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Урок 17 

Контрольна робота №2 

 

І варіант ІІ варіант 

1. Укажіть правильну  URL-адресу електронної пошти 

а) http://www.hotline.kiev.ua/price 

б) News:ukr.finance 

в) mailto_pupil@mail.ru 

г) ftp://gatekeeper.dek.com.pub 

а) mailto_teach@ukr.net 

б) http://www.ostriv.in.ua 

в) News:uar.net 

г) ftp://ftp.uar.net/pub/Netscape 

2. Для чого використовують протокол 

SMPT POP3 

а) одержання повідомлень 

б) керування обміном файлами 

в) передавання гіпертексту 

г) відправлення повідомлень 

а) одержання повідомлень 

б) керування обміном файлами 

в) передавання гіпертексту 

г) відправлення повідомлень 

3. Які веб-сервери надають безкоштовні поштові послуги 

а) www.ostriv.ua 

б) www.ukr.net 

в) www.yandex.ru 

г) www.yahoo.com 

а) www.mail.ru 

б) www.mon.gov.ua 

в) www.gmail.com 

г) www.yandex.ru 

4. Що з програмного забезпечення є браузером 

а) Outlook Express 

б) GoogleChrome 

в)  Internet Explorer 

г) Word 

а) TheBat 

б) Access 

в)  Opera 

г) MozillaFirefox 

5. Якою з перелічених програм можна користуватись для 

обміну миттєвими повідомленнями роботи з електронною поштою 

а) Outlook Express 

б) TheBat 

в)  Skype 

г) Opera 

а) Skype 

б) PowerPoint 

в)  MozillaFirefox 

г) Word 

6. Якими програмами можна скористатись для роботи з електронною поштою 

через веб-інтерфейс з використанням поштового клієнта 

а) Opera 

б) PowerPoint 

в) Internet Explorer 

г) Outlook Express 

а) Opera 

б) Outlook Express 

в) TheBat 

г) Publisher 

7.  

Що таке чат? Що таке веб-чат? З якою метою проводять чат-



конференції? 

8.  

Що таке профіль користувача? Які дані 

містяться в профілі? 

Які права можуть мати користувачі на 

форумах? Які права має адміністратор та 

модератор форуму? 

9.  

В чому відмінність між спілкуванням на 

форумі та в чаті? 

В чому відмінність між листуванням за 

допомогою електронної пошти та 

службами миттєвого обміну 

повідомленнями? 

10.  

Для чого створюються форуми . Як 

створити нову тему на форумі? 

Опишіть правила етикету при мережному 

спілкуванні. 

11.  

Що спільного та відмінного між 

звичайною та електронною поштою? Які 

переваги та недоліки має електронна 

пошта? Використання електронної пошти 

заощаджує ваш час чи навпаки? 

Відповідь поясніть. 

Які переваги та недоліки має поштовий 

клієнт в порівняні з веб-поштою? 

Порівняйте якість та зручність роботи 

при використанні веб-пошти та 

поштового клієнта? Запишіть 

аргументовані рекомендації своїм 

товаришам щодо застосування веб-

пошти чи поштового клієнта при 

електронному листуванні. 

12.  

У наслідок яких причин може не 

відбутися доставка електронного листа? 

Як слід діяти у наслідок виникнення 

проблем з доставкою листа? 

Поясніть, які можуть бути ризики під час 

електронного листування. Яких правил 

безпеки слід дотримуватись, 

користуючись електронною поштою? 

 

 

Надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

 

 


