
Дата: 26.05.2022 

Група: ТУ-1 

Предмет: Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності 

 

УРОК № 81-82 

 

Тематичне оцінювання № 2 

ТЕМА:  Програма “ 1:С  Бухгалтерія 8” для України 

 

 

МЕТА:  

• Закріпити основні відомості про роботу програми “ 1:С  Бухгалтерія 8” для України 

• Розвити та удосконалити навички роботи з комп’ютерними технологіями 

• Сприяти всебічному розвитку особистості; 

• Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

Завдання:  

Виконайте завдання до тематичного оцінювання в зошиті та в ел. вигляді. Електронний варіант 

перешліть викладачу на ел. пошту 2573562@ukr.net . Варіант задання обирати згідно табл.1 

 

Табл.1 для вибору варіанту завдання до тематичного оцінювання 

 

Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

1 І 11 І 21 І 

2 ІІ 12 ІІ 22 ІІ 

3 І 13 І 23 І 

4 ІІ 14 ІІ 24 ІІ 

5 І 15 І 25 І 

6 ІІ 16 ІІ 26 ІІ 

7 І 17 І 27 І 

8 ІІ 18 ІІ 28 ІІ 

9 І 19 І 29 І 

10 ІІ 20 ІІ 30 ІІ 
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Тематичне оцінювання №1 

по темі «Програма “ 1:С  Бухгалтерія 8” для України» 

Варіант № 1 

1) Яким документом можуть бути введені початкові залишки по рахунках бухгалтерського 

обліку?  

1. "Операція (бухгалтерський і податковий облік)" 

2. "Введення початкових залишків матеріалів в експлуатації"  

3. "Введення початкових залишків по взаєморозрахунках"  

4. "Введення початкових залишків ПДВ"  

5. Відповіді 1 і 3  

6. Будь-яким з перерахованих документів"  

2) Для оформлення повернення оприбуткованої від постачальника зворотної тари 

використовується документ:  

1. "Повернення товарів від покупця"  

2. "Повернення товарів постачальникові"  

3. "Поступлення товарів і послуг"  

4. "Реалізація товарів і послуг"  

5. Відповіді 2 і 3  

6. Відповіді 2 і 4  

3) Якщо необхідно провести заміну позиції номенклатури в замовленні постачальникові : 

1. У табличну частину "Замовлення постачальникові" вводиться два рядки: позиція, яку треба 

видалити, вводиться зі знаком мінус, а позиція, яку треба додати вводиться зі знаком плюс  

2. У табличну частину "Коригування замовлення постачальникові" вводиться два рядки: 

позиція, яку треба видалити, вводиться зі знаком мінус, а позиція, яку треба додати 

вводиться зі знаком плюс  

3. Видалити старий документ "Замовлення постачальникові" і ввести новий з правильними 

даними  

4. Відповіді 1 і 2  

5. Немає правильної відповіді  

4) Якими звітами може бути розшифрований звіт "Оборотно-сальдова відомість"?  

1. "Картка рахунку"  

2. "Аналіз рахунку"  

3. "Оборотно-сальдова відомість по рахунку"  

4. "Обороти рахунку" по днях або по місяцях  

5. Відповіді 1,2 і 3  

6. Усіма перерахованими  

5) Для оформлення повернення оприбуткованих від постачальника товарів використовується 

документ:  

1. "Повернення товарів від покупця"  

2. "Повернення товарів постачальникові"  

3. "Вступ товарів і послуг"  

4. "Реалізація товарів і послуг"  

5. Відповіді 2 і 3  

6. Відповіді 2 і 4  

6) Для переоцінки товару, який знаходиться на реалізації, використовується документ:  

1. "Переоцінка товарів"  

2. "Переоцінка товарів, відданих на комісію"  

3. "Переоцінка товарів в роздробі"  

4. "Установка цін номенклатури"  

5. Відповіді 2 і 3  

6. Переоцінка товару у комісіонера не передбачена  

7) Яким чином можна отримати інформацію про етапи, на яких знаходяться платіжні 

доручення, що входять?  

1. За допомогою обробки "Виписка банку"  

2. За допомогою звіту "неоплачені платежі", що входять  



3. За допомогою звіту "неоплачені витікаючі платежі"  

4. Відповіді 1 і 2  

5. Відповіді 2 і 3  

6. Відповіді 1,2 і 3  

8) Яка кількість договорів може бути оформлена з контрагентом?  

1. По одному на кожного менеджера, що працює з контрагентом  

2. Необмежене  

3. По числу власних організацій - у кожної свій договір з контрагентом  

4. Два - на постачання і на закупівлю  

5. П'ять: 1) на купівлю, 2) на продаж, 3) з комітентом, 4) з комісіонером, 5) на інші операції  

9) За допомогою якого документу оформляється повернення грошових коштів підзвітною 

особою?  

1. Витратний касовий ордер вид операції - "видача грошових коштів підзвітником "  

2. Авансовий звіт  

3. Прибутковий касовий ордер, вид операції - "повернення грошових коштів підзвітником"  

4. Прибутковий касовий ордер, вид операції - "видача грошових коштів підзвітником "  

10) В управлінському обліку амортизація не нараховується на основні засоби:  

1. прийняті до обліку, але не введені в експлуатацію  

2. для яких не визначений річний графік амортизації ОС  

3. для яких не визначений індивідуальний графік амортизації ОС  

4. Відповіді 1 і 2  

5. Відповіді 2 і 3  

6. Відповіді 1, 2 і 3  

11) У документі "Надходження товарів і послуг в НТТ" для кожного товару фіксується:  

1. ціна постачальника, ціна реалізації і торговельна націнка у валюті документу  

2. ціна постачальника, ціна реалізації і торговельна націнка у валюті регламентованого обліку  

3. ціна постачальника у валюті документу, ціна реалізації і торговельна націнка у валюті 

регламентованого обліку  

4. ціна постачальника і ціна реалізації у валюті документу, торговельна націнка у відсотках   
5. ціна постачальника у валюті документу, ціна реалізації у валюті регламентованого обліку, 

торговельна націнка у відсотках  

6. Ніщо з перерахованого не фіксується документом  

12) Яким документом не можна встановити ціни реалізації ?  

1. "Переоцінка товарів в роздробі"  

2. "Надходження товарів і послуг "  

3. "Оприбутковування товарів"  

4. "Установка цін номенклатури"  

5. "Повернення товарів від покупця" 

 6. "Переміщення товарів"  

 

 

  



Тематичне оцінювання №1 

по темі «Програма “ 1:С  Бухгалтерія 8” для України» 

Варіант № 2 

1. Яким чином система дозволяє розрізняти співробітників, що мають однакові прізвища, 

імена і по батькові (повні тезки)?  

1. Використовуючи префікси організацій, в які вони прийняті на роботу  

2. По даті народження  

3. Їм можна присвоїти індивідуальні довільні імена-псевдоніми  

4. У системі не допускається введення працівників з повністю співпадаючими прізвищами, 

іменами і по батькові  

5. По табельному номеру 

2.  Журнал проводок: по кнопці "Перевірка проводок" здійснюється:  

1. Перевірка коректності проводок поточної операції  

2. Перевірка коректності поточної проводки  

3. Перевірка коректності усіх введених проводок  

4. Перевірка коректності введених проводок за участю рахунків дебету або кредиту поточної 

проводки  

5. Перевірка коректності проводок за поточну дату  

6. Перевірка коректності проводок за період журналу проводок  

3. Розрахунок амортизації основних засобів проводиться документом:  

1. "Амортизація ОЗ"  

2. "Списання ОЗ"  

3. "Передача ОЗ"  

4. "Вироблення ОЗ"  

5. Відповіді 1, 2 і 3  

6. Усіма перерахованими документами  

4. За якими цінами ведеться продаж у роздріб з оптового складу?  

1. За цінами, для яких в типі цін встановлений прапор "Роздрібна"  

2. За цінами типу цін, визначеного в довіднику "Склади (місця зберігання)"  

3. За фіксованими цінами, визначеними умомент Надходженняу товару на склад  

4. Відповіді 1 і 2  

5. Відповіді 1, 2 і 3  

6. По довільних  

5. Документ "Прибутковий ордер на товари" дозволяє відбити оприбутковування товару : 

1. від постачальника  

2. від підзвітної особи  

3. з іншого складу  

4. Відповіді 1 і 2  

5. Відповіді 1 і 3  

6. Відповіді 1, 2 і 3  

6. Поступили запчастини для ремонту трактора без супровідних документів. Як відбити 

Надходження в інформаційній базі?  

1. Документом "Прибутковий ордер на товари"  

2. Документом "Надходження товарів і послуг"  

3. Документом "Прибутковий ордер на товари", після отримання документів постачальника 

оформити документ "Надходження товарів і послуг"  

4. Ніяк  

5. Документом "Надходження товарів і послуг", після отримання документів постачальника 

оформити документ "Прибутковий ордер на товари"  

7. Рахунок обліку основного засобу встановлюється:  

1. У документі "Введення початкових залишків по ОЗ"  

2. У документі "Прийняття до обліку ОЗ"  

3. У довіднику "Основні засоби"  

4. У будь-якому з перерахованих об'єктів  

5. Відповіді 1 і 2  



6. Немає правильної відповіді  

8. Надходження товарів у роздріб (автоматизована торговельна точка) оформляється 

документом:  

1. "Надходження товарів і послуг"  

2. "Авансовий звіт"  

3. "Переміщення товарів"  

4. Відповіді 1 і 2  

5. Відповіді 1,2 і 3  

6. Жодним з перерахованих документів  

 

9. Договір з контрагентом на виготовлення продукції з його матеріалів повинен мати 

вигляд:  
1. З постачальником  

2. З покупцем  

3. Інше   
4. Відповідь 1 і 2  

5. Відповідь 1 і 3 

 6. Відповіді 1, 2 і 3.  
10. Обов'язковий розріз аналітики взаєморозрахунків з контрагентами:  

1. договір 

2. замовлення  

3. рахунок  

4. розрахункові документи  

5. Відповіді 1, 2 і 3  

6. Відповіді 1, 2, 3 і 4  
11. Документ "Переміщення товарів" використовується для:  

1. переміщення матеріальних цінностей між складами  

2. переміщення матеріальних цінностей між місцями зберігання (полицями, осередками, 

стелажами)  

3. для зміни рахунку обліку ТМЦ в бухгалтерському або податковому обліку  

4. Відповіді 1 і 2  

5. Відповіді 1 і 3  

6. Відповіді 1, 2 і 3  
12. Довідник "Банківські рахунки" використовується для обліку інформації про банківські 

рахунки:  
1. організацій  

2. контрагентів  

3. співробітників  

4. Відповіді 1 і 2  

5. Відповіді 1 і 3  

6. Відповіді 1,2 і 3  
 
 


