
Контрольна робота за рік  
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

Вибери одну правильну відповідь. 
 

1. Яке розширення мають текстові файли? 
a) PDF, gif, jpeg, dib; 
b) mde, dbase, rtf; 
c) rtf,txt,docx; 
d) pub, txt,gif, PDF; 

2. Що називають колонтитулом? 
a) заголовочні дані документа; 
b) дані документа, які розміщуються над текстом; 
c) заголовочні дані документа, які розміщуються поза текстом; 
d) дані документа, які містять нумерацію сторінок; 

3.   Як називається текст оформлений за допомогою текстового редактора?   
a) Відредагований текст;     
b) Текстовий документ;      
c) Документ;     
d) Файл; 

4.  За допомогою якої комбінації клавіш у текстовому редакторі Word можна копіювати і 
вставляти інформацію? 
a) Ctrl+C, Ctrl+A;     
b) Ctrl+Z, Ctrl+V;       
c) Ctrl+C, Ctrl+V;      
d) Ctrl+A, Ctrl+Z; 

5.  Що виконує комбінація клавіш Alt+BackSpace (ctrl+z) в текстовому редакторі Word? 
a) Послідовне скасування дій попередніх операцій; 
b) Зміну регістра; 
c) Переведення рядка; 
d) Переміщення по документу; 

6.  Виберіть параметри абзацу? 
a) Тип вирівнювання, абзацні відступи, міжрядковий інтервал, інтервал перед і після абзацу; 
b) Тип вирівнювання, відступи, інтервал; 
c) Тип вирівнювання, відступи, інтервал, параметри надписів; 
d) Тип вирівнювання, абзацні відступи, параметри надписів, інтервал перед і після абзацу; 

7.  Розміщення малюнка відносно тексту називається? 
a) Обтіканням;     
b) Параметром;     
c) Положенням;      
d) Форматом; 

8.  Друк документа здійснюється… 
a) З допомогою комбінацій клавіш Ctrl+P; 
b) Кнопка Оffice – печать – печать; 
c) Кнопка Оffice – печать – быстрая печать; 
d) Будь-яким із вказаних способів; 

9. Що таке Орієнтація сторінки? 

 А) Спосіб розміщення сторінки на площині; 
 Б) Спосіб розміщення тексту на сторінці; 
 В) Положення сторінки відносно країв екрана; 
 Г) Висота і ширина сторінки; 

10. Ієрархічна схема розміщення складових частин документа – це... 

А) Зміст документа; 
Б) Структура документа; 



В) Стиль документа; 
Г) Тема документа; 

11. Як називають сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між 
користувачами комп’ютерної мережі?   
a) Пошукова система; 
b) Інтерактивне спілкування; 
c) Електронна пошта; 
d) Служба новин; 

12.  Для доступу до електронної пошти необхідно мати   
a) Права доступу до мережі; 
b) Логін та пароль; 
c) Сертифікат; 
d) Угоду на використання сервісу; 

13. Оберіть електронні адреси, в яких є помилка   
a) admin@i.ua 
b) tetyana2016@gmail.com 
c) тетяна2016@i.ua 
d) Tetyana^2016@ukr.net 

14.  В Інтернеті існує неформальний кодекс поведінки, за яким певним чином регулюється 
спілкування користувачів між собою це   
a) Етикет інформаційної безпеки; 
b) Етикет поведінки в Інтернеті; 
c) Етикет електронного листування; 
d) Етикет мережного доступу; 

15.  Недоліками електронного листування є   
a) Відносно невисока вартість послуг; 
b) Висока швидкість передавання повідомлень; 
c) Імовірність отримання шкідливих програм з електронним листом; 
d) Обмін повідомленнями у зручний час; 
e) Неможливість надсилання оригіналу документу; 

16.  Комп’ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується 
робота електронної пошти називають   
a) Пошукова система; 
b) Поштовий сервер; 
c) Браузер; 
d) Кліент; 

17.  Як захиститися від загроз з Інтернету:   Виберіть декілька з 5 варіантів відповідей 
a) установити на комп'ютері антивірус;   
b) відкривати файли-вкладення електронної пошти; 
c) надавати незнайомим особисту інформацію; 
d)  установити на комп'ютері архіватори; 
e)  повідомляти батьків про запрошення на особисту зустріч; 

 
18.  Відмітьте служби Інтернету :   Виберіть декілька з 7 варіантів відповідей 

a. електронна пошта;            
b)  IMS;        
c)  FTP;         
d)  чат;            
e) форум;       
f)  IP- телефонія;    
g)  Opera. 

 
19.  Які види списків є в текстовому редакторі Word? 

a) нумеровані, марковані та багаторівневі;    



b) марковані та багаторівневі; 
c) багаторівневі та нумеровані;                     
d) нумеровані та марковані; 

20.  Файл, який має всі ознаки форматів, характерні саме для даного типу документів 
називається? 
a) режимом документа; 
b) бланком документа; 
c) шаблоном документа; 
d) зразком документа; 

 
21.  В ТР можна сторити власний стиль.    А) так        б) ні 
22.  Зміст документа можна створити за допомогою пункту меню: 

a) Вставка 
b) Разметка страницы 
c) ссылки 

23. Мультимедіа — це 
А поєднання різних способів подання повідомлень 
Б набір пристроїв, необхідних для перегляду відео 
В набір програм, необхідних для опрацювання аудіо- та відеооб’єктів 

24. Мультимедійні програвачі, або медіа-плеєри, — це програми для 
А відтворювання мультимедійних даних 
Б створення мультимедійних об’єктів 
В редагування та форматування мультимедійних об’єктів 

25. Для виконання операцій над вмістом флеш-карт використовують 
А кардрідер              
В веб-камеру 
Б мікрофон                
Г медіа-плеєр 

26. Відео- та веб-камери, фотоапарати, мікрофони, музичні синтезатори, графічні планшети 
тощо — це 

А програми для роботи з мультимедіа 
Б пристрої для роботи з мультимедіа 
В дані, що містять об’єкти мультимедіа 

27. Які програми для роботи з відео ви знаєте? 
А) Microsoft Movie Maker; 
Б) Paint; 
В) Windows Media player 
Г) Microsoft Office Picture Manager 

28. Комп'ютерні презентації переважно складаються з 
A. текстових сторінок 
B. слайдів 
C. документів 

29. У режимі Показ слайдів можна 
A. демонструвати презентацію 
B. переглядати ескізи слайдів 
C. змінювати об'єкти на слайдах 
D. змінювати послідовність розташування слайдів 

30. Зразок для створення презентацій - це 
A. слайд 
B. план 
C. шаблон 
D. опис 

31.  Місце розташування текстового напису на слайді 
A. вказуються за допомогою миші 
B. визначається автоматично - в області заголовку слайда 



C. визначається автоматично - по центру слайда 
32.  При плануванні презентації відбувається 

A. визначення мети, сценарію та структури презентації 
B. створення слайдів на комп'ютері 
C. перевірка та редагування готової презентації 
D. демонстрація готової презентації 

33. До слова комп'ютерна презентація найбільше підходить пояснення 
A. читання на комп'ютері 
B. малювання у спеціальній програмі 
C. представлення за допомогою комп'ютера 

34. У режимі Сортувальника слайдів можна 
A. демонструвати презентацію 
B. переглядати ескізи слайдів 
C. змінювати об'єкти на слайдах 
D. змінювати послідовність розташування слайдів 

35.  Зміна значень властивостей об'єкта, які характеризують його зовнішній вигляд, це 
A. форматування 
B. зафарбовування 
C. змінення 
D. редагування 
36. Програма, що містить набір інструментів, за допомогою яких створюють і редагують 

відеофайли на комп'ютери, називається... 
A. Аудіоредактор 
B. Відеоредактор 
C. Компілятор 
D. Конвертор 
37. Який аудіоформат розроблений компанією Microsoft як альтернатива формату MP3, 

однак ступінь стиснення даних і якість звуку майже аналогічні аудіоформату MP3? 
A. MIDI        
B. WAV        
C. AAC        
D. WMA 
38. Який відеоформат розроблений компанією Adobe Systems і використовується для 

передавання відео через сервіси Інтернет, такі як YouTube, RuTube, Вконтакте та інші 
A. FLV         
B. ASF        
C. 3GP         
D. AVI 
39. Програма, яка перетворює у файлі дані з одного формату на інший називається  
A. конвектор 
B. модуль 
C. гра 
D. конвертер 
E. редактор текстів 
40. Кіностудія Windows – це  
A. програма для створення слайдових презентацій 
B. програма для створення, редагування і монтажу відеороликів або відеофільмів 
C. програма для опрацювання графічних файлів 
D. програма для опрацювання текстів 
E. середовище програмування 
 
 

Вибери декілька правильних відповідей. 
 

41. Для переходу до наступного слайду в режимі демонстрації можна використовувати 



клавіші: 
A. Enter 
B. Page Up 
C. Page Down 
D. Пропуск 
E. Стрілка вниз 
42. Виберіть формати звукових файлів  
A. Ppt         
B. wav  
C. jpg   
D. mid   
E. mp3 
43. Виберіть формати відеофайлів  
A. AVI     
B. MPEG   
C. BMP    
D. FLV    
E. MP3 
44. Відеофільм, зазвичай, містить такі об’єкти:  
A. заголовок;  
B. титри;  
C. звуковий супровід;  
D. візуальні ефекти;  
E. ефекти переходу  
45. Опрацювання об’єктів мультимедіа передбачає їх: 
А створення                                                         
В форматування 
Б редагування                                                      
Г перегляд 
46. З наведеного переліку оберіть аудіоформати 
A. AVI                      
B. MIDI             
C. MP3         
D. ASF        
E. 3GP          
F. AAC 
47. З наведеного переліку оберіть відеоформати 
A. WAV   
B. MOV   
C. WMA    
D. FLV   
E. MPEG   
F. MP3 
48. Презентації можуть містити такі об’єкти на слайдах: 
A. Імпортовану базу даних 
B. Імпортовану електронну таблицю  
C. Таблицю 
D. Схему 
E. Фігури 
F. Керуючі кнопки  

 

 
 


