ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
Як виділити суміжні об'єкти?
Як виділити несуміжні об'єкти? Всі об'єкти?
Чи можна створити папку у папках Мой компьютер, Корзина, Сетевое окружение?
Що таке контекстне меню? Чи можна поміняти між собою функції лівої і правої
кнопок миші?
5. Яка папка комп'ютера є кореневою папкою?
6. Яке призначення має кнопка Пуск Панелі задач?
7. Чи може папка Корзина функціонувати так, що об'єкти будуть вилучатись без
вміщення в неї?
8. Яке значення має технологія перетягування («Drag & Drop») в операційних системах
Windows?
9. Як користуватися меню «Найти»?
10. Для чого використовується меню «Выполнить»?
11. Якими способами можна викликати довідкову систему Windows?
12. У чому полягає дефрагментація диска і як її провести?
13. У чому полягає перевірка диска і як її провести?
14. Як створити архівний файл документа або папки у програмі ?
15. Як добути всі документи з архівного файла?
16. Що таке «комп'ютерний вірус» і яку шкоду він може завдавати?
17. Як провести антивірусну обробку диска ?
18. Що таке Internet? Що, яким чином і для чого він об'єднує?
19. Яке призначення має програма Internet Explorer? Як її завантажити?
20. Які елементи має вікно програми Internet Explorer?
21. Для чого служить і як використовується рядок адреси?
22. Якими способами можна ввести адресу Web-сторінки ?
23. Як вивести на екран інформацію про процес відкриття Web-сторінки?
24. Як налагодити панель інструментів «Обычные кнопки»?
25. Яке кодування використовується в Internet? Як його вибрати ?
26. За допомогою яких засобів ведеться пошук інформації в Internet?
27. Які вимоги до критеріїв пошуку? Що таке сервер пошуку?
28. Як проводити пошук за допомогою панелі «Поиск»?
29. Які сервери пошуку найбільш популярні?
30. Які можливості надає сервер пошуку Aport?
31. Як провести пошук інформації на Web-сторінці?
32. Як створити вкладений документ, чим створення відрізняється відпідключення
вкладеного документа?
33. Що таке шаблон головного документа, навіщо він потрібний?
34. Чим відрізняється створення головного документа з існуючого файлу і створення з
нового документа?
35. Як створити вкладений документ під іншим ім'ям і в іншому місці?
36. Як можна створити свій власний стиль?
37. Як можна застосувати наявні стилі?
38. Як видалити стиль?
39. Як виставити нумерацію у документі?
40. Як створити Зміст в складному документі?
41. Як задати стилі Змісту?
42. Як використовувати перехресні посилання?
43. Як в документі створити предметний покажчик?
1.
2.
3.
4.
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44. Які є варіанти створення розривів та як їх здійснити?
45. Що таке «список ілюстрацій»?
46. Як створити список ілюстрацій?
47. Що таке «таблиця посилань»?
48. Як створити таблицю посилань?
49. Як додати сторінку з альбомною орієнтацією в документ із сторінками з книжковою
орієнтацією?
50. Як вставити нумеровану назву ілюстрації в текст документа?
51. Як послатися в тексті документа на ілюстрацію потрібного номера?
52. Що таке «Автозаміна»?
53. Як можна створити елемент Автозаміни?
54. Як створити список літератури?
55. Як можна створити автоматично титульний аркуш у Word?
56. Що таке «автозбереження документа»? Як його зробити?
57. Як задати режим перенесення слів?
58. Що таке «статистика документа»? Як її виконати?
59. У чому полягає сутність списку в MS Word?
60. Як створити маркований список? Як змінити маркер?
61. Як створити нумерований список?
62. Які є стилі нумерованих списків?
63. Яким чином можна створити багаторівневий список із нумерованого?
64. Як створити багаторівневий список із маркованого списку?
65. Які є типи маркерів?
66. Для чого призначені виноски і які є різновиди виносок?
67. Як створити, змінити та вилучити виноску?
68. якою метою використовують примітки?
69. Як створити, змінити та вилучити примітку?
70. Для чого використовуються закладки? У чому полягає їх сутність?
71. Як перейти до потрібної закладки?
72. Які обмеження на імена мають закладки?
73. Визначте сутність поняття гіперпосилання. Як створити та вилучити їх?
74. Як виглядають у документі гіперпосилання?
75. У чому полягає сутність поняття колонтитул? Як його створити?
76. Як перейти до колонтитула?
77. Чи можуть мати різний зміст колонтитули парних і непарних сторінок?
78. Чи можуть колонтитули різних розділів бути різного змісту?
79. Чи можуть мати різний зміст колонтитули першої та інших сторінок документа?
80. Як додати в документ таблицю?
81. Як намалювати таблицю?
82. Як виділити комірку, рядок, стовпець?
83. Як об'єднати комірки?
84. Як розбити одну комірку на декілька?
85. Як вирівняти вміст комірки по центру або одному з країв?
86. Як змінити ширину стовпця або висоту рядка таблиці?
87. Як додати рядок (стовпець)?
88. Як видалити стовпці (рядки) таблиці? Як видалити повністю таблицю?
89. Як перетворити таблицю в текст?
90. Як виділити всю таблицю?
91. Як змінити напрям написання тексту в таблиці?
92. Які є способи додавання формул?
93. Як в текстовий документ вставити формулу різними способами?
94. Як змінити розміри формули?
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95. Як створити заголовок за допомогою об'єкта WordArt?
96. Яку роботу по редагуванню можна проводити з об'єктом WordArt?
97. Які можливості для розміщення малюнка в тексті надає Word?
98. Звідки можна одержати малюнки для розміщення в документі?
99. Як можна вставити малюнок у текст?
100.
Як можна редагувати розміри малюнка?
101.
Як можна перемістити або копіювати малюнок?
102.
Як зробити, щоб текст був навколо малюнка?
103.
Як вставити картинку у малюнок?
104.
Які дії дозволяє виконувати кнопка «Фигуры» групи «Иллюстрации»?
105.
Які дії виконуються, щоб згрупувати графічні об'єкти?
106.
Як розгрупувати відповідні об'єкти фігури?
107.
Як можна перегрупувати відповідні об'єкти фігури?
108.
Які засоби пропонує група «Блок-схема» кнопки «Фигуры»?
109.
Як можна створити надпис?
110.
Чим відрізняється надпис від основного тексту документа?
111.
Яке призначення діаграм?
112.
Як побудувати найпростішу діаграму?
113.
Які є типи діаграм?
114.
З яких елементів складається діаграма?
115.
Які є різновиди схематичних діаграм і схем у MS Word?
116.
Що таке об'єкти SmartArt ?
117.
Які є види діаграм SmartArt?
118.
Назвіть кнопки та їх призначення панелі Конструктор діаграми SmartArt?
119.
Чи можна змінити тип уже розробленої й упровадженої в текстовий документ
діаграми?
120.
Назвіть типри діаграм SmartArt
121.
Як можна додати або видалити фігуру в графічному елементі SmartArt?
122.
Як можна змінити стиль об'єктів SmartArt?
123.
Наведіть приклади використання діаграм для відображення навчальної
інформації.
124.
Що таке шаблони і як їх використовувати у Word?
125.
Як створити шаблон у Word?
126.
Як зберегти шаблон у Word?
127.
Як можна створити стиль у шаблоні?
128.
Як скопіювати стиль одного документа в інший?
129.
Як зберегти документ з розширенням *.dotх?
130.
Як знайти папку, в якій зберігаються всі шаблони Word?
131.
Що таке макрос?
132.
Навіщо використовують макроси в документах Word?
133.
Як змінити ім'я макросу?
134.
Які ви знаєте способи запису макросу у Word ?
135.
Які ви знаєте способи виконання макросу у Word ?
136.
Як можна зупинити запис макросу у Word ?
137.
Як видалити макрос у Word ?
138.
Чи завжди доцільно використовувати макроси ?
139.
Які типи функцій є в Excel?
140.
Які функції належать до категорії математичних функцій?
141.
Які функції належать до категорії статистичних функцій?
142.
Яку синтаксичну формулу мають функції МИН, МАКС і СРЗНАЧ?
143.
Для чого призначена функція РАНГ? Яка її синтаксична формула?
144.
Яке призначення має функція ЧАСТОТА? Яка її синтаксична формула?
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145.
З якою метою призначена функція СУММПРОИЗВ? До якої категорії вона
належить?
146.
Як присвоїти комірці або діапазонові комірок ім'я?
147.
Що таке «абсолютне посилання» та що таке «відносне посилання» в Excel?
148.
У чому полягає відмінність між відносним посиланням на комірки і
посиланням з використанням імен комірок?
149.
В яких випадках потрібно використовувати абсолютне посилання на комірки?
150.
Які формати комірок ви знаєте?
151.
Як змінити числовий формат для певних комірок?
152.
У чому полягає форматування комірок в Excel ?
153.
На якій вкладці в Excel знаходяться логічні функції?
154.
Які логічні функції Excel ви знаєте?
155.
Як записати синтаксичну формулу функції ЕСЛИ?
156.
Як записати синтаксичну формулу функції И?
157.
Як записати синтаксичну формулу функції ИЛИ?
158.
Як записати синтаксичну формулу функції НЕ?
159.
Яка максимальна кількість вкладень для функції ЕСЛИ?
160.
Які обчислювальні процеси дає змогу реалізувати функція ЕСЛИ?
161.
Як створити колонтитули сторінок документа Excel?
162.
Як створити колонтитули парних та непарних сторінок?
163.
Як задати область для друку на робочому аркуші?
164.
Де в Excelрозміщені текстові функції та функції дати і часу?
165.
Які найбільш вживані текстові функції Excel?
166.
Які найбільш вживані функції датиі часу в Excelви знаєте?
167.
Як в Excel представляються дата і час?
168.
Які дії можна виконувати з даними у форматі дати і часу?
169.
Як використовуються функції у формулах?
170.
Які функції Excel ви знаєте?
171.
Чи можна від'ємні значення подати у форматі дати і часу?
172.
Як можна пронумеровані усі дати у Microsoft Excel?
173.
Як можна закріпити області в Excel?
174.
Яке призначення має засіб Подбор параметра?
175.
Які обчислювальні завдання можна розв'язувати за допомогою засобу Подбор
параметра?
176.
Яку логічну функцію і як застосовувати для реалізації обчислювального
процесу з двома розгалуженнями?
177.
Для чого призначений засіб Таблица подстановки?
178.
Як операція Таблица подстановкиназивається у Excel2010 ?
179.
Які обчислювальні завдання можна розв'язувати за допомогою
засобу Таблица подстановки?
180.
Яке призначення має засіб Консолидация?
181.
Які обчислювальні завдання розв'язують за допомогою засобу Консолидация?
182.
Які ви знаєте типи діаграм?
183.
Як можна побудувати діаграму в Excel?
184.
Яка вкладка відповідає за побудову діаграм у Excel?
185.
Що дає побудова і аналіз діаграм ?
186.
Як здійснюється побудова діаграми?
187.
Які вкладки відповідають за форматування діаграм в Excel?
188.
Для чого призначені вкладки Макет, Конструктор, Форматроботи з
діагарамами в Excel?
189.
Які є стандартні типи діаграм і графіків ?
190.
Що таке ряди даних? Що таке легенда?
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191.
Які параметри діаграми можна змінити після її побудови і як?
192.
Як можна налаштувати параметри діаграми?
193.
Які показники краще відображають кругові діаграми?
194.
Які показники краще відображають стовпчикові діаграми?
195.
Які показники краще відображають лінійні графіки ?
196.
Які ви знаєте нестандартні типи діаграми в Excel?
197.
Як додати колонтитули у слайди презентації?
198.
Яке ви знаєте розташування колонтитулів?
199.
Як змінити розташування або розмір колонтитулів?
200.
Як додати колонтитули до нотаток, матеріалів для видачі та друкованої
структури?
201.
Що означає слово «анімація»?
202.
Як додати переходи між слайдами презентації?
203.
Як додати анімацію до об'єктів слайду?
204.
Як встановити параметри анімації елементів слайду?
205.
Як встановити порядок відображення анімації різних об'єктів слайду?
206.
Як автоматизувати показ слайдів?
207.
Як встановити параметри зміни слайдів?
208.
Як відбувається демонстрація презентації?
209.
Як сформувати довільний показ створеної презентації?
210.
Які способи керування презентацією ви знаєте?
211.
Що означає «застосувати ефект «Прихований слайд» під час показу слайдів?
212.
Як відобразити приховані слайди?
213.
Як додати примітки та як додати нотатки до слайдів презентації?
214.
Як створити рукописні примітки під час демонстрації презентації?
215.
Як вилучити рукописні примітки зі слайдів презентації?
216.
Як надрукувати рукописні примітки?
217.
Що означає «Налаштувати демонстрацію» презентації? Як це зробити?
218.
Як відмінити режим показу слайдів?
219.
Як задати час демонстрації конкретного слайду презентації?
220.
Яку роль відіграють графічні об'єкти на слайдах?
221.
Які є способи введення графічних об'єктів у слайд?
222.
Які макети графічних об'єктів має PowerPoint?
223.
Як помістити на слайд об'єкт WordArt?
224.
Як помістити на слайд «фігури»?
225.
Як помістити на слайд «надпис»?
226.
Як помістити на слайд малюнки?
227.
Як помістити на слайд картинки?
228.
Як помістити на слайд таблицю ?
229.
Як розмістити на слайді заздалегідь створену таблицю Word?
230.
Як помістити на слайд діаграму?
231.
Як помістити на слайд об'єкт SmartArt?
232.
Як згрупувати (розгрупувати) відповідні графічні об'єкти на слайді?
233.
Як встановити звукове оформлення слайдів?
234.
Як можна додати звук із файла ?
235.
Як можна додати звук із організатора кліпів?
236.
Як додати універсальні звуки PowerPoint?
237.
Як можна самому записати звук?
238.
Як можна додати відео програми PowerPoint?
239.
Як можна додати відео з веб-сайта?
240.
Як додати відео з будь-якого файлу?
241.
Як користуватися колекцією кліпів?
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242.
Що розуміють під поняттям «гіперпосилання»?
243.
Як можна організувати гіперпосилання?
244.
Як створити гіперпосилання на файл або веб-сторінку?
245.
Як створити гіперпосилання на слайд поточної презентації?
246.
Для чого використовуються приховані слайди?
247.
Як створити гіперпосилання на певний слайд з іншої презентації?
248.
Як створити гіперпосилання на електронну адресу?
249.
Які ви знаєте формати збереження презентацій?
250.
Як відправити презентацію електронною поштою?
251.
Як можна зберегти презентацію на веб-сайті?
252.
Як можна опублікувати слайди презентації?
253.
Як створити відео з презентації?
254.
Як створити «видачі» з презентації?
255.
Що означає «Упаковка слайдів»?
256.
Як можна виконати упаковку слайдів?
257.
Які ви знаєте можливості програми Publisher?
258.
З яких елементів складається вікно програми Publisher?
259.
Як можна створити публікацію?
260.
На які групи поділяються усі публікації?
261.
Де можна вибрати макет листівки?
262.
Які є види макетів листівок?
263.
Як можна змінити параметри сторінки для обраного макету листівки?
264.
Які види блоків інформації можна розташувати на листівці?
265.
Як створити пусту публікацію?
266.
Як створити публікацію з набору макетів?
267.
Як створити або змінити шаблон публікації?
268.
Як додати текстові рамки до сторінок публікації?
269.
Як можна додати малюнки до сторінок публікації?
270.
Як можна додати таблиці до сторінок публікації?
271.
Як можна додати фігури до сторінок публікації?
272.
Чи можна відредагувати створені малюнки, таблиці та фігури на сторінках
публікації?
273.
Якими способами можна змінити колірну схему зразка публікації?
274.
Якими способами можна змінити шрифтову схему зразка публікації?
275.
Чи можна роздрукувати публікацію і як це зробити?
276.
Які ви знаєте кнопки зони перегляду сторінок публікації?
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