
Для зворотнього зв’язку використовувать e-mail: 2573562@ukr.net. В темі листа 

вказувати номер групи, дату уроку, номер уроку, прізвище учня 
 

Дата: 04.02.2021 

Предмет: Основи комп’ютерних технологій 

Група: 2Б-1 

УРОК 16 

ТЕМА: Текстовий процесор Word. 

ТЕМА УРОКУ:  Семінаське заняття № 2 

МЕТА:  

- Закріпити основні відомості про інструменти текстового процесора 

- Вивчити прийоми роботи з інструментами редагування та форматування 

- Розвити навички роботи з таблицями та діаграмами в текстовому редакторі 

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

дисципліну та уважність 

 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, електронна презентація, роздатковий матеріал 

 

ХІД УРОКУ: 

Робота оформлюється в окремому зошиті. Де необхідно зазначити  дату та номер 

семінарської роботи. Теоретичні питання переписувати в зошит не потрібно, записуємо 

лише номер питання і номер відповіді. Варіант обирається  згідно списку у журналі. 

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

фото. В темі листа вказать дату уроку, номер, прізвище та групу 
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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 
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Варіант1 

1. Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами: 

а) За допомогою команди головного меню Пуск / Программы / Microsoft Word. 

б) За допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі Windows. 

в) Будь-яким з перелічених способів. 

2. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і: 

а) Скористатися командою Главная / Шрифт. 

б) Скористатися командою Формат / Шрифт. 

в) Скористатися командою контекстного меню Абзац. 

3. При форматуванні символу у ТР Word можна задати: 

а) лише його колір; 

б) розмір і колір шрифту; 

в) розмір, накреслення, гарнітуру та колір. 

4. Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно: 

а) Скористатися кнопкою панелі інструментів Печать. 

б) Скористатися командою меню Главная / Печать. 

в) Скористатися командою меню Файл / Печать. 

5. Редагування – це: 

а) виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок; 

б) знищення лише останніх букв слів; 

в) внесення доповнень у створений документ. 

6. Команди меню Файл програми Microsoft Word призначені для: 

а) Настроювання програми. 

б) Роботи з документами. 

в) Роботи з вікнами документа. 

7. Для виділення абзацу тексту потрібно: 

а) Клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці провести до 

кінця абзацу. 

б) Тричі клацнути в межах абзацу. 

в) Скористатися будь-яким із запропонованих варіантів. 

8. Який об’єкт в середовищі текстового процесора має такі параметри 
форматування: відступ, вирівнювання, інтервал? 
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а) сторінка 
б) абзац 
в) символ 
г) список 

9. Щоб вставити таблицю в документ у ТР Word, потрібно: 

а) виконати дії Вставка/ Таблица / Добавить таблицу; 

б) виконати дії Таблиця / Нарисовать таблицу; 

в) виконати піктограму Список. 

10. За допомогою команди Разметка страницы/ Параметры страницы… 

можна задати такі параметри: 

а) Вирівнювання тексту. 

б) Розмір шрифту. 

в) Поля документа. 

11. Яке положення може займати малюнок відносно тексту? 

а) По контуру. 

б) За текстом. 

в) Перед текстом. 

12. Інструмент для роботи з….. 

а) малюнком 

б) організаційною діаграмою 

в) таблицею 
 

  



Для зворотнього зв’язку використовувать e-mail: 2573562@ukr.net. В темі листа 

вказувати номер групи, дату уроку, номер уроку, прізвище учня 
 

Варіант 2 

1. Які з тверджень є правильними? 

а) Можливості програми Microsoft Word дуже широкі – починаючи від створення 

нескладних текстових повідомлень до складних, багатосторінкових документів, 

що передбачають складне форматування, графічні елементи. 

б) Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні таблиці, проводити 

математичне оброблення, виконувати аналіз процесів. 

в) Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи Windows. 

2. Для набору відсутніх на клавіатурі символів у ТР Word потрібно: 

а) виконати дії Вставка / Символ і вибрати потрібні знак; 

б) виконати дії Головна / Панелі інструментів і вибрати потрібну; 

в) виконати дії Вставка / Надпись і вибрати потрібний знак. 

3. При форматуванні абзацу у ТР Word можна: 

а) задати лише розмір шрифту; 

б) лише інтервал між рядками; 

в) абзацний відступ, інтервал між рядками, розмір шрифту. 

4. У якому меню і яке діалогове вікно потрібно викликати, щоб змінити 

встановлений розмір паперу? 

а) Меню Файл, діалогове вікно Параметры страницы / Размер бумаги. 

б) Меню Розмітка сторінки діалогове вікно Параметры страницы. 

в) Меню Розмітка сторінки, діалогове вікно Розмір. 

5. Виділити фрагмент документу у ТР Word можна: 

а) натиснути клавіші Alt + Shift; 

б) протягнувши його мишкою; 

в) виконати дії Вид / Разметка страницы. 

6. Створювати текстові документи можна: 
а) на основі шаблону 
б) редагуючи існуючий документ  
в) з порожнього документа 
г) на основі презентації 

7. Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно: 

а) Скористатися командою меню Файл / Печать. 

б) Скористатися командою меню Формат / Печать. 
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в) Скористатися командою меню Вставка / На принтер. 

8. За допомогою команди Разметка страницы / Параметры страницы… можна 

задати такі параметри: 

а) Поля документа. 

б) Орієнтацію сторінок. 

в) Стиль документа. 

9. Для виділення абзацу тексту потрібно: 

а) Клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці провести до 

кінця абзацу. 

б) Скористатися кнопкою панелі інструментів Выделить абзац. 

в) Двічі клацнути в межах абзацу. 

10. Чи можна трансформувати таблицю у текст? 

а) Ні. 

б) Так  

11. Для збереження документа потрібно виконати такі дії: 

а) Скористатися командою меню Файл / Сохранить как… - вказати папку, куди 

буде збережено документ та ім’я документа. 

б) Натиснути кнопку Сохранить на панелі інструментів  

в) Натиснути кнопку Сохранить как на панелі інструментів  

 

12. Команда «автоформат» дозволить … 

а) Застосувати шаблон оформлення до таблиці 

б) Застосувати шаблон оформлення до абзацу 

в) Застосувати шаблон оформлення до сторінки 

 

 


