
Дата: 22.03.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 90 

Тематичне оцінювання по темі «Обробка табличних даних» 

 

Мета уроку:  

 Закріпити в учнів поняття про роботу інструментів електронних таблиць Excel;  

 Розвити навички роботи з налаштування та роботи інструментів електронних 

таблиць;  

 Провести поточний контроль знань по темі «Обробка табличних даних» 

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Оформити в письмовому те електронному вигляді завдання та вислати на e-mail – 

2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер групи та «тематичне 

оцінювання» 

 

Варіант роботи обираєтьс згідно списку в журналі: 

№ в 

журналі 

Варіант 

роботи 

№ в 

журналі 

Варіант 

роботи 

№ в 

журналі 

Варіант 

роботи 

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


Завдання 

до тематичного оцінювання з теми:  

«Робота з електронними таблицями Excel» 

І варіант 

Оберіть варіант правильної відповіді 

1. Чи правильне твердження: «Табличний процесор Excel — це прикладний програмний засіб загального 

призначення » ? 

а) так                                         б) ні 

 

2. Чи правильне твердження: «Робочою книгою називають файл в Excel» ? 

а) так                                        б) ні 
3. Для вилучення вмістимого комірки можна скористатися клавішею Del. 

а) так                                         б) ні 
4. Вказати правильно записані адреси діапазонів комірок: 

а) АС10—ВС24;    б) В23-Р34;       в) Е12;Е25;       г) А22:В45. 

 

5. Вказати правильно записані адреси комірок: 

а) $R$4                  б) $Q4              в) Ф$5 
 

6. Вказати формулу, за якою у комірці С1 було обчислено суму даних з комірок А1 та А2: 

 А В С 

1 2 3 5 

2 4 5 20 

а) =СУММ(А1:В1);   б) =СУММ(А1:А2);    в) =А1+А2;     г) =А1:А2. 

 

7. Вказати формулу, за якою у комірці С2 було отримано такий результат, як показано 

на мал. з попереднього запитання:  

а) =СУММ(А1:В1);      б) =А2*В2;      в) =$А$1+$А$1;          г) =ПРОИЗВЕД(А2:В2) 

 

8. Вказати в якій комірці дані записані в грошовому форматі: 

 А В 

1 5 гривень 45,34 

2 34г67к 1 грн. 

3 123,43 $4,00 

9. Вказати в яких комірках вміщено формули з використанням математичних функцій: 

 

10.   за допомогою цих кнопок можна виконати…… 

а) фільтрацію 

б) сортування 

в) форматування 

11.  Яка з комірок має вкладену функцію       

12. Вказати невірно записану формулу:  

а)  =D2+25                    б)  =СУММ(С3:С6)                   в) =СРЗНАЧ(D2-D8) 

  
 Критерії оцінювання: за кожну вірну відповідь – 1 бал 



Завдання 

до тематичного оцінювання з теми:  

«Робота з електронними таблицями Excel» 

ІІ варіант 

Оберіть варіант правильної відповіді 

 1. Чи правильне твердження: «Табличний процесор Excel — це прикладний програмний  засіб 

навчального призначення»? 

      а) так                                         б) ні 
2. Чи правильне твердження: «Робочий аркуш в Excel складається з множини комірок»? 

а) так                                        б) ні 
3. Форматувати можна тільки виділені комірки. 

а) так                                         б) ні 

4. В електронних таблицях можна виконувати заміну числових даних тільки на числові дані. 

а) так                                         б) ні 
5. Вказати формулу, за якою у комірці С2 було обчислено дані з комірок Ата В:  

 А В С 

1 2 3 5 

2 4 5 20 

а) =СУММ(А2:В2);          б) =СУММ(А1:А2);          в) =А2*В2;               г) =А1:С2. 
6. З використанням команди Сортування з меню Данні можна виконувати сортування тільки 
числових даних 

а) так                                         б) ні 
7. Вказати в якій комірці дані записані в текстовому форматі: 
 А В 
1 5 гривень 45,34 
2 34г67к 1 грн. 
3 123,43 $4,00 

8. Вказати в яких комірках вміщено формули з використанням статистичних функцій: 

 

9. щоб виконати такий напис треба скористатись командою 
а) Формат – Клітинки - Вирівнювання 

б) Формат – Клітинки - Шрифт 

в) Головна – Вирівнювання 

10. Яка з комірок не має функцію?       

 
11. Який із виразів є правильним:  

 а)  =ЕСЛИ(А1>5;В1;В1+2)           б)  =ЕСЛИ(С8^2;D8*2;D8)            в)  =ЕСЛИ(А1:A8>0;AВS(A1);0) 

12. Яка з наведених функцій належить до категорії математичних функцій: 

а) КОРЕНЬ;               б) МАКС;             в) НЕ; 

 
 Критерії оцінювання: за кожну вірну відповідь – 1 бал 

  



Завдання 

до тематичного оцінювання з теми:  

«Робота з електронними таблицями Excel» 

ІІІ варіант 

Оберіть варіант правильної відповіді 
1. Чи правильне твердження: «Табличний процесор Excel — це системний програмний засіб»? 

а) так                                        б) ні 
2. Чи правильне твердження: «Комірка — це елемент робочого аркуша в Excel» ? 

      а) так                                         б) ні 
3. Для вилучення комірки можна скористатися клавішею Del. 

а) так                                         б) ні 

4. Форматування комірок можна задавати за допомогою стилю. 

а) так                                         б) ні 
5. Вказати правильно записані адреси діапазонів комірок: 

а) АС10:ВС24;    б) ААЗ-Р34;      в) А12; Е25;          г) М123:М145. 

 

6.Вказати формулу, за якою у комірці С1 було виконано обчислення з даними з комірок В1таВ2:  

 А В С 

1 1 4 7 
2 7 3 4 

а) = СУММ(А1:В1);  б) =СУММ(В1:В2);   в)  =В1+В2;        г)=А1:А2. 

 

7. Вказати в яких комірках дані записані у числовому форматі: 

 А В 

1 3,13247 $2,00 

2 5.00Е+07 01014 

3 300,00% 4 1/6 

4 26.01.2005 9/10 

8. Вказати в якій комірці дані записані в текстовому форматі: 

 А В 

1 5 гривень 45,34 

2 34г67к 1 грн. 

3 123,43 $4,00 

 

9. Вказати в яких комірках вміщено формули з використанням логічних 

функцій:  

 

10.  - результат виконання: 

а) розширеного фільтру         б) автофільтру               в) зведеної таблиці 

11. Що таке сортування? 

а) Виділення записів 

б) Зміна відносного положення даних у списку відповідно до значень або типу даних  

в) Виділення визначених записів, що задовольняють заданим критеріям 

12. Що таке легенда? 

а) Певна послідовність дій, записана в модулі Visual Basic 

б) Текстове пояснення до кожного об'єкту діаграми 

в) Впорядкована інформація, об'єднана в єдине ціле 

 
 Критерії оцінювання: за кожну вірну відповідь – 1 бал 

 


