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Група: Е-1 

Предмет: Обчислювальна техніка та програмування 
 

Лекція 30 

Контрольна робота №3 

ТЕМА: «Текстовий процесор Word» 
 

МЕТА:  

- Закріпити основні відомості  про інструменти електронних таблиць 

Excel 

- Підвести підсумок та узагальнення знань по темі 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

МАТЕРІАЛ УРОКУ: 
  

Робота містить теоретичну та практичну частину. Теоретична частина складається 

з 12 тестових питань, практична частина- 1 завдання. Робота оформлюється в 

окремому зошиті від конспекту. Де необхідно зазначити  дату та номер 

контрольної роботи. Теоретичні питання переписувати в зошит не потрібно, 

записуємо лише номер питання і номер відповіді. Варіант обирається  згідно 

списку у журналі 

Поіменний 

номер в 

журналі 

№ 

варіанту 

Поіменний 

номер в 

журналі 

№ 

варіанту 

Поіменний 

номер в 

журналі 

№ 

варіанту 

1 1 7 1 13 1 

2 2 8 2 14 2 

3 1 9 1 15 1 

4 2 10 2 16 2 

5 1 11 1 17 1 

6 2 12 2 18 2 
 

 

  



ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Тема 3. Електрона таблиця Excel. 

Варіант 1 

1. Найменшою структурною одиницею розміщення даних на робочому аркуші 

в електронних таблицях є: 

а) адреса комірки; 

б) стовпчик; 

в) комірка; 

г) покажчик комірки. 

2. До виділеної групи комірок А1:ВЗ входять: 

а) 3 комірки; 

б) 4 комірки; 

в) 5 комірок; 

г) 6 комірок. 

3. Табличний процесор Excel обробляє дані таких типів: 

а) числові; 

б) символьні; 

в) формули; 

г) вирази; 

д) дійсні; 

е) текст; 

є) графічні; 

ж) дата. 

4. Основною властивістю електронної таблиці є: 

а) використання формул для обчислення значень у комірці; 

б) за внесеною в комірку формулою обчислювати значення; 

в) миттєвий перерахунок формул, що містять ім'я комірки, в якій відбулась 

зміна значення; 

г) у кожній комірці може бути розміщений текст або формула. 

5. Табличним процесором називають програму, що призначена для: 

а) підготовки документа будь-якої складності; 

б) створення електронних таблиць і маніпулювання їхніми даними; 

в) збереження і обробки великих масивів числових даних; 

г) обробки текстових документів. 

6. Ознакою текстової інформації, що вводиться в комірку, є символ: 

а) рівняння; 

б) апостроф; 

в) крапка; 

г) долар. 



7. До будь-якої комірки електронної таблиці можна ввести: 

а) константу; 

б) число; 

д) змінну; 

е) формулу. 

8. Файл книги Microsoft Excel має розширення: 

а) .xlb; 

б) .xls; 

в) .xlt;  

г) .mse. 

9. Особливими ознаками вікна програми табличного процесора Excel є: 

а) заголовок вікна; 

б) рядок формул; 

в) ярлички аркушів; 

г) вертикальні й горизонтальні смужки прокрутки; 

д) рядок стану; 

10. По правому краю в комірці вирівнюють: 

а) формули; 

б) числа; 

в) текст. 

11. Головною властивістю електронної таблиці є: 

а) автоматичний перерахунок усіх результатів при зміні початкових даних; 

б) збереження в табличній формі великої кількості початкових даних і даних, 

що підлягають розрахунку; 

       в) використання формули для обчислення значення в будь-якій комірці. 

12. Формула починається зі знака ... 

        а) "; 

        б) =; 

        в) f =; 



Варіант 2 

1. Вкажіть правильну адресу комірки: 

       а) Ф7; 

       б) R6; 

       в) 7В; 

       г) А12. 

2. Як називається документ у програмі Excel? 

а) робоча таблиця;  

б) книга;    

в) сторінка; 

г) аркуш. 

3. Яка комірка називається активною? 

а) кожна; 

б) та, де знаходиться курсор;    

в) будь-яка; 

г) заповнена. 

4. До якого типу програмного забезпечення належать електронні таблиці? 

а) системного; 

б) мов програмування; 

в) прикладного; 

г) операційного. 

5. Який знак застосовується при введенні дробових чисел? 

а) , (Кома)   

б) . (Крапка)   

в) / (Слеш)   

г) _ 

6. Якщо в клітинці відображаються знаки  ######, то що це означає?  

а) текст не вміщається в задану ширину клітинки    

б) ввели  ######  

в) неправильне число  

г) число не вміщається в задану ширину клітинки 

7. Що може містити формула? 

а) Числа   

б) Діаграма   

в) Функції    
г) Команди 

8. Які типи посилань на адреси клітинок може містити формула? 

а) Одномірні   

б) Нумеровані   

в) Абсолютні  
г) Змішані 

9. Виберіть правильно записані формули: 

а) =A1:D1   



б) =A1/D1   

в)  A1+D1   
г) =A1+D1$ 

10. Якою буде  формула =A2*B2 з клітинки С2 після її копіювання в С3? 

а) =A2*B2   

б) =A3*B3   

в) =B2*C2    
г) =B3*C3  

11. Якою буде формула =A2*$B$2 з клітинки С2 після її копіювання в С3? 

а) =A2*$B$2   

б) =A3*$B$2  

в)  =A3*$B$3   
г) =B2*$B$2 

12. Як називається елемент діаграми, в якому розшифровуються  кольори, 

виділені рядам даних? 

а) Заголовок    

б) Вісь категорій     

в) Легенда   

г) Вісь значень 

 

 
 

  



ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Варіант 1 

Побудуйте таблицю EXCEL відповідно показників діаграми  

 

Варіант 2 

Побудуйте таблицю EXCEL відповідно показників діаграми  

 

 

 

Домашнє завдання:   

Матеріал контрольної роботи переслати на ел. пошту: 2573562@ukr.net у 

вигляді фото. В темі листа вказать дату уроку, номер, прізвище та групу 

 

8 8 8 
6 

4 2 
5 

0
2
4
6
8

10

кількість відпрацьованих днів 

Директор 

Бухгалтер 

Секретар 

Водій 

Продавець 

Прибиральниця 

200 

200 
100 

80 

100 

80 60 

Оплата за 1 годину роботи 

Директор 

Бухгалтер 

Секретар 

Водій 

Продавець 

mailto:2573562@ukr.net

