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Урок 34 

Тема: Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення. 

 

Мета: Перевірити засвоєння навчального матеріалу теми. 

 

 

Варіант І. 

 

1. (1 бал). Що таке WINDOWS? 

 

а) вікна в квартирі; б) особлива програма; в) комплекс програм; г) операційна 

система для ПК; д) програмна частина комп’ютерного користувацького 

інтерфейсу; е) вікна на екрані дисплея. 

 

2. (1 бал). Інтерфейс – це: 

 

а) міжнародна фотомодель; б) особлива програма; в) спеціальна 

апаратура; г) програмно-апаратний комплекс для спілкування людини з 

ПК; д) всесвітньо відома особистість. 

 

3. (1 бал). Ярлик – це: 

 

а) ім’я програми; б) особлива піктограма зі стрілкою; в) прізвисько 

об’єкта; г) файл, що містить посилання на об’єкт; д) бирка на дискеті. 

 

4. (2 бали). Що таке форматування диска? 

 

а) нанесення феролакового покриття; б) розбивка на сектори та 

доріжки; в) створення каталогів; г) копіювання файлів; д) розбивання на 

кластери. 

 

5. (2 бали). Що таке кластер? 

 

а) ім’я доріжки; б) вид форматування; в) група логічно послідовних 

секторів; г) доріжки в одному секторі; д) музичний інструмент; е) ^ таблиця 

файлів. 



 

6. (2 бали). Що таке архівування (архівація) файлів? 

 

а) «ховання» дискет у сейф; б) стискання; в) упакування; г) створення 

резервної копії; д) стискання (упакування) для збереження у менших дискових 

обсягах. 

 

7. (3 бали). Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів. 

 

Відповідь: Комп'ютерний вірус   це спеціально створена програма, здатна 

caмoстійно поширюватися, створювати власні копії, приєднувати їх до інших 

файлів з метою псувати iнформацiю та перешкоджати роботі комп'ютера. 

 

Бiльшiсть вipyciв призначені заразити якомога більшу кiлькiсть комп’ютерів, а 

не лише псувати той комп'ютер, на якому в цей момент перебуває вipyc. Тому 

комп'ютерним вірусом можна вважати будь-яку програму, яка завдає шкоди 

комп'ютеру та поширюється без вашого відома. 

 

Bipycи класифікують: 

 

• за об'єктами, які вони вражають (файлові віруси, завантажувальні віруси, 

скриптовi віруси, мережні хробаки); 

 

• за операційними системами та платформами (DOS, Windows, Java тощо); 

 

• за технологією, що використовує віpyc (полiморфнi віруси, стелс-вiруси); 

 

• за мовою, на якій створено вipyc (асемблер, високорiвнева мова 

програмування, скрипкова мова тощо). 

 



 

 Варіант ІІ. 

 

1. (2 бали). Що таке операційна система? 

 

а) програма; б) комплекс програм для діалогу і загального керування 

ПК; в) інтерпретатор; г) компілятор; д) складова частина системного 

програмного забезпечення. 

 

2. (2 бали). Який тип інтерфейсу реалізовано в ОСWINDOWS? 

 

а) діалоговий; б) звуковий; в) текстовий; г) графічний; д) міжнародний; е) скла

дний; є) багатокористувацький. 

 

3. (2 бали). Робочим столом WINDOWS називається: 

 

а) стіл, на якому стоїть ПК; б) вікно на екрані монітора; в) перша фонова 

частина екрана монітора при входженні в ОС; г) панель задач. 

 

4. (2 бали). Що створюється при фізичному форматуванні? 

 

а) подряпини; б) доріжки; в) циліндри; г) сектори; д) кластери; е) FAT-

таблиця. 

 

5. (2 бали). Що таке дефрагментація диска? 

 

а) діагностика диска; б) склеювання диска; в) оптимізація дискового 

простору; г) впорядкування кластерів, що належать до одного файла. 

 

6. (2 бали). Що таке комп’ютерний вірус? 



 

а) бактерія, що роз’їдає метал; б) особливий файл; в) мала, спеціально 

написана програма, що шкодить; г) помилка програмного забезпечення 

комп’ютера; д) збій у роботі програми. 

 

7. (3 бали). Архівація файлів. Програми-архіватори. 

 

Відповідь: Процес запису файлу в архівний файл називається архівуванням 

(упакуванням, стиском), а витяг файлу з архіву — розархівуванням 

(розпакуванням). Упакований (стиснутий) файл називається архівом. 

 

Архівація інформації— це таке перетворення інформації при який обсяг 

інформації зменшується, а кількість інформації залишається колишнім. 

 

Архівний файл — це файл або група файлів, записаних у стисненому вигляді в 

єдиний файл, з якого їх можна добути у початковому вигляді. 

 

Програми-архіватори різняться форматом ущільнення, швидкістю роботи, 

ступенем стиснення файлів, зручністю використання тощо. Для стиснення 

інформації найчастіше користуються програмою-архіватором WinRAR. 
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