íàä ôðàãìåíòàìè ìàëþíêіâ ó ñåðåäîâèùі
ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint.
A) âèäàëÿòè
B) íàõèëÿòè
C) ïîâåðòàòè
А Б В Г Д
D) çìіíþâàòè ðîçìіðè
E) çáåðіãàòè â îêðåìîìó ôàéëі
9. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ó ÿêèõ ìîæóòü ìіñòèòèñÿ âіðóñè.
A) exe
B) com
C) txt
D) sys
E) dll

А Б В Г Д

10. Óêàæіòü ñòèëі íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) êóðñèâ
B) çâè÷àéíèé
C) íàïіâæèðíèé
А Б В Г Д
D) ïðîïîðöіéíèé
E) íàïіâæèðíèé êóðñèâ
11. Óêàæіòü âèäè åëåêòðîííèõ ïóáëіêàöіé, ÿêі ìîæíà ñòâîðþâàòè çàñîáàìè
MS Publisher.
A) ñëàéäîâі ïðåçåíòàöії
B) âåá-âóçëè
C) âіäåîôіëüìè
А Б В Г Д
D) ïîòîêîâі ïðåçåíòàöії
E) ïóáëіêàöії äëÿ äðóêó
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ùî ìіñòÿòü ãðàôі÷íі äàíі (ìàëþíêè).
A) aif
B) png
C) tif
А Б В Г Д
D) tiff
E) wav
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îïèñîì ïðèíòåðіâ òà їõ íàçâàìè.
A) ïðèíòåðè, ïðèíöèï äії ÿêèõ ïîëÿãàє ó ñòâîðåííі çîáðàæåííÿ
çà äîïîìîãîþ äóæå ìàëèõ êðàïåëü ñïåöіàëüíèõ ÷îðíèë, ùî
âèøòîâõóþòüñÿ ç äðóêóþ÷îї ãîëîâêè íà ïîâåðõíþ ïàïåðó
àáî ïëіâêè, íàçèâàþòüñÿ…
B) ìîíîõðîìíі ïðèíòåðè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äðóêó åòèêåòîê, ÿðëèêіâ, ÷åêіâ, øòðèõ-êîäіâ íà ñêëàäàõ àáî â ìàãàçèíàõ, áіëåòіâ äëÿ òðàíñïîðòíèõ êîìïàíіé, ÷åêіâ ó ïåðåíîñíèõ
êàñîâèõ àïàðàòàõ òîùî, íàçèâàþòüñÿ…
C) ïðèíòåðè, ó ÿêèõ âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïðèíöèï äії íà îñíîâі
åëåêòðèçàöії ìàëèõ ÷àñòèíîê ïîðîøêîïîäіáíîї ôàðáè (òîíåðà), çà äîïîìîãîþ ÿêîї і ñòâîðþєòüñÿ çîáðàæåííÿ íà ïîâåðõíі ïàïåðó àáî ïëіâêè, íàçèâàþòüñÿ…
D) ïðèíòåðè, ó ÿêèõ íèçüêà ÿêіñòü äðóêó, âіäíîñíî ìàëà øâèäêіñòü äðóêó, íå ìîæíà ÿêіñíî ïåðåäàâàòè âіäòіíêè êîëüîðіâ,
âèñîêèé ðіâåíü øóìó, íàçèâàþòüñÿ…
E) ïðèíòåðè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äðóêó êðåñëåíü, åñêіçіâ, ïëàêàòіâ òà іíøèõ çîáðàæåíü âåëèêèõ ðîçìіðіâ, íàçèâàþòüñÿ…

1)
2)
3)
4)
5)

ëàçåðíèìè
ñòðóìåíåâèìè
òåðìі÷íèìè
ïëîòåðàìè
ìàòðè÷íèìè

А
Б
В
Г
Д

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ àâòîðàìè ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ âèñîêîãî ðіâíÿ òà їõ
íàçâàìè.
А
A) Äæîí Êåìåíі òà Òîìàñ Êóðö
1) Ñ++
Б
B) Íіêëàóñ Âіðò
2) Áåéñіê (Basic)
В
C) Á’ÿðí Ñòðàóñòðóï
3) Ñ
Г
D) Êåí Òîìïñîí і Äåííіñ Ðіò÷і
4) Ñ# (C Sharp)
Д
E) Àíäåðñ Ãåéëñáåðã, Ñêîò Âіëòàìóò і Ïіòåð Ãîëüäå
5) Ïàñêàëü (Pascal)
Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ íàòóðàëüíèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü óñі åëåìåíòè ìàñèâó,
ÿêі є òðèöèôðîâèìè ÷èñëàìè.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñêëàäіòü àðãóìåíòîâàíîãî ëèñòà áàòüêàì ùîäî
ïðèäáàííÿ ïåðåíîñíîãî íîñіÿ äàíèõ äëÿ ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò. Äîäàéòå äî äîêóìåíòà òàáëèöþ, ùî ìіñòèòü íàçâó òà îñíîâíі ïàðàìåòðè ñó÷àñíèõ íîñіїâ äàíèõ
äëÿ ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà;
2) ïîáóäóéòå â äîêóìåíòі âіäïîâіäíó äіàãðàìó äëÿ ïîðіâíÿííÿ ùîíàéìåíøå òðüîõ
íîñіїâ äàíèõ, ÿêі âè îáðàëè;
3) çàïèøіòü òåêñò ç âëàñíèìè ïðîïîçèöіÿìè ùîäî ïðèäáàííÿ ïåâíîãî íîñіÿ äàíèõ і ùîíàéìåíøå òðè àðãóìåíòè íà êîðèñòü âàøîãî âèáîðó;
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ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 9

4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Hocié_äàíèõ.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_
Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ îá÷èñëåííÿ çíà÷åííÿ âèðàçó âèãëÿäó N0Z0N1Z1N2Z2…
Nk –2Zk –2Nk –1, äå Ni — öіëå îäíîöèôðîâå äîäàòíå ÷èñëî, Zi — îäèí ç äâîõ çíàêіâ
àðèôìåòè÷íèõ äіé: ìíîæåííÿ àáî äіëåííÿ, 3 < k < 10.

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 9
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1. Óðàõîâóþ÷è, ùî êîæíèé ñèìâîë êîäóєòüñÿ îäíèì áàéòîì, óêàæіòü іíôîðìàöіéíèé îáñÿã òàêîãî ðå÷åííÿ: Ëþáіòü Óêðàїíó, ÿê ñîíöå, ëþáіòü!
A) 208 áіòіâ
B) 264 áіòè
А Б В Г
C) 232 áіòè
D) 263 áіòè
2. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ñîðòóâàëüíèê
MS PowerPoint äàє çìîãó ïåðåãëÿíóòè...».
A) ïîòî÷íèé ñëàéä ïðåçåíòàöії â çáіëüøåíîìó ìàñøòàáі
B) çîáðàæåííÿ âñіõ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії îäèí çà îäíèì
C) çàãàëüíó ñòðóêòóðó ïðåçåíòàöії
D) íîòàòêè äî ñëàéäіâ
3. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «SFX-àðõіâ — öå...».
A) àðõіâ, ÿêèé ìîæíà ïðî÷èòàòè â ðàçі âіäñóòíîñòі àðõіâàòîðà
B) àðõіâ ç ìàêñèìàëüíèì ñòóïåíåì ñòèñíåííÿ
C) àðõіâ, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ òîìіâ
D) àðõіâ, ÿêèé ìîæíà ðîçàðõіâóâàòè ñïåöіàëüíèìè ïðîãðàìàìè

ñëàéäіâ

ó

А Б В Г

А Б В Г

4. Óêàæіòü âіðóñè, ÿêі çàçâè÷àé çàðàæàþòü ôàéëè äîêóìåíòіâ òåêñòîâèõ ïðîöåñîðіâ, çîêðåìà äîêóìåíòè MS Office.
A) ìåðåæíі âіðóñè
B) ôàéëîâі âіðóñè
А Б В Г
C) ìàêðîâіðóñè
D) çàâàíòàæóâàëüíі âіðóñè
5. Óêàæіòü äії, ÿêі íåîáõіäíî âèêîíàòè, ùîá äîäàòè âіäåîïåðåõîäè â ïðîåêò
MS Windows Movie Maker.
A) ïåðåíåñòè їõ ïîñëіäîâíî îäèí çà îäíèì ó âіêíî Ïåðåãëÿäó
B) ïåðåíåñòè íà îäèí ç êàäðіâ ó ðåæèìі Âіäîáðàæåííÿ ðîçêàäðîâêè
C) ïåðåíåñòè ìіæ äâîìà ñóñіäíіìè êàäðàìè â ðåæèìі Âіäîáðàæåííÿ
А Б В Г
ðîçêàäðîâêè
D) ïåðåíåñòè їõ ïîñëіäîâíî îäèí çà îäíèì ó âіêíî Çáіðêà
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 1
B) 2
C) 6
D) 24

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 10

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 10

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü îñíîâíі åëåìåíòè ãðàôі÷íîãî іíòåðôåéñó îïåðàöіéíîї ñèñòåìè Windows.
A) êîìàíäíèé ðÿäîê
B) Ïàíåëü çàâäàíü
C) Ãîëîâíå ìåíþ
А Б В Г Д
D) âіêíà ïðîãðàì і ïàïîê òà äіàëîãîâі âіêíà
E) çíà÷êè ïðîãðàì, äîêóìåíòіâ, ïàïîê і ÿðëèêіâ
8. Óêàæіòü îïåðàöії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà
Paint.
A) ñòâîðåííÿ ìàëþíêіâ ç âèêîðèñòàííÿì ãðàôі÷íèõ ïðèìіòèâіâ
B) ìàëþâàííÿ ëіíіé çà äîïîìîãîþ ïåíçëіâ ðіçíèõ êîëüîðіâ, ðîçìіðіâ, ôîðìè
C) çàïîâíåííÿ ïåâíèõ îáëàñòåé ìàëþíêà êîëüîðîì, ãðàäієíòîì êîëüîðó ÷è òåêñòóðîþ
А Б В Г Д
D) ñòâîðåííÿ íàïèñіâ ðіçíèìè øðèôòàìè
E) âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ôàéëó, ùî ìіñòèòü çîáðàæåííÿ
9. Óêàæіòü îñíîâíі äії, ÿêі, çàçâè÷àé, ìîæíà âèêîíóâàòè çà äîïîìîãîþ àíòèâіðóñíèõ ïðîãðàì.
A) ñêàíóâàííÿ ïàì’ÿòі òà âìіñòó äèñêіâ çà ðîçêëàäîì
B) ñêàíóâàííÿ ïàì’ÿòі êîìï’þòåðà, à òàêîæ ôàéëіâ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ îïåðàöіé ç
íèìè
C) ñêàíóâàííÿ ïîâåðõíі äèñêà òà ïîçíà÷åííÿ ïîøêîäæåíèõ ñåêòîðіâ
D) ñêàíóâàííÿ ñòèñíåíèõ ôàéëіâ і ïåðåâіðêà äàíèõ, ÿêі íàäõîА Б В Г Д
äÿòü ç Іíòåðíåòó
E) àâòîìàòè÷íå îíîâëåííÿ àíòèâіðóñíèõ áàç ÷åðåç Іíòåðíåò
10. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ùî ñòâîðåíі çàñîáàìè MS Word, ÿêі ìîæóòü áóòè
çàðàæåíі ìàêðîâіðóñàìè.
A) mht, mhtl
B) doc, docõ
C) htm, html
А Б В Г Д
D) dot, dotx
E) docm
11. Óêàæіòü îñíîâíі äії, ÿêі âèêîíóþòüñÿ ïіä ÷àñ çàñòîñóâàííÿ Ìàéñòðà ïàêóâàííÿ
äëÿ çáåðåæåííÿ ïóáëіêàöії ÿê ñòèñíóòîãî ôàéëó.
A) çàïóñêàє ïåðåâіðêó ìàêåòà äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðîáëåì і äîïîìàãàє їõ óñóíóòè
B) îíîâëþє çâ’ÿçêè òà ñòâîðþє çâіò ïðî âñі ïðîáëåìè çі çâ’ÿçàíîþ ãðàôіêîþ
C) âêëþ÷àє ôàéëè çі çâ’ÿçàíîþ ãðàôіêîþ äî óïàêîâàíîї ïóáëіêàöії
D) âèîêðåìëþє ãðàôіêó і òåêñò ïóáëіêàöії òà àðõіâóє їõ â îêðåìèõ ôàéëàõ
А Б В Г Д
E) âáóäîâóє â ïóáëіêàöіþ øðèôòè TrueType òà ñòâîðþє ñïèñîê
óñіõ øðèôòіâ, ÿêі íå âäàëîñÿ âáóäóâàòè
12. Óêàæіòü, âіä ÷îãî çàëåæèòü ÷àñ çáåðåæåííÿ ãîòîâîãî ôіëüìó â ïðîåêòі MS Windows
Movie Maker.
A) òðèâàëîñòі ôіëüìó
B) íàñòðîéêè ôіëüìó
C) ñèñòåìíèõ ðåñóðñіâ êîìï’þòåðà
А Б В Г Д
D) ïîòóæíîñòі åëåêòðîìåðåæі â ìіñòі
E) êіëüêîñòі çîâíіøíіõ ïðèñòðîїâ êîìï’þòåðà
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ àïàðàòíèìè çàñîáàìè òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) êëàâіàòóðà, ìèøà, ìàíіïóëÿòîðè,
ñêàíåð
B) îïåðàòèâíà, ïîñòіéíà, íàïіâïîñòіéíà ïàì’ÿòü
C) ïðèíòåð, ãó÷íîìîâöі, íàâóøíèêè,
ïëîòåð
D) çâóêîâі òà âіäåîêàðòè, öèôðîâі
ôîòî- òà âіäåîêàìåðè
E) ãíó÷êі òà æîðñòêі ìàãíіòíі äèñêè,
ÑD- òà DVD-äèñêè

1)
2)
3)
4)
5)

âíóòðіøíÿ ïàì’ÿòü
ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ
ìóëüòèìåäіéíå îáëàäíàííÿ
çîâíіøíÿ ïàì’ÿòü
ïðèñòðîї âèâåäåííÿ äàíèõ

А
Б
В
Г
Д

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ìîâàìè ïðîãðàìóâàííÿ âèñîêîãî ðіâíÿ òà їõ àâòîðàìè.
A) Áåéñіê (Basic)
B) Ñ++
C) Ïàñêàëü (Pascal)
D) Ñ# (C Sharp)
E) Ñ

1)
2)
3)
4)
5)

Íіêëàóñ Âіðò
Äæîí Êåìåíі òà Òîìàñ Êóðö
Á’ÿðí Ñòðàóñòðóï
Êåí Òîìïñîí і Äåííіñ Ðіò÷і
Àíäåðñ Ãåéëñáåðã, Ñêîò Âіëòàìóò і Ïіòåð Ãîëüäå

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ÷èñëîâèé ìàñèâ ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü äðóãèé, ÷åòâåðòèé, øîñòèé і ò. ä.
åëåìåíòè ìàñèâó.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü íîâèé äîêóìåíò, ùî ìіñòèòèìå ñõåìó
êëàñèôіêàöії ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, äî ÿêîãî äîäàéòå
ãðàôі÷íó ñõåìó ç íàçâîþ «Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ», åëåìåíòàìè ÿêîї є íàçâè
ðіçíèõ âèäіâ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ;
2) äîäàéòå äî ãðàôі÷íîї ñõåìè ïî äâà ïðèêëàäè íàçâ ïðîãðàì êîæíîãî âèäó;
3) ñêëàäіòü і çàïèøіòü òåêñò çі ñïèñêîì ïðîãðàì, ÿêі ìàþòü áóòè îáîâ’ÿçêîâî
âñòàíîâëåíі íà êîæíîìó êîìï’þòåðі;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Ïðîãðàìè.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
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ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 10

У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ âèâåäåííÿ íà åêðàí ìîíіòîðà çàäàíîї ïîñëіäîâíîñòі ç N
ñëіâ (1  N  90), ðîçäіëåíèõ ïðîïóñêàìè, òà ñëіâ öієї ñàìîї ïîñëіäîâíîñòі, âіäñîðòîâàíèõ â àëôàâіòíîìó ïîðÿäêó.

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 10
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1. Óêàæіòü ïðîãðàìè, ùî çäàòíі áåç âіäîìà òà çãîäè êîðèñòóâà÷à «ðîçìíîæóâàòèñÿ»
і âèêîíóâàòè íåáàæàíі òà øêіäëèâі äії íà êîìï’þòåðі.
A) àíòèâіðóñè
B) êîìï’þòåðíі âіðóñè
А Б В Г
C) áðàíäìàóåðè
D) äðàéâåðè
2. Óêàæіòü ðåæèì âіäîáðàæåííÿ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії ó ïðîãðàìі MS PowerPoint,
ó ÿêîìó ïðàöþþòü ãіïåðïîñèëàííÿ.
A) çâè÷àéíèé
B) ñîðòóâàëüíèê ñëàéäіâ
А Б В Г
C) ïîêàç ñëàéäіâ
D) ñòîðіíêè íîòàòîê
3. Óêàæіòü äіþ, ÿêó ïîòðіáíî âèêîíàòè, ùîá ðîçàðõіâóâàòè ñàìîðîçïàêóâàëüíèé
àðõіâíèé ôàéë.
A) çàïóñòèòè íà âèêîíàííÿ ôàéë
B) âіäêðèòè àðõіâ ïðîãðàìîþ-àðõіâàòîðîì
А Б В Г
C) âіäêðèòè àðõіâ ñïåöіàëüíîþ ïðîãðàìîþ-ðîçàðõіâàòîðîì
D) âèêîðèñòàòè ñïåöіàëüíі êîìàíäè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè
4. Óêàæіòü íàéìåíøèé îá’єêò, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ îïðàöþâàííÿ òåêñòó
â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà.
A) òî÷êà åêðàíà (ïіêñåëü)
B) ñëîâî
А Б В Г
C) ñèìâîë
D) ðå÷åííÿ
5. Óêàæіòü äії, ÿêі ïîòðіáíî âèêîíàòè íàä ôàéëîì, ùî ìіñòèòü âіäåîäàíі òà ìàє ðîçøèðåííÿ avi, ïåðø íіæ îïðàöüîâóâàòè éîãî â ïðîãðàìі MS Windows Movie Maker.
A) êîíâåðòóâàòè
B) іìïîðòóâàòè
А Б В Г
C) ðîçàðõіâóâàòè
D) âіäðåäàãóâàòè
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 16
B) 20
C) 25
D) 31

А Б В Г
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 11

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 11

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïîçèöіéíі ñèñòåìè ÷èñëåííÿ
A) ðèìñüêà
B) äâіéêîâà
C) äåñÿòêîâà
D) âіñіìêîâà
E) øіñòíàäöÿòêîâà

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü îïåðàöії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà
Paint.
A) ìàëþâàííÿ âіäðіçêіâ äîâіëüíîї äîâæèíè
B) âèêîðèñòàííÿ âіçåðóíêà äëÿ çàëèâêè îáëàñòåé ìàëþíêà
C) âèêîðèñòàííÿ îñíîâíîãî êîëüîðó і êîëüîðó ôîíó äëÿ çàëèâêè îáëàñòåé ìàëþíêà
D) îïðàöþâàííÿ ìàëþíêà â ðіçíèõ øàðàõ
А Б В Г Д
E) âіäîáðàæåííÿ ñіòêè äëÿ òî÷íîãî êîðèãóâàííÿ åëåìåíòіâ
ìàëþíêà
9. Óêàæіòü ïðèñòðîї, ÿêі ïðèçíà÷åíî äëÿ ââåäåííÿ äàíèõ.
A) ñêàíåð
B) ìàíіïóëÿòîð «ìèøà»
C) âåá-êàìåðà
D) ïëîòåð
E) êëàâіàòóðà

А Б В Г Д

10. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè äëÿ çìіíè ñòðóêòóðè òàáëèöі â MS Word.
A) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè êëіòèíêè
B) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè ñòîâïöі
C) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè êîëîíòèòóëè
D) äîäàâàòè ÷è âèäàëÿòè ðÿäêè
А Б В Г Д
E) îá’єäíóâàòè ÷è ðîçáèâàòè êëіòèíêè ïîïåðåäíüî ñòâîðåíîї
òàáëèöі
11. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ó ÿêèõ ìîæå áóòè çáåðåæåíî ïóáëіêàöії MS Publisher.
A) wav
B) pub
C) ppt
А Б В Г Д
D) doc
E) bmp
12. Óêàæіòü îá’єêòè, êóäè ìîæíà çáåðåãòè ãîòîâèé ôіëüì ó ïðîåêòі MS Windows
Movie Maker.
A) ó ïàïêó Ìіé êîìï’þòåð
B) Çàïèñóâàíèé êîìïàêò-äèñê
C) Åëåêòðîííà ïîøòà
А Б В Г Д
D) Âåá-âóçîë
E) Öèôðîâà âіäåîêàìåðà
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè åëåìåíòіâ äіàëîãîâèõ âіêîí òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) ïåðåìèêà÷
B) ïðàïîðåöü
C) ñïèñîê
D) òåêñòîâå ïîëå
E) ëі÷èëüíèê

1) äëÿ âñòàíîâëåííÿ (ââåäåííÿ) çíà÷åííÿ ÷èñëîâîãî ïàðàìåòðà
2) äëÿ âèáîðó îäíîãî ç êіëüêîõ âçàєìîâèêëþ÷íèõ âàðіА
àíòіâ
3) äëÿ âèáîðó îäíîãî ÷è êіëüêîõ îá’єêòіâ àáî âàðіàíòіâ Б
äіé
В
4) ìіñòèòü êіëüêà çíà÷åíü, ç ÿêèõ ìîæíà âèáðàòè ëèøå
Г
îäíå
Д
5) äëÿ ââåäåííÿ òåêñòó

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ëîãі÷íèìè îïåðàöіÿìè òà їõ îçíà÷åííÿìè.
A) äèç’þíêöіÿ (OR)
B) êîí’þíêöіÿ (AND)
C) çàïåðå÷åííÿ (NOT)
D) âèêëþ÷íà äèç’þíêöіÿ (XOR)
E) åêâіâàëåíòíіñòü (XNOR)

1) îïåðàöіÿ, ùî çàâæäè äàє ðåçóëüòàò, ïðîòèëåæíèé çíà÷åííþ її îïåðàíäà
2) îïåðàöіÿ, ùî äàє ðåçóëüòàò «іñòèíà», ÿêùî
îáèäâà îïåðàíäè ìàþòü îäíàêîâå çíà÷åííÿ;
îïåðàöіÿ âіäîáðàæàє âæèâàííÿ ñïîëó÷íèêà
«òîäі é òіëüêè òîäі» â ëîãі÷íèõ âèñëîâëþâàííÿõ
3) îïåðàöіÿ, ùî äàє ðåçóëüòàò «іñòèíà», ÿêùî âñі
îïåðàíäè ìàþòü çíà÷åííÿ «іñòèíà»
4) îïåðàöіÿ, ùî äàє ðåçóëüòàò «іñòèíà»,
ÿêùî õî÷à á îäèí ç îïåðàíäіâ ìàє А
çíà÷åííÿ «іñòèíà»
Б
5) îïåðàöіÿ, ùî äàє ðåçóëüòàò «іñòèíà»
В
òîäі é òіëüêè òîäі, êîëè çíà÷åííÿ «іñГ
òèíà» ìàє ðіâíî îäèí ç її îïåðàíäіâ

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.

Д

У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ÷èñëîâèé ìàñèâ ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü óñі åëåìåíòè ìàñèâó, ùî íå ïåðåâèùóþòü ÷èñëî 100.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü äîêóìåíò «Âіêíà», ÿêèé ìіñòèòèìå ïîðіâíÿííÿ îñíîâíèõ åëåìåíòіâ âіêîí ïàïîê і ïðîãðàì íà ïðèêëàäі âіêíà ñèñòåìíîї
ïàïêè (íàïðèêëàä, Ìîї äîêóìåíòè) і âіêíà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà (íàïðèêëàä,
MS Word). Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò. Âèçíà÷òå òà çàïèøіòü äî äîêóìåíòà òåêñò, ùî ìіñòèòü îñíîâíі åëåìåíòè çàçíà÷åíèõ âіêîí òà
îïåðàöії, ÿêі ìîæíà çäіéñíþâàòè çà äîïîìîãîþ öèõ åëåìåíòіâ;
2) ñòâîðіòü åêðàííó êîïіþ êîæíîãî âіêíà, óñòàâòå їõ äî äîêóìåíòà òà çàñîáàìè
òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ïіäïèøіòü îñíîâíі åëåìåíòè êîæíîãî âіêíà;
3) âèäіëіòü îçíàêè äëÿ ïîðіâíÿííÿ. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü ñïèñîê, ÿêèé ìіñòèòü
ùîíàéìåíøå òðè ñïіëüíі âëàñòèâîñòі çàçíà÷åíèõ âіêîí і òðè âіäìіííі;
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ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 11

4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Âіêíà.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ âèâåäåííÿ íàçâè âіäïîâіäíîãî çíàêà çîäіàêó çà ââåäåíîþ
äàòîþ, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ öіëèõ ÷èñåë D (äåíü ìіñÿöÿ) òà M (íîìåð ìіñÿöÿ).
Âіäîìî, ùî àñòðîëîãè äіëÿòü ðіê íà 12 ïåðіîäіâ і êîæíîìó ç íèõ ñòàâëÿòü ó âіäïîâіäíіñòü îäèí çі çíàêіâ çîäіàêó (âіäïîâіäíî äî íàâåäåíîї òàáëèöі).

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 11
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Ïåðіîä

Çíàê çîäіàêó

21.01–18.02

Âîäîëіé

19.02–20.03

Ðèáè

21.03–20.04

Îâåí

21.04–21.05

Òåëåöü

22.05–21.06

Áëèçíþêè

22.06–22.07

Ðàê

23.07–23.08

Ëåâ

24.08–23.09

Äіâà

24.09–23.10

Òåðåçè

24.10–22.11

Ñêîðïіîí

23.11–21.12

Ñòðіëåöü

22.12–20.01

Êîçåðіã

1. Óêàæіòü âіðóñè, ÿêі çàçâè÷àé çàðàæàþòü ôàéëè äîêóìåíòіâ òåêñòîâèõ ïðîöåñîðіâ
òà åëåêòðîííèõ òàáëèöü, çîêðåìà MS Office.
A) ìåðåæíі âіðóñè
B) ôàéëîâі âіðóñè
А Б В Г
C) ìàêðîâіðóñè
D) çàâàíòàæóâàëüíі âіðóñè
2. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëó, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ çáåðåæåííÿ øàáëîíó ïðåçåíòàöії
â ñåðåäîâèùі MS PowerPoint.
A) htm, html
B) pot, potx
А Б В Г
C) pps, ppsx
D) ppt, pptx
3. Óêàæіòü äіþ, ÿêó ïîòðіáíî âèêîíàòè, ùîá çìåíøèòè ÷àñ íà ïåðåñèëàííÿ äåêіëüêîõ ôàéëіâ ÷åðåç ìåðåæó.
A) ñòâîðèòè àðõіâ êîæíîãî ôàéëó і ïåðåñëàòè àðõіâè
B) ñòâîðèòè àðõіâ, ó ÿêîìó áóäóòü óñі íåîáõіäíі ôàéëè, і ïåðåñëàòè éîãî
C) ñòâîðèòè ñàìîðîçïàêóâàëüíèé àðõіâ äëÿ êîæíîãî ôàéëó і ïåðåА Б В Г
ñëàòè їõ
D) ïåðåñëàòè âñі ôàéëè ïî ÷åðçі áåç âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ äіé
4. Óêàæіòü ôðàãìåíò òåêñòó, ÿêèé áóäå âèäіëåíî â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word, ÿêùî íàòèñíóòè êëàâіøó Ctrl òà êëàöíóòè ëіâó êíîïêó ìèøі â ìåæàõ ñëîâà.
A) ñëîâî
B) àáçàö
А Б В Г
C) ðå÷åííÿ
D) óâåñü òåêñò
5. Óêàæіòü ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ çâóêîâîãî ñóïðîâîäó ôіëüìó â ñåðåäîâèùі ïðîãðàìè
MS Windows Movie Maker.
A) çâóêîâі êëіïè âñòàâëÿþòü ó ôіëüì òàê, ÿê âіäåîêëіïè
B) çâóêîâі êëіïè åêñïîðòóþòü íà øêàëó ÷àñó
А Б В Г
C) çâóêîâі êëіïè іìïîðòóþòü ÷åðåç ïóíêò ìåíþ Ñåðâіñ/Âіäåîåôåêòè
D) çâóêîâі êëіïè іìïîðòóþòü ÷åðåç ïóíêò ìåíþ Ñåðâіñ/Ðіâåíü çâóêó
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 7
B) 5
C) 4
D) 3

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 12

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 12

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïðèêëàäè çàñîáіâ ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü.
A) êîìï’þòåðíі ìåðåæі, ñóïóòíèêîâі çàñîáè çâ’ÿçêó
B) êîíòðîëåðè ïðèñòðîїâ ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ
C) åëåêòðîííà ïîøòà, ïîøòîâà ñëóæáà
D) òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, òåëåãðàô
E) ìàãíіòíі òà ëàçåðíі äèñêè, ôëåø-êàðòè
8. Óêàæіòü îñîáëèâîñòі ðàñòðîâîї ãðàôіêè.
A) çàñòîñîâóþòü äëÿ îïðàöþâàííÿ ôîòîãðàôіé
B) çàñòîñîâóþòü äëÿ îïðàöþâàííÿ êðåñëåíü, øðèôòіâ
C) ÿêіñòü ïîãіðøóєòüñÿ ïіä ÷àñ çáіëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ çîáðàæåííÿ
D) îáñÿã ôàéëó çàëåæèòü âіä ðîçìіðó çîáðàæåííÿ
E) çîáðàæåííÿ ìàñøòàáóþòüñÿ òà ðåäàãóþòüñÿ áåç âòðàòè ÿêîñòі

А Б В Г Д

А Б В Г Д

9. Óêàæіòü õàðàêòåðèñòèêè, çà ÿêèìè êëàñèôіêóþòü ïðîöåñîðè ïåðñîíàëüíèõ
êîìï’þòåðіâ.
A) ðîçðÿäíіñòü
B) ìàñà
C) ðîçìіðè
А Б В Г Д
D) êіëüêіñòü ÿäåð
E) òàêòîâà ÷àñòîòà
10. Óêàæіòü âëàñòèâîñòі òàáëèöі ÿê îá’єêòà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) ñïîñіá îáòіêàííÿ òàáëèöі òåêñòîì
B) çàëèâêà îá’єêòіâ òàáëèöі
C) ìåæі òàáëèöі
А Б В Г Д
D) ñïîñіá ðîçìіùåííÿ êîëîíòèòóëіâ ó òàáëèöі
E) ñïîñіá âèðіâíþâàííÿ òàáëèöі íà ñòîðіíöі
11. Óêàæіòü, äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü ïàêóâàííÿ ïóáëіêàöіé.
A) ðîçäðóêóâàííÿ íà ïðîôåñіéíîìó ïðèíòåðі àáî â äðóêàðíі
B) ïåðåíåñåííÿ çàïàêîâàíîãî ôàéëó íà іíøèé êîìï’þòåð äëÿ ðåäàãóâàííÿ
C) çìåíøåííÿ îáñÿãó ôàéëó, ó ÿêîìó çáåðіãàòèìåòüñÿ ïóáëіêàöіÿ
А Б В Г Д
D) ïîêðàùåííÿ åñòåòè÷íîãî âèãëÿäó îá’єêòіâ ïóáëіêàöії
E) ïîêðàùåííÿ ÿêîñòі ïіä ÷àñ äðóêóâàííÿ ïóáëіêàöії
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ùî ìîæóòü ìіñòèòè âіäåîäàíі.
A) mpeg
B) mpg
C) wmv
D) vob
E) wav
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А Б В Г Д

13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ñêëàäîâèìè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) äðàéâåð
B) ôàéëîâà
ñèñòåìà
C) ôàéë
D) ïàïêà
E) іíòåðôåéñ
êîðèñòóâà÷à

1) óïîðÿäêîâàíà ñóêóïíіñòü äàíèõ íà çàïàì’ÿòîâóþ÷îìó ïðèñòðîї, ÿêà ìàє âëàñíó íàçâó
2) ïðîãðàìíі çàñîáè, ùî çàáåçïå÷óþòü âçàєìîäіþ êîðèñòóâà÷à іç
ñèñòåìíèìè òà ïðèêëàäíèìè ïðîãðàìàìè
3) ñòðóêòóðà çàïèñó äàíèõ íà çîâíіøíіõ íîñіÿõ і ñóêóïíіñòü ïðîãðàì, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó іç öієþ ñòðóê- А
òóðîþ
Б
4) ïðîãðàìíèé ìîäóëü, ùî âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ êåðóВ
âàííÿ ðîáîòîþ ïðèñòðîїâ
5) åëåìåíò ôàéëîâîї ñèñòåìè, ÿêèé ìàє âëàñíå іì’ÿ òà Г
Д
ìîæå ìіñòèòè ôàéëè é іíøі ïàïêè

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îïèñàìè âåëè÷èí öіëî÷èñëîâèõ òèïіâ і äіàïàçîíàìè
їõ çíà÷åíü.
A) çíàêîâå îáñÿãîì ÷îòèðè áàéòè
B) áåççíàêîâå îáñÿãîì äâà áàéòè
C) çíàêîâå îáñÿãîì îäèí áàéò
D) çíàêîâå îáñÿãîì äâà áàéòè
E) áåççíàêîâå îáñÿãîì îäèí áàéò

1)
2)
3)
4)
5)

âіä
âіä
âіä
âіä
âіä

0 äî 65 535
–2 147 483 648 äî 2 147 483 647
–32 768 äî 32 767
0 äî 255
–128 äî 127

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ öіëèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Ç’ÿñóéòå, ÷è áóäå ñóìà êâàäðàòіâ åëåìåíòіâ ìàñèâó ï’ÿòèöèôðîâèì ÷èñëîì.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü íîâèé ôàéë, ùî ìіñòèòü ñõåìó êëàñèôіêàöії êîìï’þòåðíèõ âіðóñіâ. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, äî ÿêîãî äîäàéòå
ãðàôі÷íó ієðàðõі÷íó ñõåìó «Âіðóñè», åëåìåíòàìè ÿêîї є íàçâè ðіçíèõ òèïіâ
êîìï’þòåðíèõ âіðóñіâ;
2) ñêëàäіòü і çàïèøіòü ñïèñîê íàçâ âіäîìèõ íàéíåáåçïå÷íіøèõ âіðóñіâ і âêàæіòü,
ó ÷îìó ïðîÿâëÿєòüñÿ їõ íåáåçïåêà;
3) çàïèøіòü ó äîêóìåíò îñíîâíі ðåêîìåíäàöії ùîäî çàõèñòó іíôîðìàöіéíîї ñèñòåìè âіä êîìï’þòåðíèõ âіðóñіâ;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Bipycu.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.

53

ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 12

У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Ïàëіíäðîìîì íàçèâàþòü ñëîâî, ñëîâîñïîëó÷åííÿ àáî ðå÷åííÿ, ùî îäíàêîâî ÷èòàþòü â îáîõ íàïðÿìàõ (çëіâà íàïðàâî òà ñïðàâà íàëіâî). Íàïðèêëàä, «Ïèëèï»,
«À ðîçà óïàëà íà ëàïó Àçîðà». Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ ïіäðàõóíêó êіëüêîñòі
ïàëіíäðîìіâ, ÿêі ìîæíà óòâîðèòè ç ââåäåíîãî ðå÷åííÿ, âіäêèäàþ÷è çàéâі ñëîâà.
Âèâåäіòü êіëüêіñòü ïàëіíäðîìіâ і âñі óòâîðåíі ïàëіíäðîìè. Íàïðèêëàä, ðå÷åííÿ
«À ðîçà óïàëà íà ëàïó Àçîðà»; êіëüêіñòü ïàëіíäðîìіâ — 7; ïàëіíäðîìè: «À ðîçà
óïàëà íà ëàïó Àçîðà», «À ðîçà óïàëà ëàïó Àçîðà», «À ðîçà Àçîðà», «óïàëà íà
ëàïó», «óïàëà ëàïó», «À íà», «À».

ІНФОРМАТИКА
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1. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ áðàíäìàóåðà.
A) çíàõîäæåííÿ ôàéëіâ, çàðàæåíèõ âіðóñàìè
B) ëіêóâàííÿ çàðàæåíèõ ôàéëіâ
C) ñòâîðåííÿ ðåçåðâíèõ êîïіé âàæëèâèõ ôàéëіâ
D) íàäàííÿ äîçâîëó ÷è áëîêóâàííÿ äîñòóïó äî êîìï’þòåðà ÷åðåç
ìåðåæó

А Б В Г

2. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ïðîöåñ êîìïîíóâàííÿ òåêñòîâèõ і
ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ äëÿ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöії, âіäïîâіäíî äî ïðèíöèïіâ äèçàéíó òà
òåõíі÷íèõ âèìîã, — öå...».
A) ïóáëіêóâàííÿ
B) ãðóïóâàííÿ
А Б В Г
C) âåðñòàííÿ
D) äðóêóâàííÿ
3. Óêàæіòü, âіä ÷îãî çàëåæèòü ðîçøèðåííÿ àðõіâíèõ ôàéëіâ, ÿêå ïðèñâîþєòüñÿ ïðîãðàìîþ-àðõіâàòîðîì çà çàìîâ÷óâàííÿì.
A) îïåðàöіéíîї ñèñòåìè
B) ïðîãðàìè-àðõіâàòîðà
А Б В Г
C) êîåôіöієíòà ñòèñíåííÿ
D) êіëüêîñòі ôàéëіâ ó àðõіâі
4. Óêàæіòü îïåðàöіþ ôîðìàòóâàííÿ, ÿêó ìîæíà âèêîíàòè çà äîïîìîãîþ êíîïêè
ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Office Word.
A)
B)
C)
D)

óñòàíîâèòè íàïðÿì ðîçòàøóâàííÿ òåêñòó
óñòàíîâèòè ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë
çìåíøèòè âіäñòóï çëіâà
çáіëüøèòè âіäñòóï çëіâà

А Б В Г

5. Óêàæіòü òåõíîëîãії, ÿêі íàëåæàòü äî ìóëüòèìåäіéíèõ.
A) òåõíîëîãії âèãîòîâëåííÿ ñó÷àñíèõ ìåáëіâ ç ó÷àñòþ êîìï’þòåðíîãî êåðóâàííÿ
B) іíôîðìàöіéíі êîìï’þòåðíі òåõíîëîãії ç îäíî÷àñíèì âèêîðèñòàííÿì êіëüêîõ
âèäіâ äàíèõ
C) òåõíîëîãії ðîçâèòêó ôіçè÷íèõ çäіáíîñòåé ëþäèíè ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîãî òåñòóâàííÿ
А Б В Г
D) òåõíîëîãії âèãîòîâëåííÿ ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðіâ і ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äî íèõ
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A ïіñëÿ
âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî ó áëîê-ñõåìі,
ïîäàíіé íà ìàëþíêó. (Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì *
ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 256
B) 512
C) 1024
D) 2048

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.
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Варіант 13

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ñïîñîáè çáèðàííÿ ïîâіäîìëåíü ìîæóòü áóòè òàêèìè: ...».
A) ñïîñòåðåæåííÿ, îïèòóâàííÿ, àíêåòóâàííÿ
B) ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ òà åêñïåðèìåíòіâ
C) áåñіäè çі ñïåöіàëіñòàìè
А Б В Г Д
D) âіäîìîñòі ïðî ðåçóëüòàòè äîñëіäæåíü
E) ðîáîòà çі ñïåöіàëüíîþ ëіòåðàòóðîþ, ãàçåòàìè
8. Óêàæіòü âëàñòèâîñòі áðàóçåðà Internet Explorer, ÿêі ìîæå çìіíþâàòè êîðèñòóâà÷.
A) çìіíà ïàðàìåòðіâ îôîðìëåííÿ Ðîáî÷îãî ñòîëà
B) çìіíà ïàðàìåòðіâ ïîøóêó çà çàìîâ÷óâàííÿì
C) áëîêóâàííÿ ñïëèâàþ÷èõ âіêîí
D) áëîêóâàííÿ âіäîáðàæåííÿ çîáðàæåíü íà ñòîðіíöі
А Б В Г Д
E) óñòàíîâëåííÿ îáìåæåííÿ äîñòóïó äî äàíèõ, ÿêі îòðèìóþòüñÿ
ç Іíòåðíåòó
9. Óêàæіòü õàðàêòåðèñòèêè êîìï’þòåðà, ÿêі ââàæàþòüñÿ ñóòòєâèìè ïіä ÷àñ âèáîðó
éîãî êîíôіãóðàöії.
A) òèï, øâèäêîäіÿ ïðîöåñîðà
B) íàÿâíіñòü TV-òþíåðà, êîëîíîê
C) îáñÿã îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі
А Б В Г Д
D) âèä і òèï âіäåîêàðòè òà îáñÿã âіäåîïàì’ÿòі
E) íàÿâíіñòü ñêàíåðà òà ïðèíòåðà
10. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Àâòîìàòè÷íî ìîæíà ñòâîðèòè çìіñò
äîêóìåíòà â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word çà óìîâè, ùî äëÿ çàãîëîâêіâ ÷àñòèí äîêóìåíòà…».
A) âèçíà÷åíî òèï øðèôòó, âіäìіííèé âіä ðåøòè òåêñòó
B) çàñòîñîâàíî ñòèëü íàêðåñëåííÿ øðèôòó «íàïіâæèðíèé»
C) âèçíà÷åíî ðіâåíü ñòðóêòóðè çà äîïîìîãîþ âëàñòèâîñòåé àáçàöó
D) âèçíà÷åíî ðîçìіð øðèôòó, ùî äîðіâíþє 16 ïò
А Б В Г Д
E) âèêîíàíî ôîðìàòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ âáóäîâàíèõ ñòèëіâ çàãîëîâêіâ
11. Óêàæіòü íàéâäàëіøі êîìáіíàöії êîëüîðіâ ôîíó і òåêñòó â MS PowerPoint.
A) ÷îðíèé êîëіð òåêñòó íà áіëîìó ôîíі
B) áіëèé êîëіð òåêñòó íà æîâòîìó ôîíі
C) çåëåíèé êîëіð òåêñòó íà ÷åðâîíîìó ôîíі
А Б В Г Д
D) áіëèé êîëіð òåêñòó íà ñèíüîìó ôîíі
E) ñèíіé êîëіð òåêñòó íà áіëîìó ôîíі
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîåêòі MS Windows Movie Maker.
A) vob
B) aif
C) bmp
А Б В Г Д
D) åõå
E) gif
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У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè åëåìåíòіâ äіàëîãîâèõ âіêîí òà їõ ãðàôі÷íèì
çîáðàæåííÿì.
A) ïåðåìèêà÷
B) ïðàïîðåöü
C) ñïèñîê
D) òåêñòîâå ïîëå
E) ëі÷èëüíèê

1)
2)
3)

А
Б
В
Г
Д

4)
5)
14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ òàáëèöÿìè іñòèííîñòі òà âіäïîâіäíèìè ëîãі÷íèìè
îïåðàöіÿìè.

B)

1)
2)
3)
4)
5)

âèêëþ÷íà äèç’þíêöіÿ (XOR)
êîí’þíêöіÿ (AND)
äèç’þíêöіÿ (OR)
çàïåðå÷åííÿ (NOT)
åêâіâàëåíòíіñòü (XNOR)

А
Б
В
Г
Д

ІНФОРМАТИКА

A)
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C)

D)

E)
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Варіант 13

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ öіëèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Ç’ÿñóéòå, ÷è áóäå ñóìà åëåìåíòіâ ìàñèâó
ïàðíèì ÷èñëîì.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü äîêóìåíò «Ïîðіâíÿííÿ», ÿêèé ìіñòèòèìå
ñõåìó ïîðіâíÿííÿ ïðèçíà÷åííÿ òà ôóíêöіîíàëüíîñòі òåêñòîâèõ ðåäàêòîðіâ і ïðîöåñîðіâ (íàïðèêëàä, ïðîãðàì Áëîêíîò і MS Word). Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, äî ÿêîãî äîäàéòå
ñõåìó ç íàçâîþ «Ïîðіâíÿííÿ ïðîãðàì îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ», åëåìåíòàìè ÿêîї
є íàçâè ïðîãðàì, ùî ïîðіâíþþòüñÿ;
2) äîäàéòå äî ñõåìè ïåðåëіê âіäìіííèõ і ñïіëüíèõ îçíàê äëÿ êîæíîї ïðîãðàìè;
3) çàïèøіòü âëàñíі ðåêîìåíäàöії ùîäî çàñòîñóâàííÿ ïåâíîãî ïðîãðàìíîãî çàñîáó;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Ïîðіâíÿííÿ_òåêñò.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Äàíî A, B, C, D – ÷îòèðè òî÷êè íà ïëîùèíі, ùî çàäàíі ñâîїìè êîîðäèíàòàìè XA,
YA, XB, YB, XC, YC, XD, YD. Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ âèçíà÷åííÿ òðіéîê òî÷îê, ùî
óòâîðþþòü òðèêóòíèêè. Âèâåäіòü íà åêðàí êîîðäèíàòè òî÷îê, ÿêі óòâîðþþòü òðèêóòíèê íàéáіëüøîї ïëîùі, òà çíà÷åííÿ öієї ïëîùі. ßêùî íåìîæëèâî îòðèìàòè
æîäíîãî òðèêóòíèêà, âіäïîâіäü – 0.
Äîâіäêà. Äîâæèíó âіäðіçêà ìіæ äâîìà òî÷êàìè A1(x1; y1) i A2(x2; y2) çíàõîäÿòü
çà ôîðìóëîþ A1 A2
ôîðìóëîþ Ãåðîíà:
êóòíèêà, p – éîãî ïіâïåðèìåòð.
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. Ïëîùó òðèêóòíèêà ìîæíà çíàéòè çà
, äå a, b, c – äîâæèíè ñòîðіí òðè-

1. Óêàæіòü òèï øêіäëèâèõ ïðîãðàì, ÿêі ìîæóòü çàðàæàòè ôàéëè äîêóìåíòіâ òåêñòîâèõ ïðîöåñîðіâ.
A) òðîÿíñüêі êîíі
B) ìåðåæíі âіðóñè
А Б В Г
C) ìåðåæíі õðîáàêè
D) ìàêðîâіðóñè
2. Óêàæіòü ïðîãðàìó ç ïàêåòó MS Office, ÿêà ïðèçíà÷åíà äëÿ ñòâîðåííÿ і âåðñòàííÿ
ïóáëіêàöіé.
A) MS Word
B) MS PowerPoint
А Б В Г
C) MS Outlook
D) MS Publisher
3. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ, ÿêå ìàє àðõіâíèé ôàéë, ùî ðîçïàêîâóєòüñÿ àâòîìàòè÷íî.
A) rar
B) zip
А Б В Г
C) exe
D) com
4. Óêàæіòü êîìáіíàöіþ êëàâіø, ÿêó ïîòðіáíî íàòèñíóòè äëÿ âèäіëåííÿ âñüîãî òåêñòó ïіä ÷àñ éîãî îïðàöþâàííÿ â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) Ctrl + A
B) Ctrl + F
А Б В Г
C) Ctrl + P
D) Ctrl + N
5. Óêàæіòü ïðèñòðіé, ÿêèé ïåðåòâîðþє çâóêîâі êîëèâàííÿ íà åëåêòðè÷íі.
A) ãó÷íîìîâåöü і íàâóøíèêè
B) öèôðî-àíàëîãîâèé ïåðåòâîðþâà÷
А Б В Г
C) àíàëîãî-öèôðîâèé ïåðåòâîðþâà÷
D) ìіêðîôîí
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ, à çíàêîì / ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ äіëåííÿ.)
A) 4
B) 8
C) 32
D) 256

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 14

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 14

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü âëàñòèâîñòі, ÿêі ìîæå ìàòè ïîâіäîìëåííÿ.
A) ïîâíîòà, âіðîãіäíіñòü, øâèäêіñòü, êîðèñíіñòü
B) êîðèñíіñòü, àêòóàëüíіñòü, çðîçóìіëіñòü, âіðîãіäíіñòü
C) ïðàâäèâіñòü, ïîâíîòà, ÿñíіñòü, àêòèâíіñòü
D) öіííіñòü, ïîâíîòà, äîñòàòíіñòü, êîðèñíіñòü
E) âіðîãіäíіñòü, àêòóàëüíіñòü, ïîâíîòà, çðîçóìіëіñòü

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü êіëüêà íàéïîøèðåíіøèõ äіé, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint.
A) âèäіëåííÿ îáëàñòі çîáðàæåííÿ äëÿ ðåäàãóâàííÿ
B) ìàëþâàííÿ ëіíіé çà äîïîìîãîþ ïåíçëіâ ðіçíèõ êîëüîðіâ, ðîçìіðіâ, ôîðìè
C) çàïîâíåííÿ çàìêíåíèõ îáëàñòåé ìàëþíêà êîëüîðîì
А Б В Г Д
D) ñòâîðåííÿ íàïèñіâ ðіçíèìè øðèôòàìè
E) âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ôàéëó, ùî ìіñòèòü çîáðàæåííÿ
9. Óêàæіòü âèäè îïòè÷íèõ äèñêіâ, ç ÿêèõ ìîæíà âèäàëÿòè äàíі òà íà ÿêі ìîæíà
áàãàòî ðàçіâ çàïèñóâàòè äàíі.
A) CD-RW
B) DVD-RAM
C) DVD-RW–
А Б В Г Д
D) DVD-RW+
E) CD-ROM
10. Óêàæіòü ãðóïè îá’єêòіâ, âèêîðèñòîâóþ÷è ÿêі ìîæíà äîäàâàòè îá’єêòè â ðåæèìі
ââåäåííÿ ôîðìóë.
A) øàáëîíè äóæîê
B) øàáëîíè іíäåêñіâ
C) øàáëîíè ðàäèêàëіâ
А Б В Г Д
D) øàáëîíè äîêóìåíòіâ
E) øàáëîíè äðîáіâ
11. Óêàæіòü ïðàâèëüíі òâåðäæåííÿ.
A) ó ïðåçåíòàöії ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ êіëüêà ìàêåòіâ
B) ó ïðåçåíòàöії ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ êіëüêà øàáëîíіâ
C) ó ïðåçåíòàöії ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ êіëüêà êîëіðíèõ ñõåì
D) äëÿ ñòâîðåííÿ îäíієї ïðåçåíòàöії ìîæíà êіëüêà ðàçіâ çàñòîñîâóâàòè ìàéñòåð
àâòîâìіñòó
А Б В Г Д
E) íà îäíîìó ñëàéäі ïðåçåíòàöії ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè êіëüêà
êëіïіâ ç êîëåêöії Microsoft
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ ìóëüòèìåäіà, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîåêòі MS Windows Movie Maker.
A) exe
B) rtf
C) avi
А Б В Г Д
D) mp4
E) jpg
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè ïðîãðàì, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ñòàíäàðòíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ îïåðàöіéíîї ñèñòåìè Windows, òà їõ ïðèçíà÷åííÿì.
A) Êàëüêóëÿòîð
B) Áëîêíîò
C) Êîìàíäíèé ðÿäîê
D) Paint
E) Ïðîâіäíèê

äëÿ ðîáîòè ç ôàéëàìè òà ïàïêàìè
äëÿ çäіéñíåííÿ îá÷èñëåíü
äëÿ îïðàöþâàííÿ ãðàôі÷íîї іíôîðìàöії
äëÿ ââåäåííÿ êîìàíä ó ðåæèìі òåêñòîâîãî іíòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à
5) äëÿ îïðàöþâàííÿ òåêñòîâîї іíôîðìàöії

1)
2)
3)
4)

А
Б
В
Г
Д

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ñêëàäîâèìè ïðîãðàìè òà їõ îçíà÷åííÿìè.
A) çìіííà
1) âåëè÷èíà, çíà÷åííÿ ÿêîї íå çìіíþєòüñÿ â ïðîöåñі âèêîíàííÿ àëB) êîíñòàíòà
ãîðèòìó
C) ôóíêöіÿ
2) âåëè÷èíà, çíà÷åííÿ ÿêîї ìîæå çìіíþâàòèñÿ â ïðîöåñі âèêîíàííÿ
D) êîìàíäà
àëãîðèòìó
E) îïåðàòîð 3) ñïåöіàëüíèé çíàê, ÿêèé ïîâіäîìëÿє òðàíñëÿòîðó ïðî òå,
А
ùî ïîòðіáíî âèêîíàòè îïåðàöіþ ç äåÿêèìè îïåðàíäàìè
4) äîïîìіæíèé àëãîðèòì, ÿêèé âèêîíóє äåÿêі äії, ðåçóëüòà- Б
òîì âèêîíàííÿ ÿêèõ є ðåçóëüòàò, ùî ïîâ’ÿçàíèé áåçïî- В
ñåðåäíüî ç іìåíåì äîïîìіæíîãî àëãîðèòìó
5) âèðàç ó ìîâàõ ïðîãðàìóâàííÿ, ÿêèé âèçíà÷àє îäíó îïå- Г
Д
ðàöіþ òà її îïåðàíäè
Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Ó ìàñèâі ç N öіëèõ ÷èñåë çáåðіãàþòüñÿ äàíі ïðî êіëüêіñòü ó÷íіâ ó êîæíîìó êëàñі
øêîëè. Ç’ÿñóéòå, ÷è áóäå çàãàëüíà êіëüêіñòü ó÷íіâ ó öіé øêîëі ÷îòèðèöèôðîâèì
÷èñëîì.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü äîêóìåíò «Ìåðåæі», ÿêèé ìіñòèòèìå ïîðіâíÿííÿ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ íà ïðèêëàäі ëîêàëüíîї ìåðåæі, ÿêó âñòàíîâëåíî â
êîìï’þòåðíîìó êëàñі, òà ãëîáàëüíîї ìåðåæі Іíòåðíåò. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü ïîðіâíÿëüíó òàáëèöþ àðõіòåêòóðè ìåðåæ;
2) ïîáóäóéòå âіäïîâіäíó äіàãðàìó, ÿêà âіäîáðàæàє ñòðóêòóðó øêіëüíîї ìåðåæі;
3) ñêëàäіòü і çàïèøіòü ñïèñîê ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå ïîòðіáíå äëÿ ôóíêöіîíóâàííÿ ìåðåæ;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Ìåðåæі.dîñ ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
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ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 14

У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ òà âèâåäåííÿ äâîâèìіðíîãî ìàñèâó A ðîçìіðó
N  N, ùî ìіñòèòü N2 åëåìåíòіâ (3 J N J 20). Åëåìåíòàìè ìàñèâó є íàòóðàëüíі
÷èñëà âіä 1 äî N2, ÿêі ðîçòàøîâàíî â ïîðÿäêó çðîñòàííÿ âіäïîâіäíî äî íàâåäåíîї
ñõåìè.
Íàïðèêëàä, äëÿ N  5 ìàñèâ áóäå çàïîâíåíî òàê:
1
16
15
14
13

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 14
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2
17
24
23
12

3
18
25
22
11

4
19
20
21
10

5
6
7
8
9

1. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ òåêñòîâèõ ôàéëіâ, ó ÿêîìó ìîæóòü ìіñòèòèñÿ âіðóñè.
A) doc, docx
B) docm
А Б В Г
C) txt
D) dot
2. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Âèäàâíè÷і ñèñòåìè — öå ñèñòåìè
îïðàöþâàííÿ òåêñòó, ÿêі ïðèçíà÷åíî äëÿ ñòâîðåííÿ…».
A) ìàêåòіâ ïîëіãðàôі÷íèõ âèäàíü
B) âіäåîôіëüìіâ і âіäåîêëіïіâ
А Б В Г
C) øàáëîíіâ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé
D) øàáëîíіâ ïîòîêîâèõ ïðåçåíòàöіé
3. Óêàæіòü ïðîãðàìó, ùî âõîäèòü äî ãðóïè Ñòàíäàðòíі îïåðàöіéíîї ñèñòåìè
Windows, çàñîáàìè ÿêîї ìîæíà ïåðåãëÿäàòè ïîòîêîâі âіäåîçàïèñè.
A) Paint
B) Internet Explorer
А Б В Г
C) Media Player
D) WordPad
4. Óêàæіòü ñòèëі íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ, ùî âèêîðèñòàíі â ðå÷åííі: ß çíàþ іíôîðìàòèêó!
A) íàïіâæèðíèé, ïіäêðåñëåíèé
B) ïіäêðåñëåíèé, êóðñèâ
А Б В Г
C) êóðñèâ, ïіäêðåñëåíèé, íàïіâæèðíèé
D) çâè÷àéíèé, ïіäêðåñëåíèé
5. Óêàæіòü ïðèñòðіé, ÿêèé ïåðåòâîðþє åëåêòðè÷íі ñèãíàëè íà àêóñòè÷íі.
A) ãó÷íîìîâåöü і íàâóøíèêè
B) öèôðî-àíàëîãîâèé ïåðåòâîðþâà÷
А Б В Г
C) àíàëîãî-öèôðîâèé ïåðåòâîðþâà÷
D) ìіêðîôîí
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 4
B) 2
C) 0
D) –2

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 15

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 15

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Äëÿ çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü ëþäè
âèêîðèñòîâóþòü òàêі çàñîáè: …».
A) ïàïіð (êíèæêè, ãàçåòè, æóðíàëè, åíöèêëîïåäії òîùî)
B) äåðåâ’ÿíі, òêàíèííі, ìåòàëåâі òà іíøі ïîâåðõíі
C) êіíî- і ôîòîïëіâêè
А Б В Г Д
D) ñóïóòíèêîâі àíòåíè
E) ìàãíіòíі òà ëàçåðíі äèñêè, ôëåø-êàðòè
8. Óêàæіòü îñíîâíі îïåðàöії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè â ñåðåäîâèùі áіëüøîñòі ñó÷àñíèõ àðõіâàòîðіâ.
A) ñòâîðåííÿ íîâèõ àðõіâіâ і ðîçïàêîâóâàííÿ ôàéëіâ ç àðõіâіâ
B) ïåðåâіðêà àðõіâіâ íà íàÿâíіñòü âіðóñіâ і âèäàëåííÿ їõ
C) ïîâíå àáî ÷àñòêîâå âіäíîâëåííÿ ïîøêîäæåíèõ ôàéëіâ
А Б В Г Д
D) çàõèñò àðõіâіâ âіä ïåðåãëÿäó é íåñàíêöіîíîâàíîї ìîäèôіêàöії
E) äîäàâàííÿ òà âèäàëåííÿ ôàéëіâ ç àðõіâó
9. Óêàæіòü îñíîâíі åëåìåíòè àïàðàòíîї ñêëàäîâîї êîìï’þòåðà.
A) îïåðàöіéíà ñèñòåìà
B) çîâíіøíÿ ïàì’ÿòü
C) ïðèñòðîї ââåäåííÿ
D) öåíòðàëüíèé ïðîöåñîð
E) ïðèñòðîї âèâåäåííÿ

А Б В Г Д

10. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word ìîæíà…».
A) çäіéñíþâàòè ïîøóê і çàìіíó âñіõ ñëîâîôîðì
B) çäіéñíþâàòè ïîøóê і çàìіíó ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ
C) çäіéñíþâàòè ïîøóê і çàìіíó çíàêіâ àáçàöó, ðîçðèâіâ ñòîðіíîê
D) çäіéñíþâàòè øâèäêèé ïîøóê óñіõ âõîäæåíü çàçíà÷åíîãî ñëîâà
àáî ôðàçè
А Б В Г Д
E) çíàéòè, çàìіíèòè àáî âèäàëèòè çíà÷åííÿ ïàðàìåòðіâ ôîðìàòóâàííÿ çíàêіâ
11. Óêàæіòü ïàðàìåòðè ñëàéäà, ÿêі ìîæíà çìіíèòè çà äîïîìîãîþ âêàçіâêè Ðîçìіòêè
ñëàéäà (ìàêåòà).
A) øàáëîí îôîðìëåííÿ
B) íàÿâíіñòü çàãîëîâêà íà ñëàéäі
C) òèï îá’єêòіâ, ÿêі ðîçìіùåíî íà ñëàéäі
А Б В Г Д
D) êіëüêіñòü îá’єêòіâ, ÿêі ðîçìіùåíî íà ñëàéäі
E) ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ îá’єêòіâ
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîåêòі MS Windows Movie Maker.
A) avi
B) txt
C) dib
А Б В Г Д
D) ñîm
E) wav
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ åëåìåíòàìè âіêíà òà їõ ïîçíà÷åííÿìè íà ìàëþíêó.
A) ðÿäîê àäðåñè
B) çàãîëîâîê âіêíà
C) ðÿäîê ìåíþ
D) ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ
E) ðÿäîê ñòàíó

А
Б
В
Г
Д
14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè àëãîðèòìіâ òà їõ òèïàìè.
A) àëãîðèòì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çäіéñíþєòüñÿ
âèáіð øëÿõó âèêîíàííÿ àëãîðèòìó âіäïîâіäíî äî íàáóòîãî çíà÷åííÿ óìîâè, íàçèâàþòü…
B) àëãîðèòì, ó ÿêîìó âèêîíóєòüñÿ ïîâòîðíå âèêîíàííÿ òієї ñàìîї äії àáî áëîêó äіé, äîêè
çàäîâîëüíÿєòüñÿ óìîâà ïåâíîãî ëîãі÷íîãî âèðàçó, íàçèâàþòü…
C) àëãîðèòì, ó ÿêîìó âèêîíóєòüñÿ ïîñëіäîâíå
âèêîíàííÿ äіé îäíà çà îäíîþ, íàçèâàþòü
D) àëãîðèòì, ÿêèé ïîâíіñòþ âèêîíóєòüñÿ â іíøîìó àëãîðèòìі, íàçèâàþòü…
E) àëãîðèòì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çäіéñíþєòüñÿ
âèáіð îäíîãî ç áàãàòüîõ øëÿõіâ âèêîíàííÿ
àëãîðèòìó âіäïîâіäíî äî íàáóòîãî çíà÷åííÿ
ïåâíîãî âèðàçó, íàçèâàþòü…

1)
2)
3)
4)
5)

ëіíіéíèì àëãîðèòìîì
àëãîðèòìîì âèáîðó
àëãîðèòìîì ç ðîçãàëóæåííÿì
öèêëі÷íèì àëãîðèòìîì
äîïîìіæíèì àëãîðèòìîì

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çðіñò ó ñàíòèìåòðàõ êîæíîãî ç N ó÷íіâ çáåðіãàєòüñÿ â ìàñèâі. Çíàéäіòü êіëüêіñòü
ó÷íіâ, çðіñò ÿêèõ áіëüøèé çà M ñàíòèìåòðіâ.
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ІНФОРМАТИКА

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 15

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 15

Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ñòâîðіòü íîâèé ôàéë, ùî ìіñòèòèìå іëþñòðàöіþ
äî ôðàãìåíòà âіðøà «Ïòàøêè ëåòÿòü» (àâòîð Íàäіÿ Êðàñîòêіíà):
Ïòàõè іç âèðіþ ëåòÿòü.
Çåìëÿ їõ êâіòàìè ñòðі÷àє,
Ïîâñþäè ïðîëіñêè öâіòóòü.
À â ñèíіì íåáі ñîíöå ãðàє.
Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò, äî ÿêîãî äîäàéòå
âіðø. Âіäôîðìàòóéòå éîãî çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ïðàâèëàìè çàïèñó âіðøіâ;
2) ñòâîðіòü іëþñòðàöіþ âіðøà çàñîáàìè ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà (íàïðèêëàä, Paint)
àáî çà äîïîìîãîþ âáóäîâàíèõ çàñîáіâ äëÿ îáðîáêè ãðàôі÷íèõ äàíèõ ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі;
3) äîäàéòå іëþñòðàöіþ äî äîêóìåíòà;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Ïðèñòðîї.doc ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Ïàëіíäðîìîì íàçèâàþòü ñëîâî, ñëîâîñïîëó÷åííÿ àáî ðå÷åííÿ, ùî îäíàêîâî ÷èòàþòü â îáîõ íàïðÿìàõ (çëіâà íàïðàâî òà ñïðàâà íàëіâî). Íàïðèêëàä, «Ïèëèï»,
«À ðîçà óïàëà íà ëàïó Àçîðà». Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ ïіäðàõóíêó êіëüêîñòі
ïàëіíäðîìіâ, ÿêі ìîæíà óòâîðèòè ç ââåäåíîãî ðå÷åííÿ, âіäêèäàþ÷è çàéâі ñëîâà ç
ïðàâîãî àáî (òà) ëіâîãî êðàїâ ðå÷åííÿ. Âèâåäіòü êіëüêіñòü ïàëіíäðîìіâ і âñі óòâîðåíі ïàëіíäðîìè. Íàïðèêëàä, ðå÷åííÿ «À ðîçà óïàëà íà ëàïó Àçîðà»; êіëüêіñòü
ïàëіíäðîìіâ — 3; ïàëіíäðîìè: «À ðîçà óïàëà íà ëàïó Àçîðà», «óïàëà íà ëàïó»,
«À».
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1. Óêàæіòü òèï øêіäëèâèõ ïðîãðàì, ÿêі ìîæóòü çàðàæàòè ôàéëè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè.
A) òðîÿíñüêі êîíі
B) çàâàíòàæóâàëüíі âіðóñè
А Б В Г
C) ìåðåæíі õðîáàêè
D) ìàêðîâіðóñè
2. Óêàæіòü, ùî âіäáóäåòüñÿ, ÿêùî â ïðîöåñі ðîáîòè íàä ïóáëіêàöієþ âèáðàòè іíøèé
øàáëîí îôîðìëåííÿ.
A) âåñü âìіñò ïóáëіêàöії áóäå âòðà÷åíî
B) âåñü âìіñò ïóáëіêàöії áóäå àâòîìàòè÷íî ïåðåíåñåíî äî íîâîї ïðåçåíòàöії
C) äî íîâîї ïóáëіêàöії áóäå ïåðåíåñåíî ëèøå çàãîëîâîê і ñëóæáîâі
А Б В Г
âіäîìîñòі
D) ó íîâіé ïóáëіêàöії áóäå çàïîâíåíî ëèøå ñëóæáîâі âіäîìîñòі
3. Óêàæіòü çàïèñ, ùî ìîæå áóòè URL-àäðåñîþ.
A) http://ëіòo.êîì.ua
B) www://http.mon.gov.ua
C) www@mail.ru
D) http://www.ukr.net

А Б В Г

4. Óêàæіòü êëàâіøó, ÿêó ñëіä óòðèìóâàòè äëÿ ìàëþâàííÿ êâàäðàòà çà äîïîìîãîþ
іíñòðóìåíòà Ïðÿìîêóòíèê ó ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) Shift
B) Ctrl
А Б В Г
C) Tab
D) Backspace
5. Óêàæіòü ïðèñòðіé, ÿêèé ïåðåòâîðþє âõіäíèé àíàëîãîâèé ñèãíàë íà äèñêðåòíèé
êîä.
A) ãó÷íîìîâåöü і íàâóøíèêè
B) öèôðî-àíàëîãîâèé ïåðåòâîðþâà÷
А Б В Г
C) àíàëîãî-öèôðîâèé ïåðåòâîðþâà÷
D) ìіêðîôîí
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 50
B) 1250
C) 6250
D) 31 250

А Б В Г
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ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 16

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 16

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ïîâіäîìëåííÿ íåñå øóì, ÿêùî
âîíî…».
A) ìіñòèòü âіäîìîñòі, íåîáõіäíі ïіä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ïåâíèõ ðіøåíü
B) ìіñòèòü íåïðàâèëüíі ôàêòè, âіäîìîñòі, òâåðäæåííÿ
C) ìàє çìіñò, ÿêèé ëþäèíà íå ìîæå çðîçóìіòè
А Б В Г Д
D) ìіñòèòü âіäîìîñòі, ÿêі ïіäâèùóþòü ðіâåíü îáіçíàíîñòі ëþäèíè
E) ìіñòèòü óæå âіäîìі ôàêòè, âіäîìîñòі
8. Óêàæіòü íàçâè ôàéëіâ, ùî є àðõіâàìè.
A) ÀinRar.com
B) files.rar
C) data.zip
D) files.part1.rar
E) notebook.pub

А Б В Г Д

9. Óêàæіòü ïðèñòðîї êîìï’þòåðà, ÿêі ðîçìіùóþòüñÿ âñåðåäèíі ñèñòåìíîãî áëîêà.
A) ïðèñòðîї ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ
B) êîíòðîëåðè ïðèñòðîїâ ââåäåííÿ/âèâåäåííÿ
C) ìàíіïóëÿòîðè
А Б В Г Д
D) ïðîöåñîð
E) âíóòðіøíі çàïàì’ÿòîâóþ÷і ïðèñòðîї
10. Óêàæіòü îñíîâíі ïàðàìåòðè, çíà÷åííÿ ÿêèõ ìîæíà çàäàâàòè ïіä ÷àñ ôîðìàòóâàííÿ àáçàöó â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà.
A) âèðіâíþâàííÿ
B) âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà
C) іíòåðâàëè äî і ïіñëÿ àáçàöó
А Б В Г Д
D) іíòåðâàë ìіæ ñèìâîëàìè
E) іíòåðâàë ìіæ ðÿäêàìè
11. Óêàæіòü, ÿêі âëàñòèâîñòі çàäàє ñòèëü îôîðìëåííÿ ñëàéäà.
A) ôîðìàò ñèìâîëіâ
B) ôîðìàò ôîíó
C) äîäàòêîâі êîëüîðè
D) ôîðìàò ãðàôі÷íèõ òà іíøèõ îá’єêòіâ
E) ïîêàç ñëàéäіâ

А Б В Г Д

12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîåêòі MS Windows Movie Maker.
A) mp2
B) mp2v
C) pas
А Б В Г Д
D) snd
E) mpv2
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Варіант 16

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè âіêîí òà їõ çîáðàæåííÿì.
1)

А
Б
В
Г
Д

2)

ІНФОРМАТИКА

A) âіêíî ïðîãðàìè
B) äіàëîãîâå âіêíî
C) іíôîðìàöіéíå âіêíî
D) âіêíî äîâіäêè
E) âіêíî ïàïêè

3)

4)

5)
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Варіант 16

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè ôîðìè ïîäàííÿ êîíñòàíò òà ïðèêëàäàìè їõ
çíà÷åíü.
A) äіéñíå ÷èñëî
B) äіéñíå ÷èñëî â åêñïîíåíöіàëüíіé ôîðìі çàïèñó
C) ñèìâîë
D) öіëå ÷èñëî
E) ðÿäîê

1)
2)
3)
4)
5)

“ Óðà, êàíіêóëè! ”
‘9’
–123
1.2345Å12
12.345

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü ñåðåäíє àðèôìåòè÷íå åëåìåíòіâ ìàñèâó, ÿêі ìåíøі âіä ÷èñëà M.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé (íàïðèêëàä,
MS PowerPoint) ñòâîðіòü ñëàéäîâó ïðåçåíòàöіþ «Ïðàâèëà», ÿêà ìіñòèòèìå òåêñò
ïðî ïðàâèëà ïîâåäіíêè òà áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі â êîìï’þòåðíîìó êëàñі. Äëÿ
öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ. 3àïèøіòü äî ñëàéäіâ ïðàâèëà ïîâåäіíêè òà áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі ó êîìï’þòåðíîìó êëàñі (îäèí
ñëàéä — îäíå ïðàâèëî);
2) äîáåðіòü іç ñòàíäàðòíîї êîëåêöії êàðòèíêè ÷è ñòâîðіòü çàñîáàìè ãðàôі÷íîãî
ðåäàêòîðà (íàïðèêëàä, Paint) іëþñòðàöії äî êîæíîãî ç ïðàâèë. Âіäôîðìàòóéòå
òåêñò ïðåçåíòàöії íà âëàñíèé ðîçñóä;
3) íà îêðåìîìó ñëàéäі çàïèøіòü âëàñíі ðåêîìåíäàöії ùîäî äîòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ ïðàâèë;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Ïðàâèëà.ppt ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_ Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ òà âèâåäåííÿ äâîâèìіðíîãî ìàñèâó A ðîçìіðó
N  N, ùî ìіñòèòü N2 åëåìåíòіâ (3 J N J 20). Åëåìåíòàìè ìàñèâó є íàòóðàëüíі
÷èñëà âіä 1 äî N2, ÿêі ðîçòàøîâàíî â ïîðÿäêó çðîñòàííÿ âіäïîâіäíî äî íàâåäåíîї
ñõåìè.
Íàïðèêëàä, äëÿ N  5 ìàñèâ áóäå çàïîâíåíî òàê:
1
2
3 4
5
10 9
8 7
6
11 12 13 14 15
20 19 18 17 16
21 22 23 24 25
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1. Óêàæіòü òèï øêіäëèâèõ ïðîãðàì, ÿêі ìîæóòü àâòîìàòè÷íî ïåðåäàâàòè âіä âàøîãî іìåíі åëåêòðîííі ïîâіäîìëåííÿ íà àäðåñè, ùî ìіñòèòü âàøà àäðåñíà êíèãà.
A) òðîÿíñüêі êîíі
B) çàâàíòàæóâàëüíі âіðóñè
А Б В Г
C) ìåðåæíі õðîáàêè
D) ìàêðîâіðóñè
2. Óêàæіòü äіþ, ç ÿêîї ïî÷èíàєòüñÿ ñòâîðåííÿ íîâîї ïóáëіêàöії â ïðîãðàìі
MS Publisher.
A) âèáіð ïàïêè ðîçìіùåííÿ ïóáëіêàöії
B) âèáіð øàáëîíó çìіñòó ïóáëіêàöії
А Б В Г
C) ââåäåííÿ іìåíі ôàéëó, ùî áóäå ñòâîðåíî
D) ââåäåííÿ âіäîìîñòåé ïðî àâòîðà ïóáëіêàöії
3. Óêàæіòü áðàóçåð, ÿêèé âõîäèòü äî ñêëàäó îïåðàöіéíîї ñèñòåìè Windows.
A) Opera
B) Google Chrome
А Б В Г
C) Internet Explorer
D) Mozilla FireFox
4. Óêàæіòü ïðèêëàä òåêñòîâèõ äàíèõ.
A) іëþñòðàöіÿ â êíèæöі
B) îçíà÷åííÿ â ïіäðó÷íèêó іíôîðìàòèêè
C) êðåñëåííÿ ïëàíó åâàêóàöії ïіä ÷àñ ïîæåæі
D) ôîòîãðàôіÿ íà îáêëàäèíöі æóðíàëó

А Б В Г

5. Óêàæіòü ïðèñòðіé, ÿêèé ïåðåòâîðþє öèôðîâèé (ÿê ïðàâèëî äâіéêîâèé) ñèãíàë íà
àíàëîãîâèé.
A) ãó÷íîìîâåöü і íàâóøíèêè
B) öèôðî-àíàëîãîâèé ïåðåòâîðþâà÷
А Б В Г
C) àíàëîãî-öèôðîâèé ïåðåòâîðþâà÷
D) ìіêðîôîí
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 120
B) 60
C) 20
D) 0

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.
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Варіант 17

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü ïîñëіäîâíîñòі, ó ÿêèõ îäèíèöі âèìіðþâàííÿ îáñÿãó äàíèõ óêàçàíі â ïîðÿäêó çðîñòàííÿ.
A) êіëîáàéò, ìåãàáàéò, ãіãàáàéò, òåðàáàéò
B) áàéò, ìåãàáàéò, êіëîáàéò, ãіãàáàéò
C) ìåãàáàéò, êіëîáàéò, ãіãàáàéò, òåðàáàéò
А Б В Г Д
D) êіëîáàéò, ãіãàáàéò, òåðàáàéò, ìåãàáàéò
E) áàéò, êіëîáàéò, ìåãàáàéò, ãіãàáàéò
8. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ïðîãðàìà-àðõіâàòîð — öå ïðîãðàìà, ïðèçíà÷åíà äëÿ...».
A) ñòâîðåííÿ íîâèõ àðõіâіâ і ðîçïàêîâóâàííÿ ôàéëіâ ç àðõіâіâ
B) ðåçåðâíîãî êîïіþâàííÿ ôàéëіâ і äèñêіâ
C) ñòâîðåííÿ íîâèõ ïðîãðàì
А Б В Г Д
D) çàõèñòó äàíèõ âіä âіðóñіâ
E) ñòâîðåííÿ êîïіé äàíèõ ç ìîæëèâіñòþ ñòèñíåííÿ
9. Óêàæіòü ðіçíîâèäè іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì, ÿêі ðîçðіçíÿþòü çà ñòóïåíåì àâòîìàòèçàöії.
A) іíôîðìàöіéíî-ïîøóêîâі
B) ðó÷íі
C) іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè óïðàâëіííÿ òåõíі÷íèìè ïðîöåñàìè
А Б В Г Д
D) àâòîìàòèçîâàíі
E) àâòîìàòè÷íі
10. Óêàæіòü îïåðàöії ç òåêñòîì, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word.
A) ââåäåííÿ òåêñòó ç êëàâіàòóðè
B) ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó
C) äîäàâàííÿ äî òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü
D) ïîáóäîâà ãðàôіêіâ ôóíêöіé çà âêàçàíîþ ôîðìóëîþ
А Б В Г Д
E) âèêîíàííÿ ïåðåâіðêè òåêñòó íà íàÿâíіñòü îðôîãðàôі÷íèõ
і ãðàìàòè÷íèõ ïîìèëîê
11. Óêàæіòü îá’єêòè, íà ÿêі ìîæíà ïåðåéòè çà äîïîìîãîþ ãіïåðïîñèëàííÿ, ðîçìіùåíîãî íà ñëàéäі ïðåçåíòàöії MS PowerPoint.
A) іíøèé ñëàéä ïîòî÷íîї ïðåçåíòàöії
B) іíøèé ñëàéä áóäü-ÿêîї ïðåçåíòàöії
C) áóäü-ÿêà âåá-ñòîðіíêà
А Б В Г Д
D) áóäü-ÿêèé ôàéë
E) íîâèé äîêóìåíò
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîåêòі MS Windows Movie Maker.
A) pas
B) wav
C) bas
А Б В Г Д
D) tif
E) tiff
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè åëåìåíòіâ äіàëîãîâèõ âіêîí òà їõ ãðàôі÷íèì
çîáðàæåííÿì.
A) êíîïêà
B) ðåãóëÿòîð (ïîâçóíîê)
C) ñïèñîê
D) òåêñòîâå ïîëå
E) ëі÷èëüíèê

1)

А
Б
В
Г
Д

2)
3)
4)

5)
14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âêëàäîì ó÷åíèõ ó ðîçäіë іíôîðìàòèêè «Àëãîðèòìіçàöіÿ òà ïðîãðàìóâàííÿ» òà їõ ïðіçâèùàìè.
A) àâòîð òåðìіíà «êіáåðíåòèêà»
B) àâòîð ïåðøîãî ïðîãðàìîâàíîãî êîìï’þòåðà òà
ïåðøîї ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ âèñîêîãî ðіâíÿ
C) àâòîð àëãåáðè ëîãіêè
D) âіä éîãî іìåíі ïîõîäèòü òåðìіí «àëãîðèòì»
E) ïåðøèé ó ñâіòі ïðîãðàìіñò, àâòîð ïîíÿòü «ðîçãàëóæåííÿ» òà «öèêë»

1) Àâãóñòà Àäà Ëàâëåéñ
2) Ìóõàììàä іáí Ìóñà
àëü-Õîðåçìі
3) Äæîðäæ Áóëü
4) Êîíðàä Öóçå
5) Àíäðå-Ìàðі Àìïåð

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü ñåðåäíє àðèôìåòè÷íå åëåìåíòіâ ìàñèâó, ùî ïåðåâèùóþòü ÷èñëî M.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé (íàïðèêëàä,
MS PowerPoint) ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ, ÿêà ìіñòèòèìå òåêñò ïîêðîêîâîї іíñòðóêöії
ñòâîðåííÿ ðåçþìå çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè MS Publisher. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ іíñòðóêöії âèêîðèñòàéòå âіäïîâіäíі çîáðàæåííÿ åêðàííèõ êîïіé çàçíà÷åíèõ ïðîöåñіâ. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü ñëàéäîâó ïðåçåíòàöіþ;
2) çàñîáàìè ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöіé MS Publisher ñòâîðіòü ôàéë Ðåçþìå, ùî ìіñòèòü âàøå ðåçþìå. Ïðè öüîìó ñòâîðþéòå åêðàííі êîïії îñíîâíèõ
åòàïіâ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòà òà äîäàâàéòå їõ äî ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії (íà îäèí
ñëàéä — îäíó іëþñòðàöіþ). Äî êîæíîãî ñëàéäà äîäàéòå íàçâó òà òåêñò âіäïîâіäíîãî êðîêó іíñòðóêöії ñòâîðåííÿ ðåçþìå çàñîáàìè ïðîãðàìè MS Publisher;
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У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
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Варіант 17

3) ïîðіâíÿéòå ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ðåçþìå çàñîáàìè ïðîãðàìè MS Publisher і òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà MS Word. Ðåçóëüòàòè ïîðіâíÿííÿ çàïèøіòü íà îêðåìîìó
ñëàéäі;
4) çáåðåæіòü ñòâîðåíó ïðåçåíòàöіþ ó ôàéëі Іíñòðóêöіÿ_ ðåçþìå.ppt ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Ïàëіíäðîìîì íàçèâàþòü ñëîâî, ñëîâîñïîëó÷åííÿ àáî ðå÷åííÿ, ùî îäíàêîâî ÷èòàþòü â îáîõ íàïðÿìàõ (çëіâà íàïðàâî òà ñïðàâà íàëіâî). Íàïðèêëàä, «Ïèëèï»,
«À ðîçà óïàëà íà ëàïó Àçîðà». Çàïèøіòü ïðîãðàìó, ùî ïåðåâіðÿє, ÷è áóäå ââåäåíå
ðå÷åííÿ ïàëіíäðîìîì (ñëîâà â ðå÷åííі ðîçäіëåíî ïðîáіëîì), òà, çàëåæíî âіä âіäïîâіäі «Òàê» àáî «Íі», âèâåäіòü âіäïîâіäíå ðå÷åííÿ: «Öå ïàëіíäðîì.» çåëåíèì êîëüîðîì àáî «Öå íå ïàëіíäðîì.» ÷åðâîíèì êîëüîðîì.

ІНФОРМАТИКА
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Варіант 17
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1. Âàøà øêіëüíà ìåðåæà áëîêóє âñі ñàéòè, ÿêі ïîâ’ÿçàíі ç îíëàéí-іãðàìè. Óêàæіòü,
ÿêèé òèï ïîëіòèêè áåçïåêè áóëî çàñòîñîâàíî.
A) іäåíòèôіêàöіÿ òà ïіäòâåðäæåííÿ ïîâíîâàæåíü
B) âіääàëåíèé äîñòóï
А Б В Г
C) äîïóñòèìîãî âèêîðèñòàííÿ
D) îáðîáêè іíöèäåíòіâ
2. Óêàæіòü äії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè íàä òåêñòîì òіëüêè â ñåðåäîâèùі äëÿ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöіé MS Publisher.
A) ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó
B) ðåäàãóâàííÿ òåêñòó
А Б В Г
C) ïåðåòіêàííÿ òåêñòó
D) ïåðåìіùåííÿ òåêñòó
3. Óêàæіòü, ÿêèì êîëüîðîì áóäå çàôàðáîâàíî âèäіëåíèé ôðàãìåíò ó ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint ïіñëÿ âèáîðó âêàçіâêè Î÷èñòèòè.
A) êîëüîðîì, ùî çáіãàєòüñÿ ç ôîíîì ìàëþíêà
B) áіëèì êîëüîðîì
А Б В Г
C) êîëüîðîì ôîíó, ùî âñòàíîâëåíèé íà Ïàëіòðі
D) ÷îðíèì êîëüîðîì
4. Óêàæіòü êëàâіøó, íàòèñêàííÿ òà óòðèìàííÿ ÿêîї ïåðåìèêàє ðåãіñòð ââåäåííÿ
ñèìâîëіâ ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà.
A) CapsLock
B) Shift
А Б В Г
C) NumLock
D) Insert
5. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ó ñåðåäîâèùі ïðîãðàìè MS Windows
Movie Maker íå ìîæíà äîäàâàòè äî ïðîåêòó ôàéëè, ùî ìіñòÿòü...».
A) õóäîæíі ôіëüìè
B) êëàñè÷íó ìóçèêó
А Б В Г
C) òåêñòîâі äîêóìåíòè
D) âіäñêàíîâàíå çîáðàæåííÿ
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 120
B) 110
C) 125
D) 100

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.
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Варіант 18

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü, ÿêі ïðîöåñè íàëåæàòü äî çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü.
A) ôîòîãðàôóâàííÿ
B) êñåðîêîïіþâàííÿ
C) êîíñïåêòóâàííÿ óðîêó
D) íàïèñàííÿ ëèñòà
E) íàäñèëàííÿ ëèñòà

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü ïðîãðàìè, çàñîáàìè ÿêèõ ìîæíà ñòâîðþâàòè àðõіâè ôàéëіâ.
A) WinRar
B) Total Ñommander
C) WinAmp
А Б В Г Д
D) Explorer
E) WinZip
9. Óêàæіòü ïðèñòðîї, ÿêі ðîçìіùóþòüñÿ íà ìàòåðèíñüêіé ïëàòі.
A) ïðîöåñîð
B) áëîê æèâëåííÿ
C) íàêîïè÷óâà÷і íà æîðñòêèõ ìàãíіòíèõ äèñêàõ
D) êîíòðîëåðè ïðèñòðîїâ óâåäåííÿ/âèâåäåííÿ
E) âíóòðіøíÿ ïàì’ÿòü
10. Óêàæіòü òèïè øðèôòіâ, ÿêі ðîçðіçíÿþòü ó äðóêàðñüêіé ñïðàâі.
A) áåç íàñі÷îê
B) ç íàñі÷êàìè
C) іç çàðóáêàìè
D) íåïðîïîðöіéíі
E) ïðîïîðöіéíі

А Б В Г Д

А Б В Г Д

11. Óêàæіòü ïàðàìåòðè ñëàéäà, ÿêі ìîæíà çìіíèòè çà äîïîìîãîþ Ðîçìіòêè ñëàéäà
(ìàêåòà).
A) øàáëîí îôîðìëåííÿ
B) íàÿâíіñòü çàãîëîâêà íà ñëàéäі
C) òèï îá’єêòіâ, ÿêі ðîçìіùåíî íà ñëàéäі
А Б В Г Д
D) êіëüêіñòü îá’єêòіâ, ÿêі ðîçìіùåíî íà ñëàéäі
E) ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ îá’єêòіâ
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîåêòі MS Windows Movie Maker.
A) exe
B) jfif
C) jpe
А Б В Г Д
D) jpeg
E) jpg
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У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ äіÿìè íàä îá’єêòàìè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè òà ñïîñîáàìè їõ âèêîíàííÿ.
A) ïåðåìіñòèòè
1) ïåðåòÿãíóòè çíà÷îê îá’єêòà, óòðèìóþ÷è ëіâó êíîïB) çíÿòè âèäіëåííÿ
êó ìèøі
C) âіäêðèòè
2) êëàöíóòè íà çíà÷êó îá’єêòà ëіâîþ êíîïêîþ ìèøі
D) âèäіëèòè
3) äâі÷і êëàöíóòè íà çíà÷êó îá’єêòà ëіâîþ êíîïêîþ
E) âèäàëèòè
ìèøі
4) âèäіëèòè îá’єêò і íàòèñíóòè êëàâіøó Delete
5) êëàöíóòè ëіâîþ êíîïêîþ ìèøі íà âіëüíîìó ìіñöі
âіêíà, ùî ìіñòèòü çíà÷îê îá’єêòà

А
Б
В
Г
Д

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çíà÷åííÿìè âåëè÷èí і íàçâàìè ôîðìè їõ ïîäàííÿ.
A) ‘à’
B) “ÄÏÀ ç іíôîðìàòèêè”
C) 255
D) 25.75
E) 2.575Å-1

1) äіéñíå ÷èñëî
çàïèñó
2) ñèìâîë
3) äіéñíå ÷èñëî
4) ðÿäîê
5) öіëå ÷èñëî

â

åêñïîíåíöіàëüíіé

ôîðìі

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 18

15. Çàäàíî ìàñèâ öіëèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Ç’ÿñóéòå êіëüêіñòü åëåìåíòіâ ìàñèâó, ùî
íàëåæàòü ïðîìіæêó (A; B) (A < B).
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері
з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
Çàñîáàìè ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñëàéäîâèõ ïðåçåíòàöіé (íàïðèêëàä,
MS PowerPoint) ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ, ÿêà ìіñòèòèìå òåêñò ïîêðîêîâîї іíñòðóêöії
çі ñòâîðåííÿ âіäåîêëіïà çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè MS Windows Movie Maker. Ïіä
÷àñ ñòâîðåííÿ іíñòðóêöії âèêîðèñòàéòå âіäïîâіäíі çîáðàæåííÿ åêðàííèõ êîïіé
çàçíà÷åíèõ ïðîöåñіâ. Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ;
2) ñòâîðіòü і ïðîіëþñòðóéòå çà äîïîìîãîþ åêðàííèõ êîïіé ïðîöåñ ñòâîðåííÿ âіäåîêëіïà çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè MS Windows Movie Maker. Íà îäíîìó ñëàéäі
ðîçìіñòіòü îäíó іëþñòðàöіþ. Äî êîæíîãî ñëàéäà äîäàéòå íàçâó òà òåêñò âіäïîâіäíîãî êðîêó іíñòðóêöії;
3) íà îêðåìîìó ñëàéäі ñêëàäіòü і çàïèøіòü ñïèñîê ðîçøèðåíü ôàéëіâ ìóëüòèìåäіà, çãðóïîâàíèõ çà âèäàìè іíôîðìàöії, ÿêó âîíè ìіñòÿòü;
4) çáåðåæіòü ñòâîðåíó ïðåçåíòàöіþ ó ôàéëі Іíñòðóêöіÿ_âіäåîêëіï.ppt ó ïàïöі
Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
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У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.

У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
Çàïèøіòü ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ òà âèâåäåííÿ äâîâèìіðíîãî ìàñèâó A ðîçìіðó N  N,
ùî ìіñòèòü N2 åëåìåíòіâ (3 J N J 20). Åëåìåíòàìè ìàñèâó є íàòóðàëüíі ÷èñëà âіä
1 äî N2, ÿêі ðîçòàøîâàíî â ïîðÿäêó ñïàäàííÿ âіäïîâіäíî äî íàâåäåíîї ñõåìè.
Íàïðèêëàä, äëÿ N  5 ìàñèâ áóäå çàïîâíåíî òàê:
25
24
23
22
21
16
17
18
19
20
15
14
13
12
11
6
7
8
9
10
5
4
3
2
1

ІНФОРМАТИКА
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1. Óêàæіòü òèï øêіäëèâèõ ïðîãðàì, ÿêі ìîæóòü «âèêðàäàòè» ïåðñîíàëüíі äàíі êîðèñòóâà÷à.
A) òðîÿíñüêі êîíі
B) çàâàíòàæóâàëüíі âіðóñè
А Б В Г
C) ôàéëîâі âіðóñè
D) ìàêðîâіðóñè
2. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ùîá îá’єäíàòè êіëüêà ìàëþíêіâ
ó îäíó ôіãóðó ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïóáëіêàöії, ïîòðіáíî çàñòîñóâàòè êîìàíäó ç êîíòåêñòíîãî ìåíþ…».
A) ôîðìàò îá’єêòà
B) çáåðåãòè ÿê ìàëþíîê
А Б В Г
C) ãðóïóâàòè
D) êîïіþâàòè
3. Óêàæіòü ïðèñòðіé, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ââåäåííÿ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü.
A) íàâóøíèêè
B) ìîíіòîð
А Б В Г
C) ìіêðîôîí
D) ñêàíåð
4. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë çàäàє…».
A) âіäñòàíü óñіõ ðÿäêіâ àáçàöó âіä ìåæі ëіâîãî òà ïðàâîãî ïîëіâ ñòîðіíêè
B) ïîëîæåííÿ ïî÷àòêó ïåðøîãî ðÿäêà àáçàöó âіäíîñíî éîãî ëіâîї
ìåæі
А Б В Г
C) âіäñòàíü ìіæ ðÿäêàìè àáçàöó
D) âіäñòàíü ìіæ ñèìâîëàìè òåêñòó
5. Óêàæіòü іì’ÿ ôàéëó, ó ÿêîìó çáåðåæåíî âіäåîêëіï, ñòâîðåíèé çàñîáàìè MS Windows
Movie Maker.
A) ÌîÿÏîäîðîæ.jpg
B) ÌîÿÏîäîðîæ.wmv
А Б В Г
C) ÌîÿÏîäîðîæ.mp3
D) ÌîÿÏîäîðîæ.gif
6. Óêàæіòü íàçâó áàçîâîї àëãîðèòìі÷íîї ñòðóêòóðè,
áëîê-ñõåìó ÿêîї íàâåäåíî íà ìàëþíêó.
A) ñëіäóâàííÿ
B) ðîçãàëóæåííÿ çі ñêîðî÷åíîþ ôîðìîþ
C) öèêë ç ïåðåäóìîâîþ
D) öèêë ç ïіñëÿóìîâîþ

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА
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У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü, ÿêі ïðîöåñè íàëåæàòü äî ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü.
A) íàïèñàííÿ ëèñòà
B) âіäïîâіäü ó÷íÿ
C) ïîêàç ïàíòîìіìè
D) âåäåííÿ ùîäåííèêà
E) òåëåôîííà ðîçìîâà
8. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìіñòÿòü àðõіâè.
A) rar
B) zip
C) xls
D) rtf
E) bmp
9. Óêàæіòü âèäè ïàì’ÿòі, ùî íàëåæàòü äî âíóòðіøíüîї.
A) âіäåîïàì’ÿòü
B) äèñêîâà ïàì’ÿòü
C) ïîñòіéíà
D) íàïіâïîñòіéíà
E) îïåðàòèâíà

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

10. Óêàæіòü ïàðàìåòðè, çíà÷åííÿ ÿêèõ ìîæíà âñòàíîâèòè â äіàëîãîâîìó âіêíі Äðóê
ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî äðóêóâàííÿ äîêóìåíòà â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
MS Word.
A) Êîïії — âñòàíîâëåííÿ êіëüêîñòі êîïіé, ÿêі ïîòðіáíî íàäðóêóâàòè
B) Ñòîðіíêè — âñòàíîâëåííÿ äіàïàçîíó ñòîðіíîê, ùî äðóêóâàòèìóòüñÿ
C) Ïðèíòåð — âèáіð ïðèíòåðà òà âñòàíîâëåííÿ çíà÷åíü éîãî âëàñòèâîñòåé
D) Âêëþ÷èòè — âèáіð äëÿ äðóêó ïàðíèõ, íåïàðíèõ àáî âñіõ ñòîðіíîê
А Б В Г Д
E) Âèêëþ÷èòè — âèêëþ÷åííÿ çі ñïèñêó äëÿ äðóêó ïåâíèõ ñòîðіíîê
11. Óêàæіòü, ÿêі îá’єêòè íà ñëàéäі ìîæóòü áóòè ãіïåðïîñèëàííÿì.
A) ôðàãìåíò òåêñòó
B) êíîïêà óïðàâëіííÿ
C) òàáëèöÿ
D) çîáðàæåííÿ
E) îðãàíіçàöіéíà äіàãðàìà

А Б В Г Д

12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîåêòі MS Windows Movie Maker.
A) mp2
B) mp3
C) mpa
А Б В Г Д
D) xlsx
E) xls
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè åëåìåíòіâ âіêíà òà їõ çîáðàæåííÿì.
A) ñìóãà ïðîêðó÷óâàííÿ
B) ìåæі âіêíà
C) êíîïêà Çàêðèòè
D) êíîïêà Çãîðíóòè
E) êíîïêà Ðîçãîðíóòè

А
Б
В
Г
Д
14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îçíà÷åííÿìè ëîãі÷íèõ îïåðàöіé òà їõ íàçâàìè.
A) îïåðàöіÿ, ùî äàє ðåçóëüòàò «іñòèíà», ÿêùî âñі îïåðàíäè ìàþòü çíà÷åííÿ «іñòèíà»
B) îïåðàöіÿ, ùî äàє ðåçóëüòàò «іñòèíà» òîäі é òіëüêè
òîäі, êîëè çíà÷åííÿ «іñòèíà» ìàє ðіâíî îäèí ç її
îïåðàíäіâ
C) îïåðàöіÿ, ùî çàâæäè äàє ðåçóëüòàò, ïðîòèëåæíèé
çíà÷åííþ її îïåðàíäà
D) îïåðàöіÿ, ùî äàє ðåçóëüòàò «іñòèíà», ÿêùî õî÷à á
îäèí ç îïåðàíäіâ ìàє çíà÷åííÿ «іñòèíà»
E) îïåðàöіÿ, ùî äàє ðåçóëüòàò «іñòèíà», ÿêùî îáèäâà
îïåðàíäè ìàþòü îäíàêîâå çíà÷åííÿ; îïåðàöіÿ âіäîáðàæàє âæèâàííÿ ñïîëó÷íèêà «òîäі é òіëüêè
òîäі» â ëîãі÷íèõ âèñëîâëþâàííÿõ

çàïåðå÷åííÿ (NOT)
äèç’þíêöіÿ (OR)
åêâіâàëåíòíіñòü (XNOR)
âèêëþ÷íà äèç’þíêöіÿ
(XOR)
5) êîí’þíêöіÿ (AND)

1)
2)
3)
4)

А
Б
В
Г
Д

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ öіëèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü êіëüêіñòü ïàð ðîçòàøîâàíèõ
ïîðó÷ åëåìåíòіâ ìàñèâó, ÿêі є ïàðíèìè.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки вкажіть своє прізвище).
16. Çàñîáàìè ïðîãðàìè MS Publisher ñòâîðіòü íîâèé ôàéë, ùî ìіñòèòèìå áþëåòåíü ç
íàçâîþ «Òèïè âіêîí ÎÑ». Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü áþëåòåíü òà óñòàíîâіòü âіäïîâіäíó êіëüêіñòü ñòîðіíîê áþëåòåíÿ. Êîæíà ñòîðіíêà ìàє ìіñòèòè îäèí ñòîâï÷èê. Ñêëàäіòü
і äîäàéòå äî áþëåòåíÿ òåêñò, ùî ìіñòèòü ïåðåëіê òèïіâ âіêîí. Ïðîіëþñòðóéòå
åêðàííèìè êîïіÿìè êîæíèé òèï âіêíà;
2) âèçíà÷òå òà çàïèøіòü äî äîêóìåíòà îñíîâíі åëåìåíòè âіêîí òà îïåðàöії, ÿêі
ìîæíà çäіéñíþâàòè çà äîïîìîãîþ öèõ åëåìåíòіâ;
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У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
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Варіант 19

3) âèäіëіòü îçíàêè äëÿ ïîðіâíÿííÿ. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü ñïèñîê, ÿêèé ìіñòèòü
ùîíàéìåíøå òðè ñïіëüíі òà òðè âіäìіííі îçíàêè âіêîí;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì ÂіêíàÎÑ ó ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó äëÿ âèâåäåííÿ íàçâè âіäïîâіäíîãî çíàêà çîäіàêó çà ââåäåíîþ
äàòîþ, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ іç öіëîãî ÷èñëà D (äåíü ìіñÿöÿ) òà ñëîâà, ÿêå îçíà÷àє íàçâó ìіñÿöÿ. Âіäîìî, ùî àñòðîëîãè äіëÿòü ðіê íà 12 ïåðіîäіâ і êîæíîìó ç íèõ
ñòàâëÿòü ó âіäïîâіäíіñòü îäèí çі çíàêіâ çîäіàêó (âіäïîâіäíî äî íàâåäåíîї òàáëèöі).

ІНФОРМАТИКА
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Ïåðіîä

Çíàê çîäіàêó

21.01–18.02

Âîäîëіé

19.02–20.03

Ðèáè

21.03–20.04

Îâåí

21.04–21.05

Òåëåöü

22.05–21.06

Áëèçíþêè

22.06–22.07

Ðàê

23.07–23.08

Ëåâ

24.08–23.09

Äіâà

24.09–23.10

Òåðåçè

24.10–22.11

Ñêîðïіîí

23.11–21.12

Ñòðіëåöü

22.12–20.01

Êîçåðіã

1. Óêàæіòü òèï øêіäëèâîї ïðîãðàìè, ÿêà çàðàæàє ôàéëè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè.
A) õðîáàê
B) çàâàíòàæóâàëüíèé âіðóñ
А Б В Г
C) òðîÿíñüêèé êіíü
D) ìàêðîâіðóñ
2. Óêàæіòü ôîðìàò ôàéëó, ó ÿêîìó çáåðіãàєòüñÿ ïóáëіêàöіÿ MS Publisher çà çàìîâ÷óâàííÿì.
A) pas
B) pps
А Б В Г
C) pub
D) ppt
3. Óêàæіòü ïðîãðàìó, ÿêà âіäêðèâàєòüñÿ çà ñòàíäàðòíèõ íàëàøòóâàíü îïåðàöіéíîї
ñèñòåìè Windows, ÿêùî äâі÷і êëàöíóòè ëіâîþ êíîïêîþ ìèøі íà çíà÷êó ôàéëó ç
ðîçøèðåííÿì txt.
A) Microsoft Word
B) Áëîêíîò
А Б В Г
C) Internet Explorer
D) Paint
4. Óêàæіòü ïðàâèëüíå çàêіí÷åííÿ òâåðäæåííÿ: «Ñòèëü îôîðìëåííÿ äîêóìåíòà
MS Word — öå...».
A) âіäôîðìàòîâàíèé ïåâíèì ÷èíîì äîêóìåíò-çàãîòîâêà, ÿêèé çáåðіãàєòüñÿ â îêðåìîìó ôàéëі òà âèêîðèñòîâóєòüñÿ ÿê îñíîâà äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ äîêóìåíòіâ
ïåâíîãî òèïó
B) ієðàðõі÷íà ñõåìà ðîçìіùåííÿ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí äîêóìåíòà
C) íàáіð çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ ïåâíîãî òèïó, ÿêèé ìàє іì’ÿ
А Б В Г
D) ïîñëіäîâíіñòü êîìàíä, çãðóïîâàíèõ â îäíó, äëÿ àâòîìàòè÷íîãî
âèêîíàííÿ ïåâíîãî çàâäàííÿ
5. Óêàæіòü îáëàñòü âіêíà ïðîãðàâà÷à Windows Media, ó ÿêіé ìîæíà âèáèðàòè ïîòðіáíèé ìóçè÷íèé àëüáîì ñåðåä óñіõ ìóçè÷íèõ àëüáîìіâ, ùî є íà êîìï’þòåðі.
A) àäðåñíèé ðÿäîê
А Б В Г
B) îáëàñòü íàâіãàöії
C) îáëàñòü âіäîìîñòåé
D) îáëàñòü ñïèñêó
6. Óêàæіòü çíà÷åííÿ, ÿêîãî íàáóâàє çìіííà A
ïіñëÿ âèêîíàííÿ âêàçіâîê, ÿêі çàïèñàíî
ó áëîê-ñõåìі, ïîäàíіé íà ìàëþíêó.
(Ï ð è ì і ò ê à. Çíàêîì * ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ìíîæåííÿ, à çíàêîì : ïîçíà÷åíî îïåðàöіþ ïðèñâîþâàííÿ.)
A) 25
B) 125
C) 625
D) 3125

А Б В Г
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У завданнях 1–6 оберіть одну правильну відповідь.

ІНФОРМАТИКА

ВАРІАНТ 20

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Варіант 20

У завданнях 7–12 оберіть кілька (від двох до п’яти)
правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих.
7. Óêàæіòü, ÿêі ïðîöåñè íàëåæàòü äî çàõèñòó ïîâіäîìëåíü.
A) óñòàíîâëåííÿ ïàðîëіâ
B) øèôðóâàííÿ ïîâіäîìëåíü
C) ïîêàç ïàíòîìіìè
D) íàïèñàííÿ êîíòðîëüíîї ðîáîòè
E) ñòâîðåííÿ ðåçåðâíèõ êîïіé äàíèõ

А Б В Г Д

8. Óêàæіòü îñíîâíі ìåòîäè ñòèñíåííÿ, ÿêі ìîæíà çàñòîñóâàòè ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ àðõіâіâ ó ñåðåäîâèùі áіëüøîñòі ñó÷àñíèõ àðõіâàòîðіâ.
A) øâèäêіñíèé
B) íîðìàëüíèé
C) åôåêòèâíèé
А Б В Г Д
D) õîðîøèé
E) ìàêñèìàëüíèé
9. Óêàæіòü íîñії ç ïðÿìèì äîñòóïîì äî äàíèõ.
A) æîðñòêèé ìàãíіòíèé äèñê
B) êîìïàêò-äèñê (CD, CD-R, CD-RW)
C) ãíó÷êèé ìàãíіòíèé äèñê
D) ñòðèìåð
E) ôëåø-íàêîïè÷óâà÷
10. Óêàæіòü îñíîâíі îá’єêòè òåêñòîâîãî äîêóìåíòà MS Word.
A) ñèìâîë
B) ñëîâî
C) ðå÷åííÿ
D) âіêíî
E) àáçàö

А Б В Г Д

А Б В Г Д

11. Óêàæіòü òèïè âіçóàëüíèõ åôåêòіâ, ÿêі ìîæíà äîäàâàòè äî îáðàíîãî îá’єêòà íà
ñëàéäі â ïðîãðàìі MS PowerPoint.
A) Âõіä
B) Âèõіä
C) Âèäіëåííÿ
А Б В Г Д
D) Âèäàëåííÿ
E) Øëÿõ ïåðåìіùåííÿ
12. Óêàæіòü ðîçøèðåííÿ ôàéëіâ, ÿêі ìîæíà іìïîðòóâàòè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîåêòі MS Windows Movie Maker.
A) mp2
B) mp3
C) mpa
А Б В Г Д
D) xlsx
E) xls
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13. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè ðåæèìіâ ïåðåãëÿäó âìіñòó ïàïêè òà çîáðàæåííÿì îá’єêòіâ ó ïàïêàõ.

А
Б
В
Г
Д

A) äіàôіëüì
B) åñêіçè ñòîðіíîê
C) òàáëèöÿ
D) çíà÷êè
E) ñïèñîê
1)

2)

4)

5)

3)

14. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè âëàñòèâîñòåé àëãîðèòìіâ òà їõ îïèñàìè.
A) âèçíà÷åíіñòü
àáî äåòåðìіíîâàíіñòü
B) ñêіí÷åííіñòü
C) äèñêðåòíіñòü
D) ðåçóëüòàòèâíіñòü
E) ìàñîâіñòü

1) îçíà÷àє, ùî âèêîíàííÿ àëãîðèòìó çâîäèòüñÿ äî âèêîíàííÿ
îêðåìèõ äіé ó ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі; ïðè÷îìó êîæíà êîìàíäà àëãîðèòìó ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ çà ñêіí÷åííèé іíòåðâàë ÷àñó
2) îçíà÷àє, ùî äëÿ çàäàíîãî íàáîðó çíà÷åíü ïî÷àòêîâèõ (âõіäíèõ) äàíèõ àëãîðèòì îäíîçíà÷íî âèçíà÷àє ïîðÿäîê äіé âèêîíàâöÿ òà ðåçóëüòàò öèõ äіé
3) îçíà÷àє, ùî àëãîðèòì ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äî öіëîãî êëàñó
îäíîòèïíèõ çàäà÷, äëÿ ÿêèõ ñïіëüíèìè є óìîâà, õіä ðîçâ’ÿçóâàííÿ
òà ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ òіëüêè ïî÷àòêîâèìè äàíèìè
4) îçíà÷àє, ùî âèêîíàííÿ àëãîðèòìó çàâåðøèòüñÿ
ïіñëÿ ñêіí÷åííîї êіëüêîñòі êðîêіâ і çà ñêіí÷åííèé А
÷àñ ïðè áóäü-ÿêèõ äîïóñòèìèõ çíà÷åííÿõ ïî÷àòêî- Б
âèõ äàíèõ
В
5) îçíà÷àє, ùî ïіñëÿ çàâåðøåííÿ âèêîíàííÿ àëãîðèòìó
îáîâ’ÿçêîâî îäåðæóþòüñÿ ðåçóëüòàòè, ÿêі âіäïîâіäà- Г
Д
þòü ïîñòàâëåíіé ìåòі
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У завданнях 13 та 14 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
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Варіант 20

ІНФОРМАТИКА
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Варіант 20

Завдання 15–17 з відкритою відповіддю.
У завданні 15 складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі.
15. Çàäàíî ìàñèâ öіëèõ ÷èñåë ç N åëåìåíòіâ. Çíàéäіòü êіëüêіñòü ïàð ðîçòàøîâàíèõ
ïîðó÷ åëåìåíòіâ ìàñèâó, ÿêі çàêіí÷óþòüñÿ íóëåì.
Завдання 16 та 17 передбачають безпосереднє їх виконання на комп’ютері з
використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної
програми. Перед виконанням завдань 16 та 17 створіть на Робочому столі
комп’ютера папку з назвою Атестація_Прізвище (замість слова Прізвище в назві
папки зазначте своє прізвище).
16. Çàñîáàìè ïðîãðàìè MS Publisher ñòâîðіòü íîâèé ôàéë, ùî ìіñòèòèìå áóêëåò ç
íàçâîþ «Ïàì’ÿòêà êîðèñòóâà÷à åëåêòðîííîї ïîøòè». Äëÿ öüîãî:
1) îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ ñòâîðіòü іíôîðìàöіéíèé áóêëåò. Äîäàéòå äî
íüîãî òåêñò, ùî ìіñòèòèìå äîâіäêîâі äàíі äëÿ êîðèñòóâà÷à åëåêòðîííîї ïîøòè:
іíñòðóêöіþ, ÿê ñòâîðèòè íîâó ïîøòîâó ñêðèíüêó íà ïîøòîâîìó ñåðâåðі (íàïðèêëàä, íà ðåñóðñі onlandia.org.ua), ïðàâèëà åòèêåòó, ïåðåëіê URL-aäðåñ íàéïîøèðåíіøèõ ñëóæá ïåðåäàâàííÿ åëåêòðîííèõ ëèñòіâ òîùî;
2) îôîðìіòü áóêëåò äîñòóïíèìè âàì çàñîáàìè íà âëàñíèé ðîçñóä;
3) ïðîіëþñòðóéòå â áóêëåòі äîäàòêîâі ñåðâіñè ðіçíèõ ñó÷àñíèõ ïîøòîâèõ ñåðâåðіâ;
4) çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì Ïàì’ÿòêà â ïàïöі Àòåñòàöіÿ_Ïðіçâèùå.
У завданні 17 запишіть програму відомою вам мовою програмування.
При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні — виводяться
на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний
файл (ім’я файлів — program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.
17. Çàïèøіòü ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ òà âèâåäåííÿ äâîâèìіðíîãî ìàñèâó A ðîçìіðó N  N,
ùî ìіñòèòü N2 åëåìåíòіâ (3 J N J 20). Åëåìåíòàìè ìàñèâó є íàòóðàëüíі ÷èñëà âіä
1 äî N2, ÿêі ðîçòàøîâàíî â ïîðÿäêó ñïàäàííÿ âіäïîâіäíî äî íàâåäåíîї ñõåìè.
Íàïðèêëàä, äëÿ N  5 ìàñèâ áóäå çàïîâíåíî òàê:
25
10
11
12
13
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24
9
2
3
14

23
8
1
4
15

22
7
6
5
16

21
20
19
18
17

Р О Б О ТА
на державну підсумкову атестацію
ç іíôîðìàòèêè
çà êóðñ îñíîâíîї øêîëè
ó÷íÿ (ó÷åíèöі) __________________êëàñó
____________________________________
íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

___________________________________
ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî áàòüêîâі â ðîäîâîìó âіäìіíêó

Увага! Будь-які виправлення в бланку недопустимі.
Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.

Çàïèøіòü íîìåð âàøîãî âàðіàíòà:

А

Б

В

Ó çàâäàííÿõ 7–12 êіëüêà
(âіä 2 äî 5) ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé
ïîçíà÷àéòå òіëüêè òàê:

Г

А

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Б

В

Г

Д

ІНФОРМАТИКА

Ó çàâäàííÿõ 1–6
îäíó ïðàâèëüíó âіäïîâіäü
ïîçíà÷àéòå òіëüêè òàê:

Ó çàâäàííÿõ 13 і 14
óïèøіòü ïîñëіäîâíіñòü öèôð
А

Б

В

Г

Д

13
14

Ùîá âèïðàâèòè âіäïîâіäü äî çàâäàííÿ, çàïèøіòü éîãî íîìåð ó ñïåöіàëüíî âіäâåäåíèõ
êëіòèíêàõ, à ïðàâèëüíó, íà âàøó äóìêó, âіäïîâіäü – ó âіäâåäåíîìó ìіñöі.
Çàâäàííÿ 1–6

Çàâäàííÿ 7–12

А Б В

А Б В

Г

Г Д

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Зразок бланка відповідей

Çàâäàííÿ 13 і 14
А Б В Г

Д
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Зразок бланка відповідей

ІНФОРМАТИКА

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Ó çàâäàííі 15 ñêëàäіòü áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і.
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БЛАНК
оцінювання роботи на державну
підсумкову атестацію з інформатики
çà êóðñ îñíîâíîї øêîëè
ó÷íÿ (ó÷åíèöі) __________________ êëàñó
____________________________________
íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

___________________________________
ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî áàòüêîâі â ðîäîâîìó âіäìіíêó

Òàáëèöÿ îöіíþâàííÿ ðîáîòè íà äåðæàâíó ïіäñóìêîâó àòåñòàöіþ
ç іíôîðìàòèêè
Ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü
áàëіâ çà çàâäàííÿ

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1,5

8

1,5

9

1,5

10

1,5

11

1,5

12

1,5

13

2

14

2

15

3

16

7

17

7

Óñüîãî

36

Áàëè, ÿêі îòðèìàâ ó÷åíü
(çàïîâíþє â÷èòåëü ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ
àòåñòàöії ó÷íåì)

ІНФОРМАТИКА

№
çàâäàííÿ

Îöіíêà çà 12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îöіíþâàííÿ
Ãîëîâà àòåñòàöіéíîї êîìіñії
×ëåíè àòåñòàöіéíîї êîìіñії

ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏІÄÑÓÌÊÎÂÀ ÀÒÅÑÒÀÖІß

Зразок бланка оцінювання роботи на ДПА з інформатики

(Ïðіçâèùå, іì’ÿ òà ïî áàòüêîâі)

(Ïðіçâèùå, іì’ÿ òà ïî áàòüêîâі)

(Ïðіçâèùå, іì’ÿ òà ïî áàòüêîâі)

áàëіâ.
/
/
/

(Ïіäïèñ)

(Ïіäïèñ)

(Ïіäïèñ)

/
/
/
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