Варіант 1
Уважно читати питання та обирати одну відповідь
1. Укажіть тип шкідливих програм, які можуть «викрадати» персональні дані
користувача.
А) троянські коні
Б) завантажувальні віруси
В) файлові віруси
Г) макровіруси
2. Укажіть пристрій, який використовують для введення графічних
зображень.
А) навушники
Б) монітор
В) мікрофон
Г) сканер
3. Укажіть ім’я файлу, у якому збережено відеокліп, створений засобами MS
Windows Movie Maker.
А) МояПодорож.jpg
Б) МояПодорож.wmv
В) МояПодорож.mp3
Г) МояПодорож.gif
4. Укажіть програму, яка відкривається за стандартних налаштувань
операційної системи Windows, якщо двічі клацнути лівою кнопкою миші на
значку файлу з розширенням txt.
А) Microsoft Word
Б) Блокнот
В) Internet Explorer
Г) Paint
5. Укажіть формат файлу, у якому зберігається публікація MS Publisher за
замовчуванням.
А) pas
Б) pps
В) pub
Г) ppt
6. Укажіть клавішу, натискання та утримання якої перемикає регістр
введення символів у середовищі текстового процесора.
A) CapsLock
Б) Shift
В) NumLock
Г) Insert

7. Укажіть браузер, який входить до складу операційної системи Windows.
A) Opera
Б) Google Chrome
В) Internet Explorer
Г) Mozilla FireFox
8. Укажіть пристрій, який перетворює цифровий (як правило двійковий)
сигнал на аналоговий.
A) гучномовець і навушники
Б) цифро-аналоговий перетворювач
В) аналого-цифровий перетворювач
Г) мікрофон
9. Укажіть запис, що може бути URL-адресою.
A) http://літo.ком.ua
Б) www://http.mon.gov.ua
В) www@mail.ru
Г) http://www.ukr.net
10. Укажіть програму, що входить до групи Стандартні операційної системи
Windows, засобами якої можна переглядати потокові відеозаписи.
A) Paint
Б) Internet Explorer
В) Media Player
Г) WordPad
11. Укажіть стилі накреслення символів, що використані в реченні: Я знаю
інформатику!
A) напівжирний, підкреслений
Б) підкреслений, курсив
В) курсив, підкреслений, напівжирний
Г) звичайний, підкреслений
12. Укажіть дію, яку потрібно виконати, щоб зменшити час на пересилання
декількох файлів через мережу.
А) створити архів кожного файлу і переслати архіви
Б) створити архів, у якому будуть усі необхідні файли, і переслати його
В) створити саморозпакувальний архів для кожного файлу і переслати їх
Г) переслати всі файли по черзі без виконання будь-яких дій
13. Укажіть розширення, яке має архівний файл, що розпаковується
автоматично.
A) rar
Б) zip
В) exe

Г) com
14. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для виділення всього
тексту під час його опрацювання в середовищі текстового процесора MS
Word.
A) Ctrl + A
Б) Ctrl + F
В) Ctrl + P
Г) Ctrl + N
15. Укажіть дії, які можуть виконуватися за допомогою брандмауера.
A) знаходження файлів, заражених вірусами
Б) лікування заражених файлів
В) створення резервних копій важливих файлів
Г) надання дозволу чи блокування доступу до комп’ютера через мережу
16. Укажіть технології, які належать до мультимедійних.
A) технології виготовлення сучасних меблів з участю комп’ютерного
керування
Б) інформаційні комп’ютерні технології з одночасним використанням
кількох видів даних
В) технології розвитку фізичних здібностей людини з використанням
комп’ютерного тестування
Г) технології виготовлення сучасних комп’ютерів і програмного
забезпечення до них
17. Укажіть програми, що здатні без відома та згоди користувача
«розмножуватися» і виконувати небажані та шкідливі діі на комп’ютері.
A) антивіруси
Б) комп’ютерні віруси
В) брандмауери
Г) драйвери
18. Укажіть режим відображення слайдів презентації у програмі MS
PowerPoint, у якому працюють гіперпосилання.
A) звичайний
Б) сортувальник слайдів
В) показ слайдів
Г) сторінки нотаток
19. Укажіть найменший об’єкт, який використовують під час опрацювання
тексту в середовищі текстового процесора.
A) точка екрана (піксель)
Б) слово
В) символ
Г) речення

20.Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є переклад тексту з
російської мови на українську.
А) збереження даних
Б) опрацювання даних
В) передавання даних
Г) пошук даних

Варіант 2
Уважно читати питання та обирати одну відповідь
1. Укажіть програму, засобами якої можна створити слайдові презентації.
А) MS WordPad
Б) MS PowerPoint
В) Блокнот
Г) Explorer
2. Укажіть параметри, які необхідно зазначити для збереження текстового
документа в певному форматі в середовищі текстового процесора.
А) розмір шрифту
Б) параметри сторінки
В) параметри абзацу
Г) тип файлу
3. Укажіть правильне закінчення твердження: «SFX-архів – це…».
А) архів, який можна прочитати в разі відсутності архіватора
Б) архів з максимальним ступенем стиснення
В) архів, що складається з кількох томів
Г) архів, який можна розархівувати спеціальними програмами
4. Укажіть тип програмного забезпечення, до якого належать текстові
процесори та текстові редактори.
А) прикладне
Б) службове
В) системне
Г) інструментальне
5. Укажіть розширення файлу, до якого архівування зазвичай виконується з
найбільшим коефіцієнтом стиснення.
А) doc
Б) exe
В) avi
Г) mp3
6. Укажіть об’єкт текстового документа MS Word, який має такі параметри:
стиль накреслення, розмір, колір.
А) сторінка
Б) абзац
В) символ
Г) список

7. Укажіть розширення файлу, призначеного для редагування презентації в
середовищі MS PowerPoint.
А) htm, html
Б) mht, mhtml
В) pps, ppsx
Г) ppt, pptx
8. Укажіть вид інтернет-шахрайства, що спрямоване на отримання
конфіденційних відомостей користувачів з метою доступу до чужих коштів.
А) файлові віруси
Б) макровіруси
В) фішинг
Г) спам
9. Укажіть, у якому розділі меню Пуск операційної системи MS Windows
потрібно шукати застосунок для запису аудіофрагмента.
А) Усі програми/Стандартні
Б) Усі програми/Обслуговування
В) Усі програми/Ігри
Г) Усі програми/Автозавантаження
10. Укажіть папки, у яких користувач не може створити нової вкладеної
папки.
А) У папках, створених користувачем
Б) Мої документи
В) Кошик
Г) Робочий стіл
11. Об'єкт "Корзина" використовується для:
А) Збереження архівованих файлів;
Б) Тимчасового збереження видалених файлів і папок;
В) Обміну даними між програмами;
Г) Збереження тимчасових файлів, які створюються активними програмами
12. Що таке розширення iменi файлу?
А) Команда, яка виконується послідовно
Б) Команда, яка виводить змiст файлу на екран
В) Система позначень, яка містить ім'я диску, що містить цей файл
Г) Складова частина імені файлу, яка характеризує його тип
13. Частина комп'ютера, що містить системну плату називається
А) сканером

Б) системним блоком
В) монітором
Г) модемом
14. Тактова частота – основна характеристика
А) принтера
Б) процесора
В) пам'яті
Г) модему
15. На якій платі розміщується мікропроцесор та пам'ять комп'ютера?
А) на звуковій
Б) на системній (motherboard)
В) на карті адаптера мережі
Г) на відеокарті
16. Команда для створення таблиці:
А) Вставка/Таблица
Б) Формат/Таблица
В) Таблица/Добавить/Таблица
Г) Файл/Добавить таблицу
17. Які файли можуть бути виконані на ПЕОМ?
А) Файли з розширенням .EXE
Б) Файли з розширенням .COM
В) Усi вiдповiдi правильні
Г) Файли з розширенням BAT
18. Що таке факс-модем?
А) Пристрій, що використовується для виводу інформації на папір
Б) Пристрій, який може приймати/посилати повідомлення по телефонній лінії
В) Пристрій, який використовується для запису інформації на компакт-диски
Г) Пристрій, який використовується для запису інформації на гнучкі магнітні
дискети
19. CD-ROM, дискети, оптичні диски – це:
А) Місце розташування оперативної пам'яті
Б) Електронні схеми для управління роботою зовнішніми пристроями
В) Зовнішні носії інформації
Г) Місце розташування BIOS
20. Що таке операційна система?

А) Пам'ять, в якiй розташованi дані, що виконуються комп'ютером i
використовуються програмами
Б) Немає вірної відповіді
В) Комплекс програм, який керує роботою комп'ютера, процесами введення,
обробки та виводу даних і забезпечує взаємодію користувача та ПК
Г) Пристрій для швидкого збереження інформації
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