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Група: 25 

Предмет: Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності 

 

УРОК № 17 

 

Тематичне оцінювання № 1 

ТЕМА:  Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології. Мережні системи та 

сервіси 

 

 

МЕТА:  

 Закріпити основні відомості про роботу програмного забезпечення ПК 

 Розвити та удосконалити навички роботи з комп’ютерними технологіями 

 Сприяти всебічному розвитку особистості; 

 Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

Завдання:  

Виконайте завдання до тематичного оцінювання в зошиті та в ел. вигляді. 

Електронний варіант перешліть викладачу на ел. пошту 2573562@ukr.net . Варіант 

задання обирати згідно табл.1 

 

Табл.1 для вибору варіанту завдання до тематичного оцінювання 

 
Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

1 І 11 І 21 І 

2 ІІ 12 ІІ 22 ІІ 

3 ІІІ 13 ІІІ 23 ІІІ 

4 І 14 І 24 І 

5 ІІ 15 ІІ 25 ІІ 

6 ІІІ 16 ІІІ 26 ІІІ 

7 І 17 І 27 І 

8 ІІ 18 ІІ 28 ІІ 

9 ІІІ 19 ІІІ 29 ІІІ 

10 І 20 І 30 І 

 

 
  

mailto:2573562@ukr.net


Тематичне оцінювання №1 

по темах «Інформація та інформаційні технології », «Програмні засоби ПК»,  

«Мережні системи та сервіси» 

Варіант № 1 

 

1 Для інформаційного забезпечення ПК необхідно мати складові частини: 

а) комп’ютерну техніку               б) сукупність програм              в) …………………….. 

2 Програми, які обробляють інформацію визначеного типу, це …… 

а) системне ПЗ                             б) прикладне ПЗ                        в) інструментальне ПЗ 

3 Система програм, призначена для керування пристроями комп'ютера, управління 

обробкою і зберіганням даних, забезпечення користувацького інтерфейсу – це… 

а) операційна система                б) прикладне ПЗ                        в) апаратне забезпечення ПК 

4 Програми, які використовуються в ході розробки, коригування або розвитку інших 

прикладних або системних програм – це… 

а) текстові редактори                  б) операційна система             в)інструментальні програми 

5 Програми, що забезпечують роботу з великими таблицями чисел, а також автоматизацію 

математичних обчислень за допомогою формул. Вони забезпечують роботу з символьними 

даними, здійснюють побудову діаграм, графіків – це… 

а)Word                             б)Excel                                     в)Windows 

6 Програми, які дозволяють обробляти текстову інформацію – це…. 

а)Word                             б)Excel                                    в)Windows 

7 Програми, які дозволяють обробляти графічну інформацію – це……. 

а)Word                             б)Excel                                    в)Paint 

8 Сукупність апаратного та програмного забезпечення об’єднаного в єдину систему для 

обробки необхідної інформації – це…. 

а) персональний комп’ютер          б) комп’ютерна мережа             в) Інтернет 

9 Набір команд для обробки інформації, це…. 

а) комп’ютерна мережа                 б) програма                       в) апаратне забезпечення ПК 

10 

 - це інструменти:  

а) форматування 

б) роботи з таблицями 

в) роботи з малюнком 

11 

 - це інструменти: 

а) форматування 

б) роботи з таблицями 

в) роботи з малюнком 

12 

- це інструменти: 

а) форматування 

б) роботи з таблицями 

в) роботи з малюнком 

 

Критерії оцінювання: 1 вірна відповідь – 1 бал  



Тематичне оцінювання №1 

по темах «Інформація та інформаційні технології », «Програмні засоби ПК»,  

«Мережні системи та сервіси» 

 

Варіант № 2 

 

1 Прилад для створення, зберігання та обробки інформації: 

а) USB  носій             б) персональний комп’ютер              в) програмне забезпечення 

2 Word, Excel, Paint – це програмне забезпечення 

а) системне ПЗ                             б) прикладне ПЗ                        в) інструментальне ПЗ 

3 Сукупність апаратного та програмного забезпечення об’єднаного в єдину систему для 

обробки необхідної інформації – це…. 

а) персональний комп’ютер          б) комп’ютерна мережа             в) Інтернет 

4 Програми, які використовуються для створення, зберігання та обробки текстової 

інформації – це…. 

а) текстові редактори                  б) операційна система             в)інструментальні програми 

5 Windows – це … 

а)прикладна програма               б)текстовий редактор               в) операційна система 

6 Знайдіть відповідність: 

а)Word, Блокнот       1. Word Pad 

б) Paint, Fotoshop      2. Unix, MS-DOS 

в)Windows                 3. CorelDraw  

7 Програми, які дозволяють обробляти інформацію баз даних – це……. 

а)Аccess                            б)Excel                                    в)Paint 

8 Чи можливо налаштувати інтерфейс програми: 

а) да                           б) ні                                    

9 Інтернет – це…. 

а) комп’ютерна мережа                 б) програма                       в) апаратне забезпечення ПК 

10 

 - це інструменти:  

а) роботи з об’єктами 

б) роботи з таблицями 

в) роботи з малюнком 

11 

 - це інструменти: 

а) форматування 

б) роботи з таблицями 

в) роботи з малюнком 

12 Заначте правильну команду для збереження документу: 

а) Файл – Зберегти 

б) Головна – Зберегти  

в) Пуск - Зберегти 

  

Критерії оцінювання: 1 вірна відповідь – 1 бал   



Тематичне оцінювання №1 

по темах «Інформація та інформаційні технології », «Програмні засоби ПК»,  

«Мережні системи та сервіси» 

 

Варіант № 3 

 

1 Програма, яка керує пристроями комп'ютера, управляє обробкою і зберіганням даних, 

забезпечую користувацький інтерфейс – це… 

а) операційна система                б) прикладне ПЗ                        в) апаратне забезпечення ПК 

2 Утіліти, операційні системи, драйвери, архіватори – це …. 

а) системне ПЗ                             б) прикладне ПЗ                        в) інструментальне ПЗ 

3 Локальна, корпоративна, міська, глобальна – це ……. 

а) програма                       б) комп’ютерна мережа             в) операційна система 

4 Чи впливає на  швидкість передачі даних топологія мереж 

а) да                  б) ні              

5 Сукупність команд для обробки інформації, це…. 

а) комп’ютерна мережа                 б) програма                       в) апаратне забезпечення ПК 

6 Оберіть зі списку тип прикладної програми: 

а)Word                             б)Excel                                    в)Windows 

7 Програми, які дозволяють обробляти графічну інформацію – це……. 

а)Word                             б)Excel                                    в)Paint 

8 Браузер – це… 

а) програмний продукт          б) Web-сторінка             в) Інтернет 

9 Комп’ютерна мережа – це 

а) програма, яка керує діями ПК                           

б) сукупність комп’ютерів для передачі даних                                     

в) програма, яка створює, зберігає та обробляє інформацію визначеного типу 

10  - це інструменти:  

а) форматування 

б) роботи з таблицями 

в) роботи з малюнком 

11 Щоб створити документ необхідно виконати команду: 

а) Пуск – Усі програми - обираємо тип програми 

б) права клавіша миші – Створити – обираємо тип програми 

в) Головна – Створити – номер документу 

12 

 - це інструменти:  

а) форматування 

б) роботи з таблицями 

в) роботи з малюнком 

Критерії оцінювання: 1 вірна відповідь – 1 бал 


