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Передмова для учня 
Робочий зошит рекомендується для документованого оцінювання 

знань та навичок учнів 9-го класу, які у 7-му класі розпочали або про-
довжили вивчення базового курсу інформатики.  

 
Робочі зошити зберігаються у кабінеті інформатики 

і видаються учням тільки під час уроку. 
Робочий зошит має 34 вправи, практичні і тематичні роботи, розрахо-

вані на індивідуальне виконання під час уроку. Вправи, тривалістю до 
25 хв., призначені для закріплення теоретичного матеріалу уроку та 
формування відповідних практичних навичок.  

Практичні роботи призначені для формування практичних навичок, 
отриманих протягом кількох уроків. Тематичні роботи призначені для фор-
мування і закріплення теоретичних знань та практичних навичок, здобутих 
протягом вивчення навчального розділу. Для практичної або тематичної 
роботи відводиться окремий урок. 

Рівневість вправ, практичних і тематичних робіт визначається 
кількістю та якістю виконаних завдань. 

Виконуючи вправу або тематичну роботу, учень може отримати 
оцінку 12 балів: 6 балів за знання теорії + 6 балів за практичні навички (за 
виконання 6 завдань). Виконуючи практичну роботу учень може отримати 
12 балів за виконання 12 завдань, знання теорії в ній не перевіряється. 

Знання теорії оцінюються за допомогою контрольно-діагностичної 
системи Test-W2, налаштованої на 6-бальну шкалу. Параметри тестування: 
15 запитань за 8 хв. з діагностикою відповідей для вправи; 30 запитань за 
15 хв. без діагностики відповідей для тематичної роботи. 

Для оцінювання практичних навичок пропонуються завдання, при 
виконанні яких учень виконує певні дії, вписуючи, за потреби, відповіді 
у місця, позначені «________». В кінці кожного завдання є поле результату 
у вигляді «___», у якому вчитель за виконане завдання вписує «1», за неви-
конане – «0». Учень не повинен вносити свої позначки у ці поля. 

Додаткові завдання вчителя, позначені (*), не є обов’язковими і приз-
начені учням, які бажають продемонструвати свої поглиблені знання та 
навички після виконання всіх завдань вправи або практичної роботи. 

Загальна оцінка виставляється вчителем у спеціальному полі як сума 
балів, одержаних за тестування, та кількості виконаних практичних зав-
дань. Наприклад, якщо учень здав тестування на 4 бали і виконав 5 прак-
тичних завдань, то загальна оцінка буде 4 + 5 = 9 балів. Оцінка за 
практичну роботу виставляється за кількістю правильно виконаних дій. 

 
Під час виконання практичної роботи дозволяється 

користуватися підручником або посібником. 

Назва, нумерація, порядок виконання, зміст вимог вправ і практичних 
робіт відповідає посібнику «Інформатика. Базовий курс. 9 клас», Пилип-
чук О.П., Шестопалов Є.А./ – Шепетівка: «Аспект», 2012, – 144 с. 
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Правила техніки безпеки 
1. Заходити в кабінет інформатики слід спокійно, не штовхаю-

чись, не бігти, не намагатись зайняти «кращий» комп’ютер.  

2. Сідати тільки за вказаний вчителем комп’ютер.  

3. Брати із собою на своє робоче місце лише зошит, підручник, 
носії інформації і ручку. 

4. Виключити свій мобільний телефон на час роботи за ком-
п’ютером. 

5. Портфелі і сумки необхідно залишити у спеціально відведе-
ному місці. 

6. Працювати за комп’ютером чистими і сухими руками.  

7. Вмикати і вимикати комп’ютер тільки з дозволу вчителя або 
лаборанта.  

8. Користуватися власними носіями інформації (флеш-пам’ять, 
диски) лише з дозволу вчителя.  

 
Категорично забороняється учням виконувати  

будь-який, навіть дрібний, ремонт електрообладнання. 

9. Не залишати поза увагою технічний стан комп’ютера на 
своєму робочому місці. 

10. Повідомляти вчителю або лаборанту про недоліки в роботі 
комп’ютерів та аварійні ситуації. 

11. При аварії чи пожежі вимкнути комп’ютер і без паніки 
швидко покинути кабінет інформатики. 

12. Вмикати і вимикати апаратуру дозволяється тільки у послі-
довності, передбаченій відповідними інструкціями. 

13. Біля комп’ютерів заборонено вживати їжу та напої, користу-
ватись розпилювачами парфумів, лаків для волосся тощо.  

14. Під час роботи за комп’ютером учням не слід вставати, коли 
до класу заходять відвідувачі або керівництво школи. 

 
Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути 
шкоди здоров’ю користувачів, зберегти обладнання. 
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8. Графічний редактор CorelDRAW 

8.1. Вправа «Перші кроки в CorelDRAW» 

1. Впиши пропущені слова:     ___ 
Подання зображення, як сукупності точок (пікселів), викорис-
товується у ____________________ графіці. Числове кодування 
властивостей окремих елементів малюнка лежить в основі  
_____________ _________ графіки. 

2. Опиши переваги векторної графіки, порівняно з растровою:  
___________________________________________________ ___ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3. Після запуску CorelDRAW користувач виявив, що у робочому 
полі відсутнє зображення аркуша. Що робити?   ___ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. На панелі інструментів CorelDRAW замість інструмента 
Многокутник відображається інструмент Міліметрівка. 
Поясни причину.      ___ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

5. Опиши, як за допомогою інструмента Вказівник виділити 
декілька об’єктів.      ___ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
     

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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6. Впиши номери, під якими  на малюнку показані:  ___ 
 маркер переміщення – ____ 
 вузли  – ____ 
 центр обертання  – ____ 
 маркери зсуву  – ____ 
 маркери обертання  – ____ 
 маркери зміни розмірів  – ____ 

 
7. Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Запусти 

програму CorelDRAW . Якщо з’явиться вікно-привітання, то 
клацни в ньому піктограму Новий. Вікно програми, за 
потреби, розгорни на весь екран. Розглянь вікно програми, 
знайди панелі інструментів Стандартну, Властивостей, 
Робоче поле.      ___ 

8. Вибери інструмент Прямокутник і намалюй фігуру довіль-
них розмірів. Знайди маркери зміни розмірів та вузли. Пере-
тягуючи маркери зміни розмірів (вказівник миші – двона-
правлена стрілка), встанови на панелі властивостей ширину 

близько 130 мм і висоту близько 95 мм (мал. 1). Побудуй 
всередині ще один прямокутник (мал. 2).   ___ 

9. Домалюй два менші прямокутники праворуч і вузький прямо-
кутник внизу. За потреби, переміщуй зображення верти-
кальною смугою прокрутки. Перетягуючи вузли, округли 
кути двох прямокутників (мал. 3).    ___ 

10. Випробуй інструменти Триточковий прямокутник, Еліпс, 
Триточковий еліпс, Многокутник, побудувавши на вільних 
місцях аркуша кожну з фігур. Спробуй перетягувати вузли 
кожної з фігур. Інструментом Вказівник перетягни фігури, 
розмістивши їх приблизно так, як показано на малюнку. 
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За потреби, зміни розміри елементів ма-
люнка, перетягуючи маркери.   ___ 

11. Зміни розміри всіх виділених об’єктів так, 
щоб вони помістились на «екрані» 
телевізора, намальованого раніше, і пере-
тягни їх туди.     ___ 

12. Малюнок збережи у власній папці у файлі з іменем tv.cdr . 
Покажи результат вчителю, закрий всі вікна і заверши роботу 
з програмою CorelDRAW .     ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

8.2. Вправа «Редагування фігур» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-8-1 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас. 
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом 
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.  
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Запусти програму CorelDRAW . Встанови розмір аркуша А4, 
розміщення альбомне і масштаб на всю сторінку. ___ 

2. Клавішею F12 виклич діалогове вікно Перо контуру. У вікні-
попередженні Атрибути контуру встанови прапорець 
Графіка і клацни ОК. У вікні Перо контуру встанови корич-
невий колір (Brown), ширину ліній 1,5 мм, стиль суцільний. 
Підтвердь внесені зміни (ОК). В групі інструментів Заливка 
клацни r і підтвердь дії у діалоговому вікні, що з’явиться. 
        ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) 

 
Підпис ___________ 
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3. В групі Форми обери Прості форми, на панелі властивостей 

клацни  і вибери фігуру  (рамка). Переведи вказівник 
на аркуш і, перетягуючи мишу, намалюй фігуру шириною і 
висотою близько 60 мм. Розміри контролюй за панеллю 
властивостей.      ___ 

4. Встанови масштаб за малюнком і в центрі 

рамки намалюй фігуру  (смайлик) з того ж 
набору. Виділи по черзі кожну з фігур і перевір, 
як діють їхні маркери (червоні квадратики на 
контурі). Зроби зображення таким, як на 
малюнку.       ___ 

5. Увімкни докер кольору (кнопка в групі інструментів Контур) 
в режимі Вигляд кольору. Обери зі списку колірну модель 
RGB. Клацни в центрі квадрата. На кольоровій смужці 
перетягуй повзунок і спостерігай за зміною зразка кольору. 
Зупини повзунок в червоній частині смужки. Клацни на 
квадраті яскраву червону ділянку. Виділи смайлик і клацни 
кнопку Контур. Впиши в поля числові значення складових 
кольору R=200, G=225, B=220 і застосуй цей колір для 
заповнення. Закрий докер кольору.    ___ 

6. Встанови масштаб за сторінкою і побудуй на ньому фігури з 
груп Форми стрілок 
та Форми зірок (див. 
мал.). Для лівої стрілки 
встанови заливку візе-
рунком червоного кольору. Для зірки – заливку радіальним 
синьо-білим градієнтом. Для правої стрілки – текстурою 
Cosmic Energy з набору Styles. Покажи результат вчителю. 
Заверши роботу з програмою.    ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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8.3. Вправа «Криві. Зміна форми кривих» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-8-2 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Запусти програму CorelDRAW . За потреби розгорни вікно на 
весь екран і створи новий документ. Обери інструмент Крива 
Безьє і побудуй ламану, подібну до зображеної на малюнку 1, 
послідовно клацаючи її вершини.    ___ 

2. Обери інструмент Форма і клацни ламану. Перетягуючи 
мишу з натиснутою лівою кнопкою, виділи всі вузли. Зроби  

виділені сегменти криволінійними, скориставшись кнопкою 
Криволінійний, що на панелі властивостей інструмента. ___ 

3. Виділи вузли, крім нижнього лівого, і зроби їх гладкими. ___ 

4. На отриманому зображенні змії домалюй око (інструмент 
Еліпс) і рот (інструмент Крива Безьє). Результат має бути 
приблизно таким, як на малюнку 2. Підбери кольори елемен-
тів малюнка: тіло світло-зелене без контуру, око синє з черво-
ним контуром, рот червоний.    ___ 

5. Користуючись інструментом Довільне малювання намалюй 
навколо змії замкнутий контур неправильної форми. Встано-
ви для нього синій колір заливки і вибери команду меню 
Компонувати � Порядок � Назад.     ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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6. Інструментом Форма виділи 
зображення змії і спробуй його 
покращити, перетягуючи окремі 
вузли. Результат збережи у влас-
ній папці у файлі з іменем 
snake.cdr. Покажи результат 
вчителю. Закрий всі вікна. За-
верши роботу з програмою.    ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

8.4. Вправа «Копіювання та упорядкування об’єктів» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-8-3 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Запусти програму CorelDRAW . За потреби розгорни вікно на 
весь екран і встанови масштаб за шириною аркуша. Намалюй 
прямокутник і на панелі властивостей встанови довжини 
сторін по 8 мм і кут повороту 45°. Увімкни червону заливку і 
синій контур шириною 1 мм. Скопіюй квадрат в буфер 
обміну (кнопка Копіювати) і встав 10 копій, клацаючи 
кнопку Встав.      ___ 

2. Спробуй пересунути квадрат. Всі отримані копії розстав 
у різні місця аркуша. Виділи всі квадрати і виклич вікно 
Вирівняти та розподілити кнопкою на панелі властивостей. 
Встанови вирівнювання за верхнім краєм та розподіл по 
горизонталі з рівним інтервалом. Клацни кнопку Apply . ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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3. Згрупуй отриману смужку і розтягни її на всю ширину 
аркуша. Зроби копію смужки дублюванням (Ctrl+D ). Вста-
нови масштаб за розміром сторінки і пересунь одну смужку 
до верхнього краю аркуша, а іншу – до нижнього.  ___ 

4. Побудуй сітку з 10 стовпців та 12 рядків на вільному місці 
аркуша. Встанови градієнтну радіальну заливку і вимкни кон-
тур. Розгрупуй сітку. Видали  зайві прямокутники так, щоб 
вийшла перша літера твого імені.    ___ 

5. Додай на вільному місці аркуша стрілку (інструмент Форми 
стрілок). Створи її 
клон (Редагування � 
Клонувати). Розмісти 
клон праворуч від 
стрілки-оригіналу і 
продублюй 4 рази. Ви-
рівняй і розподіли всі 
стрілки так, як показано на малюнку 1.   ___ 

6. Зміни колір стрілки-оригіналу і спостерігай за клонами. 
Поверни оригінал на кут 45°, як показано на малюнку 2. 
Зміни колір одного з клонів. Зроби висновок. Результат 
покажи вчителю і збережи у власній папці у файлі з іменем 
ornament.cdr. Заверши роботу з програмою.  ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

8.5. Вправа «Перекриття об’єктів. Операції над 
контурами» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-8-4 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Запусти програму CorelDRAW. Вікно, за потреби, розгорни 
на весь екран. Обери інструмент Прямокутник і, утримуючи 
клавішу Ctrl , намалюй квадрат зі стороною приблизно 2 см. 
Клацни його в центрі (r) і, утримуючи клавішу Ctrl  для 
обмеження кута повороту, поверни на 45°. Обери інструмент 
Еліпс і, утримуючи клавішу Ctrl , намалюй круг з радіусом 
близько 1 см. Утримуючи Shift, виділи обидві фігури і, 
викликавши вікно вирівнювання кнопкою на 
панелі властивостей, відцентруй об’єкти на 
вертикальній та горизонтальній осях.        ___ 

2. Не знімаючи виділення, застосуй команду 
меню Компонувати � Формування � Зад 
мінус перед. Має вийти квадрат з круглим 
отвором (див. мал.).                   ___ 

3. Побудуй зображення кільця для літери Ф за схемою (див. 
мал.). Кільце можна отримати 
операцією Обрізка, Зад мінус 
перед або Перед мінус зад. 
Використовуй вікно Вирівняти 
та розподілити для точного роз-
міщення об’єктів-заготовок.___ 

4. Побудуй зображення палички для літери Ф за схемою. 
Прямокутники з’єднай операцією Сума (Сварка).  ___ 

5. Поєднай, вирівняй і сполучи частини літери так, як показано 
на малюнку.      ___ 

6. Зроби кілька копій літери, зміни їхні кольори, розміри тощо. 
Покажи результат вчителю. Збережи малюнок у файл з іменем 
bukwa.cdr у власній папці. Заверши роботу з програмою. ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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8.6. Вправа «Текстові об’єкти» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-8-5 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Запусти програму CorelDRAW  і, при потребі, створи новий 
документ. Встанови масштаб за розміром сторінки. Вибери 
інструмент Текст, клацни в центрі аркуша і набери на кла-
віатурі число 1234. Розтягни і перемісти об’єкт так, щоб він 
займав верхню чверть сторінки. Вибери інструмент Вказів-
ник і встанови рожевий колір заповнення, блакитний колір 
контуру, ширину контуру 1,5 мм для художнього тексту. ___ 

2. Вибери інструмент Текст і допиши цифри 5678. Зміни розмір 
об’єкта так, щоб він не виходив за межі аркуша. Встанови 
ширину контуру 0,5 мм.     ___ 

3. Створи копію об’єкта і розмісти її під оригіналом. Перетягу-
ючи верхній маркер зміни роз-
міру донизу, отримай дзеркальне 
відображення об’єкта. Розмісти 
його так, як на мал. 1.    ___ 

4. Інструментом Вказівник вико-
най скошування, як на мал. 2. 
Заміни кольори в другому об’єк-
ті на більш світлі, щоб отримати 
ефект віддзеркалення. Вибери інструмент Текст і, клацнувши 
на нижньому об’єкті, заміни цифру 8 на 9.   ___ 

5. Додай до малюнка блок звичайного тексту перетягуванням 
мишею. Встанови масштаб за вибраним, набери текст і від-
форматуй його згідно зі зразком (див. далі).  ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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6. Зменш розміри блоку так, щоб 
частина тексту в ньому не помі-
щалась. Додай до малюнка еліпс. 
Клацнувши на текстовому блоці, 
потім на нижньому маркері ( ) і, 
нарешті, на еліпсі, забезпеч перетікання тексту в блок, 
зв’язаний з еліпсом. Підбери розміри еліпса, щоб було видно 
весь текст. Збережи малюнок у файлі text.cdr у власній папці. 
Заверши роботу з програмою.    ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

8.7. Вправа «Інтерактивні інструменти. Живопис» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-8-6 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Запусти CorelDRAW  і 
підготуй аркуш до робо-
ти. Намалюй криву Безьє 
у формі силуету собаки 
(мал. 1). Застосуй інстру-
мент Інтерактивне ви-
давлювання, щоб отри-
мати вигляд, як на мал. 2. 
Домалюй око і рот.      ___ 

2. Виділи опорну криву (слідкуй за підказкою в рядку стану) і 
вибери інструмент Інтерактивна тінь. Перетягуванням 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 

 16 

мишею від нижньої точки побудуй тінь (мал. 3). Збережи 
малюнок у файлі з іменем dog.cdr і закрий документ. ___ 

3. Створи новий документ. Вибери команду меню Розміщення 
� Параметри сторінки 
(Размещение � Настройки 
страницы…) і в діалого-
вому вікні вибери аль-
бомну орієнтацію сторін-
ки; клацни ОК. Вибери 
інструмент Живопис в 
режимі Пульверизатор. 
У списку на панелі влас-
тивостей вибери набір 
малюнків із зображеннями повітряних кульок і проведи  
дугоподібну лінію. Зніми виділення, клацнувши у вільному 
місці аркуша. Вибери інший набір малюнків (зі святковою 
атрибутикою) і проведи внизу горизонтальну лінію.  ___ 

4. В центрі аркуша розмісти текст з написом «ВІТАЮ!». Збільш 
його розмір інструментом Вказівник та додай Інтерактивне 
видавлювання. Підбери кольори заливки, контуру та 
видавлювання. Збережи малюнок у файлі witaju.cdr . ___ 

5. Створи новий документ (формат А4, 
орієнтація аркуша – книжна). Намалюй 
мішень з трьох різнокольорових еліпсів. 
Вибери інструмент Живопис в режимі 
Пензель, а на панелі властивостей – 
пензель у вигляді стріли. Намалюй три 
стріли, що влучили в мішень. Зміни 
колір однієї зі стріл. Результат запиши у 
файл strila.cdr . Закрий документ.     ___ 

6. Створи новий документ. Створи власний пензель і випробуй 
його. Результат покажи вчителю.    ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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8.8. Тематична робота «Редактор CorelDRAW» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
РОЗДІЛ-8 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Побудуй сектор, отриманий з 
еліпса, з градієнтною прозоріс-
тю (фігура на фоні). ___ 

2. Додай написи. До слова «ГРА-
МОТА» застосуй Інтерактивне 
видавлювання.  ___ 

3. Побудуй горизонтальні лінії: 
намалюй одну, зроби 4 копії, 
одну пересунь вниз, виділи всі, 
вирівняй і розподіли. ___ 

4. Намалюй зірки, скориставшись 
копіюванням, вирівнюванням та 
розподілом. Виділи їх всі і ском-
бінуй в один контур. Застосуй 
Інтерактивну прозорість.      ___ 

5. Внизу грамоти додай емблему «Олімпійські кільця». ___ 

6. Додай власні елементи оформлення або розроби свій варіант 
оформлення. Результат збережи у власній папці у файлі з 
іменем gramota.cdr.      ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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9. Електронні таблиці 

9.1. Вправа «Середовище табличного процесора» 

1. Опиши засоби пересування таблицею.   ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2. Запиши, чим відрізняється електронна таблиця від текстового 
документа.       ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

3. Опиши сфери застосування електронних таблиць.  ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

4. Запиши адреси виділених комірок.    ___ 
______________ 
______________
______________
______________
_____________ 

5. Опиши дії для заміни запису в комірці.   ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

6. Запиши назви елементів вікна 
табличного процесора, позна-
чених цифрами. ___ 
___________________________  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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7. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму Excel. 
Встанови Вигляд � Розмітка сторінки (Вид � Разметка 
страницы). Поверни вигляд Звичайний (Обычный). 
Переглянь таблицю у горизонтальному і вертикальному 
напрямках.       ___ 

8. Повернись у клітинку А1. На панелі інструментів розкрий  
меню Файл, вибери команду Параметри сторінки (Парамет-
ры страницы). Розглянь елементи вікна і вибери команду 
Скасувати (Отмена).     ___ 

9. Розкрий меню Вигляд (Вид), увімкни/вимкни команду Рядок 
формул (Строка формул), відкрий/закрий меню Формат. 
Увімкни/вимкни  команду Рядок стану (Строка состояния).
Слідкуй за результатами своїх дій.    ___ 

10. За допомогою меню Вигляд (Вид) виведи на екран панелі 
інструментів Стандартна (Стандартная), Форматування 
(Форматирование) і Малювання (Рисование). Забери з екра-
на всі панелі, крім панелі інструментів Стандартна. ___ 

11. Набери електронну таблицю такого змісту:   ___ 
Прізвище Ім’я Телефон Адреса 

Кирдяга Майкл (03840)-5-33-98 м. Запоріжжя 
Кукубенко Анжеліка (03840)-6-98-07 смт. Білогір’я 
Печериця Арнольд (03840)-7-00-49 с. Городище 

12. Заміни  імена: «Майкл» на «Микола», «Анжеліка» на «Окса-
на», «Арнольд» на «Андрій». За допомогою кнопок панелі 
інструментів скасуй попередню заміну імен, потім поверни 
скасовані дії. Збережи документ з іменем Вправа 9-1.xls у 
власній папці. Закрий програму Excel.   ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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9.2. Вправа «Робота з таблицею» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-9-1 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Завантаж програму Excel. Встанови Вигляд � Звичайний 
(Вид � Обычный). Замість Аркуш1 напиши власне ім’я. 
Замість Аркуш2 – власне прізвище.   ___ 

2. Збільш  кількість робочих аркушів до 5. Зменш їх кількість 
до 3. Перемісти один з робочих аркушів на нове місце. Зроби 
копію одного з робочих аркушів.    ___ 

3. З власної папки відкрий файл Вправа 9-1. У відповідних 
місцях встав  два нові рядки і новий стовпчик.   ___ 

4.  Доповни відкриту таблицю, щоб її вміст став таким, як на 
малюнку.       ___ 

5.  Вирівняй вміст комірок першого рядка по центру. Командою 
Збережи як… (Сохранить как...) збережи документ у файл з 
новим іменем Вправа 9-2.xls. Закрий програму Excel. Інші 
таблиці не зберігай.      ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 

Прізвище Ім’я Професія Телефон Адреса 

Бояр Тетяна психіатр 45-18-07 м. Київ 
Кирдяга Микола слюсар 65-77-98 м. Запоріжжя 
Наумець Богдан перукар 67-05-44 м. Шепетівка 
Кукубенко Оксана актриса 56-98-07 смт. Білогір’я 
Бисов Степан студент 35-20-19 м. Ялта 
Печериця Андрій тракторист 57-00-49 с. Городище 
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6. Відкрий власну папку. Виділи файл Вправа 9-2. Вибери 
команду Властивості � Загальні (Свойства � Общие). 
Визнач і запиши об’єм і дату створення файлу. ___________ 
____________________. Закрий власну папку.  ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.3. Вправа «Дії над вмістом клітинок» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-9-2 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Завантаж програму Excel. Встанови Вигляд � Звичайний 
(Вид � Обычный). Заповни 10 клітинок А1-А10 словами 
півень, південь, півкуля, півострів.   ___ 

2. Продовж стовпчик ще на 10 клітинок – від А11 до А20, 
вибираючи слова із списку контекстного меню. Виділи клі-
тинки А1-А20, перетягуванням перемісти їх на нове місце в 
клітинки С5-С24.      ___ 

3. Перейди на Аркуш2, де створи таблицю з таким вмістом: 
сало шилло соало двійка шилло 
саало шиило шило салло сало 
шило двійка двійка шило двійка 

Проведи перевірку правопису з виправленням помилок. ___ 

4. Проведи автоматизовану заміну слів: сало � масло; шило � 
мило; двійка � п’ятірка.     ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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5. Перейди на Аркуш3, де створи таблицю наведеного на 
малюнку а) вмісту. Скопіюй вміст клітинок А1-А5 в клітинки 
Е1-Е5 тієї ж таблиці.     ___ 

6. Перемісти вміст клітинок B1 � D5; B2 � D4; B3 � D3; B4 � 
D2; B5 � D1. Видали зі зсувом вліво клітинки А1-В5, 
таблиця має набути вигляду, як на малюнку б). Збережи таб-
лицю у файл з іменем Вправа 9-3.xls у власній папці. Закрий 
програму Excel. Заверши роботу на комп’ютері.  ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.4. Практична робота «Робота з табличними 
даними» 

1. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму Excel, 
встанови Вигляд � Звичайний (Вид � Обычный). ___ 

2. Створи два окремі списки автозаповнення з назвами днів 
тижня і назвами місяців українською мовою.  ___ 

3. Створи порожній бланк календаря на перші три місяці, 
ширину стовпчиків для чисел зроби по 2 (19 пікселів). ___ 

4. Занеси назви днів тижня в клітинки календаря, скорис-
тавшись автозаповненням.     ___ 

5. Занеси числа в клітинки календаря, скориставшись авто-
заповненням.      ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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6. Для запису назв місяців об’єднай відповідні клітинки. Занеси 
назви місяців у клітинки за допомогою автозаповнення. ___ 

7. Для вихідних днів встанови шрифт «жирний».  ___ 

8. Збережи таблицю у файл з іменем Робота-9-4А.xls у власній 
папці. Закрий програму Excel.    ___ 

9. Відкрий власну папку. Завантаж документ з іменем Робота-9-
4А.xls.       ___ 

10. Відредагуй  таблицю до такого вигляду:   ___ 

11. Збережи документ у власну папку з новим іменем Робота-9-
4.xls. Закрий програму Excel.    ___ 

12. Відкрий власну папку. Покажи об’єм і дату створення нового 
файлу Робота-9-4.xls. Після захисту практичної роботи 
заверши роботу на комп’ютері.     ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

 Січень Лютий Березень 
понеділок  6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31 
вівторок   7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  
середа 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  
четвер 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  
п'ятниця 3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  
субота 4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29  
неділя 5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30  

 Квітень Травень Червень 
понеділок  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 
вівторок 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  
середа 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  
четвер 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  
п'ятниця 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  
субота 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  
неділя 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  
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9.5. Вправа «Обчислення в електронних таблицях» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-9-3 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Завантаж програму Excel. Встанови Вигляд � Звичайний 
(Вид � Обычный). За власною датою народження визнач, 
скільки днів прожив.     ___ 

2. Визнач дату, коли тобі виповниться 10 тисяч днів.  ___ 

3. На аркуші Аркуш2 створи таблицю для нарахування заробіт-
ної плати для 5 осіб і заповни  стовпчики В і С за наведеним 
зразком. Підрахуй  вміст клітинок стовпчиків D, E (=0,1*D) i 
F за відповідними формулами.    ___ 

4. Таблицю доповни прізвищами (можна власним та вчителя), 
заповни  для них стовпчики В і С. Для додаткових прізвищ 
підрахуй значення клітинок у стовпчиках D, E i F.  ___ 

5. У додатковому останньому рядку підрахуй  суми стовпчиків 
D (Нараховано), E (Податок), F (До видачі).  ___ 

6. Змінюй дані у стовпчиках В (кількість днів) та С (тариф), спо-
стерігай за змінами у стовпчиках D, E, F. Збережи таблицю у 
файл з іменем Вправа 9-5.xls у власній папці. Закрий 
програму Excel. Заверши роботу на комп’ютері.  ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.6. Вправа «Використання рядка формул» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-9-5 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 

Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 
(підпис вчителя) 

1. Завантаж програму Excel. Встанови Вигляд � Звичайний 
(Вид � Обычный). Набери таблицю закладки продуктів для 
приготування борщу для військової частини за зразком. ___ 

2. За відповідними формулами із застосуванням рядка формул 
підрахуй  сумарну вагу продуктів за наведеними у комірках 
С1:F1 нормами. Результат округли до 0,1.   ___ 

3. Доповни таблицю продуктами: морква (стовпчик G) – 23 г і 
цибуля (стовпчик Н) – 16 г. Внеси зміни до формул. ___ 

4. У рядку 7 підрахуй, скільки всього потрібно продуктів. Змінюй 
значення у клітинках В2:В5, спостерігай за змінами. ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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5. У клітинці D8 запиши власне прізвище. У клітинку Е9 за 
формулою введи поточну дату. Збережи таблицю у файл з 
іменем Вправа 9-6.xls у власній папці. Закрий Excel. ___ 

6. Відкрий власну папку. Надішли файл Вправа 9-6.xls на 
довільний зовнішній носій. У власній папці вилучи файл 
Вправа 9-6.xls. Віднови його із зовнішнього носія. Закрий всі 
вікна, заверши роботу на комп’ютері.   ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.7. Практична робота «Обробка табличної 
інформації» 

1. Завантаж програму 
Excel. Створи таб-
лицю згідно зі зраз-
ком для підрахунку 
площі п’яти ланів 
трикутної форми з 
розмірами сторін a, b 
і c у метрах.       ___ 

2. Знайди площу кожного лану за допомогою формули Герона: 

2

cba
p

++= , ))()(( cpbpappS −−−= . Площу поля S округли 

до 0,01 за допомогою засобів Excel.   ___ 

3. Знайди і запиши в довільні клітинки: найбільшу і найменшу 
площу; середнє значення площі; площу всіх ланів. Збережи 
таблицю у власну папку з іменем Робота-9-7А.xls. ___ 

4. Для підрахунку заробітної плати у різних валютах створи 
нову таблицю (не менше 10 прізвищ) згідно зі зразком. ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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5. В таблиці, у клітинках В2, Е2 і F2, створи відповідні імено-
вані клітинки MIS, DOL, EUR.    ___ 

6. В іменованій клітинці МІS розмісти кількість робочих днів 
місяця (як правило, від 19 до 24).    ___ 

7. Розмісти поточні курси іноземних валют у гривнях в імено-
ваних клітинках: DOL (нехай 8,07), EUR (10,67).  ___ 

8. У стовпчиках D, E і F нарахуй заробітну плату з урахуванням 
кількості робочих днів у гривнях, доларах США, євро 
з використанням іменованих клітинок: MIS, DOL, EUR. ___ 

9. Доповни таблицю іменованою клітинкою RUB (курс – 0,237) 
і стовпчиком, у якому нарахуй заробітну плату в російських 
рублях з використанням іменованих клітинок.  ___ 

10. За допомогою відповідних формул введи у будь-яку вільну 
клітинку поточну дату, а поруч – час розрахунку.  ___ 

11. Внеси зміни в іменовані клітинки і слідкуй, як змінюються 
дані в інших клітинках таблиці. Збережи таблицю у файл з 
іменем Робота-9-7.xls у власну папку.    ___ 

12. Закрий програму Excel. Відкрий власну папку. Покажи об’єм 
і дату створення нового файлу Робота-9-7.xls. Після захисту 
практичної роботи заверши роботу на комп’ютері. ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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9.8. Вправа «Логічні функції в електронній таблиці» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-9-6 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Завантаж програму Excel. Створи за зразком електронну 
таблицю, у яку запиши оцінки, одержані абітурієнтами на 
вступних іспитах.      ___ 

2. Доповни список ще 5 прізвищами з різними оцінками. ___ 

3. Підрахуй для всіх абітурієнтів суму балів за формулою, щоб 
повертала 0 балів при оцінці 2 з одного з предметів. ___ 

4. За допомогою логічної формули заповни стовпчик Результат 
за умовою вступу: середній бал – не менше 18.  ___ 

5. Змінюй  значення оцінок у стовпчиках В, C, D і E, спостерігай 
за результатами. Збережи таблицю у файл з іменем Вправа-
9-8.xls у власній папці. Закрий програму Excel.  ___ 

6. Відкрий власну папку. Надішли файл Вправа-9-8.xls на 
зовнішній носій. Вилучити файл Вправа-9-8.xls із власної 
папки. Віднови його із зовнішнього носія. Закрий всі вікна, 
заверши роботу на комп’ютері.    ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.9. Практична робота «Використання логічних 
функцій» 

1. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму Excel, 
встанови Вигляд � Звичайний (Вид � Обычный). ___ 

2. У довільну клітинку 1-го рядка введи власне прізвище, в іншу 
вільну клітинку за допомогою відповідної формули введи 
поточну дату.      ___ 

3. Починаючи з 2-го рядка створи наведену таблицю з прізви-
щами абітурієнтів та оцінками «12», «11», «10»... «–» (не 
з’явився на екзамен), одержаними на вступних іспитах. ___ 

4. Доповни таблицю до 10 осіб з довільними прізвищами і 
оцінками.        ___ 

5. За відповідною формулою розрахуй середній бал кожного 
абітурієнта (якщо не з’явився на екзамен хоча б з одного 
предмета – ставити 0 балів).    ___ 

6. Встав 2-й порожній рядок, у якому створи дві іменовані 
клітинки: ДЕРЖ – на державне відділення; КОНТР – за 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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контрактом. Внеси у клітинки значення прохідних балів 
(наприклад, на державне – 10,5; за контрактом – 8,75). ___ 

7. У стовпчику Результат за відповідною формулою з вико-
ристанням іменованих клітинок ДЕРЖ і КОНТР, у залежно-
сті від набраного середнього балу, записати рішення комісії: 
Державне відділення, За контрактом і Відмовлено. ___ 

8. У додаткові ОКРЕМІ стовпчики вивести прізвища абітурі-
єнтів, які вступили, відповідно, на державне відділення, за 
контрактом і кому відмовлено. Змінюй  значення прохідного 
балу у клітинках ДЕРЖ і КОНТР, спостерігай за змінами в 
інших клітинках таблиці.     ___ 

9. Розрахуй середній бал з кожного предмета (відсутніх на 
екзамені не враховувати). Збережи таблицю у файл з іменем 
Робота-9-9А.xls у власну папку.    ___ 

10. Відредагуй таблицю для варіанту вступу за сумою балів, для 
чого внеси в іменовані клітинки відповідні значення (напри-
клад, на державне – 31 бал; за контрактом – 27 балів). У 
стовпчику Результат відредагуй формулу для рішення 
комісії у залежності від набраної суми балів.  ___ 

11. У додаткових стовпчиках відредагуй формули для визна-
чення прізвищ абітурієнтів, які вступили, відповідно, на 
державне відділення, за контрактом і кому відмовлено. 
Змінюй значення суми балів у клітинках ДЕРЖ і КОНТР, 
спостерігай за змінами в інших клітинках таблиці.  ___ 

12. Збережи документ у файл з іменем Робота-9-9Б.xls у власну 
папку. Закрий програму Excel. Відкрий власну папку. Покажи 
об’єм і дату створених файлів. Після захисту практичної 
роботи заверши роботу на комп’ютері.   ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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9.10. Вправа «Ділова графіка» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-9-8 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Завантаж програму Excel. Створи електронну таблицю під-
сумків голосування на виборах за наведеним зразком. ___ 

2. Значення клітинок F3:F8 і B9:F9 обчисли за відповідними 
формулами. Змінюй  кількість виборців у стовпчиках В, C, D 
і E, спостерігай за результатами.    ___ 

3. Створи стовпчикову діаграму для клітинок В2:E8 з відпо-
відним заголовком. Збережи її на поточному аркуші разом з 
таблицею.       ___ 

4. Створи кругову діаграму для клітинок F3:F8. Збережи її на 
окремому аркуші з назвою Кругова.   ___ 

5. Створи лінійний графік для клітинок В2:E8 з відповідним 
заголовком. Оформи графік на власний смак.  ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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6. Збережи діаграму на окремому аркуші з назвою Графік. 
Збережи таблицю з іменем Вправа-9-10.xls у власній папці. 
Закрий програму Excel і всі вікна.    ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.11. Практична робота «Побудова діаграм і графіків» 

1. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму Excel, 
встанови Вигляд � Звичайний (Вид � Обычный). ___ 

2. Створи електронну таблицю за наведеним зразком. ___ 

3. Об’єднай відповідні клітинки згідно зі зразком. Де потрібно, 
зроби написи у два рядки.     ___ 

4. Вирівняй вміст клітинок згідно зі зразком. Підрахуй  вміст 
клітинок у стовпчику Е за відповідними формулами. ___ 

5. Додай стовпчик F, у якому за відповідною формулою визнач 
області, в яких міське населення складає понад 70%. ___ 

6. У наступному стовпчику G за відповідною формулою під-
рахуй  середню густоту населення вказаних областей. ___ 

7. Створи лінійну діаграму з відповідними написами, що демон-
струє кількість населення у вказаних областях. Збережи 
діаграму на окремому аркуші.    ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 



 33 

8. Створи кругову діаграму з відповідними написами, що де-
монструє співвідношення територій вказаних областей. 
Збережи діаграму на окремому аркуші.   ___ 

9. Створи стовпчикову діаграму з відповідними написами, що 
демонструє поділ на міське і сільське населення у вказаних 
областях. Збережи діаграму на окремому аркуші. Збережи 
весь документ з іменем Робота-9-11А.xls у власній папці. ___ 

10. Створи електронну таблицю для розрахунку біоритмів на 
поточний місяць за своїм днем народження. В останньому 
рядку вкажи власне прізвище і поточну дату.  ___ 

11. Побудуй графік власних біоритмів, визнач найбільш сприят-
ливі для себе дати.       ___ 

12. Збережи діаграму на окремому аркуші. Збережи весь 
документ з іменем у файл Робота-9-11Б.xls у власній папці. 
Закрий програму Excel. Після захисту практичної роботи 
заверши роботу на комп’ютері.    ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.12. Вправа «Сортування і фільтрація даних» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-9-10 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Завантаж програму Excel. Набери наведену таблицю під-
сумків роботи комбайнерів.    ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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2. Доповни таблицю до 10 осіб з довільними прізвищами і 
результатами роботи. Впорядкуй таблицю за зменшенням 
значень Скошено га. Визнач переможця.   ___ 

3. Впорядкуй таблицю, щоб прізвища йшли за алфавітом. ___ 

4. Відфільтруй записи таблиці зі значеннями у стовпчику Зібра-
но т, більшими за 500.    ___ 

5. Відфільтруй записи таблиці зі значеннями у стовпчику Вро-
жай ц, більшими за 32.     ___ 

6. Визнач прізвища комбайнерів, які зібрали пшениці понад 500 т 
при врожаї більше 32 ц/га. Збережи файл з іменем Вправа-
9-12.xls у власній папці. Закрий програму Excel.  ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.13. Вправа «Форматування клітинок» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-9-12 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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1. Завантаж програму Excel. Створи таблицю згідно із наве-
деним зразком. В клітинках С1:С3 і F1:F3 слово «грн.» слід 
не набирати, а встановити відповідний формат (п.3). ___ 

2. Встанови вигляд меж клітинок згідно зі зразком.  ___ 

3. Встанови формат для клітинки С2: грошовий, два десяткових 
знаки після коми, курсив, розмір шрифту 12.  ___ 

4. Скопіюй  формат клітинки С2 на клітинки С3:С4 і F2:F4. ___ 

5. Зміни формат клітинки С2 (жовтий колір заливки). Зверни 
увагу, що формат клітинок С3:С4 і F2:F4 не змінився. ___ 

6. Збережи набрану таблицю у файл з іменем Вправа-9-13.xls у 
власній папці. Закрий програму Excel.   ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

9.14. Тематична робота «Електронні таблиці» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
РОЗДІЛ-9 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 

Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 
(підпис вчителя) 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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1. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму Excel, 
встанови Вигляд � Звичайний (Вид � Обычный). Створи 
таблицю нарахування заробітної плати для 10 осіб за зразком 
(прізвища, стаж роботи і оклад довільні):    ___ 

2. У клітинці D1 створи іменовану клітинку DNIV; введи у неї 
кількість робочих днів у місяці (наприклад, 22). Величину 
заробітку у клітинках «Зароб.» обчисли з використанням 
посилання на іменовану клітинку DNIV. Премію обчисли із 
розрахунку 40% від заробленого.     ___ 

3. Доплату за вислугу обчисли за умовою: «стаж менше 5 років 
– 0 % від заробленого (стовпчик Е), від 5 до 10 років – 15 %, 
більше 10 років – 30 %».     ___ 

4. Визнач середнє значення нарахованого заробітку. Визнач і 
виведи у додатковому стовпчику прізвища осіб, заробіток 
яких вищий від середнього значення.    ___ 
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5. Відповідним форматуванням (шрифти, орієнтація, заливка, 
об’єднання клітинок) надай таблиці такого вигляду, як зоб-
ражено на малюнку.      ___ 

6. В кінці таблиці запиши власні прізвище та ім’я, введи з 
таймера комп’ютера поточні дату і час. Збережи таблицю   у 
файл з іменем Робота-9-15.xls у власній папці. Закрий 
програму Excel. Після захисту практичної роботи заверши 
роботу на комп’ютері.      ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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10. Бази даних. СУБД Access 

10.1. Вправа «СУБД Access. База даних «Борей» 

1. Запиши визначення СУБД.     ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2. Запиши, для чого призначена СУБД.   ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

3. Перелічи моделі баз даних.     ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

4. Опиши переваги реляційних баз даних.   ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

5. Опиши засоби інтерфейсу програми Access.  ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

6. Перелічи основні об’єкти СУБД Access.   ___ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

7. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж СУБД Access. 
Завантаж навчальну базу даних «Борей». Згорни вікно 
«Борей», розгорни його на повний екран, поверни зменшений 
вигляд вікна.      ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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8. Відкрий таблицю Товары, розгорни її на весь екран. Погор-
тай записи таблиці у різних напрямках. Знайди запис введен-
ням його номера. Закрий таблицю Товары.  ___ 

9. Відкрий схему даних, переглянь зв’язки та інформацію про 
таблиці. Закрий вікно Схема данных.   ___ 

10. Відкрий запити Продажи по типам, Десять самых дорогих 
товаров. Відкрий запит Продажи по сотрудникам и 
странам, наприклад, з 01.01.97 по 30.06.97.   ___ 

11. Закрий запити. За допомогою форм Типы, Товары, 
Телефоны клиентов, Сотрудники переглянь записи в 
таблицях. Знайди картки з фотографіями Марії Бєлової та 
Павла Новікова. Закрий форми.    ___ 

12. Переглянь звіти Список товаров і Товары по типам. Закрий 
об’єкти бази даних без збереження змін. Заверши роботу з 
програмою Access.      ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

10.2. Вправа «Створення таблиць» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-10-1 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Завантаж СУБД Access. Створи порожню базу даних, 
збережи її у власній папці з ім’ям Клас.mdb.  ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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2. У режимі Конструктора створи таблицю із вказаними наз-
вами, типами і властивостями полів. У полі КодУчня створи 
первинний ключ. Збережи структуру таблиці з іменем Учні. 
Закрий таблицю.      ___ 
Ім'я поля Тип даних Додаткові властивості 

КодУчня Счётчик за мовчазною згодою 
Прізвище Текстовый розмір – 20; обов’язкове поле;  
Імя Текстовый розмір – 10; обов’язкове поле;  
Адреса Текстовый розмір – 45; необов’язкове поле;  
РікНар Дата/время необов’язкове поле;  

3. У режимі Конструктора створи таблицю із вказаними наз-
вами, типами і властивостями полів. У полі КодПред створи 
первинний ключ. Збережи структуру таблиці з іменем 
Предмети. Закрий таблицю.    ___ 

КодПред Счётчик за мовчазною згодою; 
НазваПред Текстовый розмір – 15; обов’язкове поле;  
Учитель Текстовый розмір – 20; обов’язкове поле;  

4. У режимі Конструктора створи таблицю з вказаними назвами, 
типами і властивостями полів. У полі КодОцінки створи 
первинний ключ. Збережи структуру таблиці з іменем 
Успішність. Закрий таблицю.    ___ 

КодОцінки Счётчик за мовчазною згодою; 
КодУчня Числовой обов’язкове поле;  
КодПред Числовой обов’язкове поле; 
Оцінка Числовой обов’язкове поле; 

5. Введи по 3 записи з довільним вмістом у кожну таблицю. 
Підбери ширину стовпців за введеними даними. Збережи 
змінену таблицю. Закрий програму Access.  ___ 

6. Із власної папки завантаж базу даних Клас.mdb. Доповни 
таблиці Учні та Успішність до 10, таблицю Предмети – до 5 
записів. Закрий програму Access.    ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 



 41 

10.3. Практична робота «Робота з таблицями» 

1. Завантаж СУБД Access. Створи порожню базу даних, 
збережи її у власній папці з ім’ям Школа.mdb.  ___ 

2. У режимі Конструктора створи таблицю з такими влас-
тивостями полів (всі поля обов’язкові).   ___ 
КодКласу НазваКласу КількістьУчнів КласКерівник 
Счётчик Текстовый, 5 Числовой Текстовый, 30 

3. У полі КодКласу створи первинний ключ. Збережи структуру 
таблиці з іменем Класи. Закрий таблицю.   ___ 

4. Створи таблицю з вказаними властивостями полів. Поле 
РікНар можна не заповнювати, інші поля – обов’язкові. ___ 
КодУчня Прізвище Імя РікНар КодКласу 

Счётчик Текстовый, 15 Текстовый, 10 Дата/время Числовой 

5. У полі КодУчня створи первинний ключ. Збережи структуру 
таблиці з іменем Учні. Закрий таблицю.   ___ 

6. Створи таблицю з вказаними властивостями полів. Перші 2 
поля обов’язкові, інші – ні.     ___ 
КодПред НазваПред ПрізУчит ІмяПобатькові 
Счётчик Текстовый, 15 Текстовый, 15 Текстовый, 20 

7. У полі КодПред створи первинний ключ. Збережи структуру 
таблиці з іменем Предмети. Закрий таблицю.  ___ 

8. У режимі Конструктора створи таблицю з вказаними вла-
стивостями полів. Всі поля обов’язкові. У полі КодОцінки 
створи первинний ключ. Для поля Оцінка встанови умову на 
значення «>0 And <13». Збережи таблицю з іменем Успіш-
ність. Закрий таблицю.     ___ 

КодОцінки КодУчня КодПред Оцінка 
Счётчик Числовой Числовой Числовой 

9. Введи по 3 записи з довільним вмістом в кожну таблицю. 
Збережи базу даних. Закрий програму Access і всі вікна. ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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10. Завантаж СУБД Access, із неї – базу даних Школа.mdb. 
Доповни таблиці Класи, Учні та Успішність до 10, таблицю 
Предмети до 5 записів довільного вмісту. Деталізуй назви 
предметів (наприклад, «Українська мова» замість «Укр. 
мова»). Збережи відредаговану базу даних, закрий програму 
Access і всі вікна.      ___ 

11. З власної папки завантаж базу даних Школа.mdb. В таблиці 
Учні перед полем РікНар додай нове поле Адреса (тексто-
вий, 50, необов’язкове). Доповни довільними адресами кілька 
записів. В кінці таблиці додай поле Примітки, у яке внеси 
дані на зразок: «Грає на скрипці», «Спортсмен», «Гарно 
співає», «Любить малювати», «Добре знає комп’ютер». Збе-
режи зміни в таблиці.      ___ 

12. В таблиці Предмети поле ПрізУчит перейменуй на Пріз-
вище; поле ІмяПобатькові розділи на два поля – Імя і По 
батькові; перенеси дані у відповідні поля. Збережи відреда-
говану базу даних. Закрий програму Access і всі вікна. Після 
захисту практичної роботи заверши роботу на комп’ютері.
        ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

10.4. Вправа «Зв’язування таблиць» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-10-2 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Завантаж СУБД Access. Із власної папки завантаж базу даних 
Клас. Відкрий таблицю Успішність в режимі конструктора. 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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Для поля КодУчня у списку типів даних вибери Майстер 
підстановок.      ___ 

2. У вікнах майстра послідовно вибери такі параметри: вико-
ристовувати значення з таблиці або запиту; таблиця Учні; 
поля КодУчня, Прізвище, Імя; сортування за прізвищем; 
приховати ключовий стовпець; підпис поля «Учень». 
Збережи зміни в таблиці.     ___ 

3. Налаштуй у таблиці Успішність підстановку, щоб у ній 
замість числових кодів виводились назви предметів. ___ 

4. Відкрий вікно Схема даних і додай у робоче поле всі 
таблиці. Зміни зв’язок між таблицями Учні та Успішність 
так, щоб забезпечувалась цілісність даних і каскадне 
оновлення та видалення записів.     ___ 

5. Зроби подібні налаштування для зв’язку між таблицями 
Предмети та Успішність. Збережи схему даних.  ___ 

6. В таблиці Учні заміни назву поля Адреса на «Місце 
проживання». В кінці таблиці додай  поле Примітки, у яке 
внеси дані на зразок «Спортсмен», «Гарно співає». Збережи 
зміни в структурі таблиці.     ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

10.5. Вправа «Впорядкування та фільтрація даних» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-10-4 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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1. Завантаж СУБД Access. Із власної папки завантаж базу даних 
Клас.mdb.       ___ 

2. Відкрий таблицю Учні, додай нові записи (до 20). Серед 
інших введи кілька однакових прізвищ з різними іменами. 
Наприклад: Вергун Євген, Вергун Марія, Вергун Ольга. ___ 

3. Впорядкуй таблицю за алфавітом у полі Прізвище. Впоряд-
куй таблицю за алфавітом за даними одночасно двох полів – 
Прізвище та Ім’я.      ___ 

4. Проведи пошук і заміну прізвищ Вергун за вимогами: з іме-
нем Євген – залишити без змін, з іменем Марія – замінити  на 
Панчук, з іменем Ольга – замінити  на Тимощук.  ___ 

5. Відредагуй таблицю Учні, щоб у ній були 2-3 записи з пріз-
вищами, що починаються з літери «К», а також іменами, що 
закінчуються літерами «ія» (Марія, Надія, Лілія).  ___ 

6. Проведи фільтрацію записів таблиці за допомогою простого 
фільтра за умовою: прізвище починається з літери «К», ім’я 
закінчується літерами «ія». Закрий всі вікна, заверши роботу 
з програмою Access.     ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

10.6. Практична робота «Робота з даними» 

1. Відкрий власну папку, надішли на Робочий стіл ярлик бази 
даних Школа.mdb. Закрий власну папку. За допомогою 
ярлика з Робочого столу завантаж базу даних Школа.mdb. 

2. Відкрий таблицю Учні, додай  нові записи (до 20). Серед інших 
введи кілька однакових прізвищ з різними іменами. Напри-
клад: Денисюк Іван, Денисюк Марія, Денисюк Ольга. ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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3. Впорядкуй  таблицю, розташувавши за алфавітом дані поля 
Прізвище. Впорядкуй  таблицю за алфавітом за даними 
одночасно двох полів – Прізвище та Імя.   ___ 

4. У всіх записах заповни поле РікНар (формат поля «Краткий 
формат даты»).      ___ 

5. Проведи пошук всіх прізвищ «Денисюк». Проведи пошук за 
маскою учнів від 1997-го до 2002-го років народження. ___ 

6. Проведи  пошук і заміну прізвищ Денисюк за вимогами: з 
іменем Іван – залиши без змін, з іменем Марія – заміни  
Денисюк на Панчук, з іменем Ольга – заміни  Денисюк на 
Тимощук.       ___ 

7. Проведи  фільтрацію записів таблиці за виділеним «нисю». 
Знищ фільтр, збережи структуру таблиці.   ___ 

8. Відредагуй  таблицю Учні, щоб у ній було 4-5 записів з прізви-
щами з літерою «К» на початку та з іменами Анатолій, Віталій 
або Андрій, 1993-го або 1994-го років народження. ___ 

9. Проведи  фільтрацію таблиці за допомогою простого фільтра 
за умовою: прізвище починається з букви «К», ім’я закінчуєть-
ся буквами «ій», 1993-го або 1994-го року народження. ___ 

10. Знищ фільтр, збережи структуру таблиці. Проведи  фільт-
рацію записів таблиці за допомогою розширеного фільтра 
за такими умовами: в полі Прізвище «*чук» або «*енко», в 
полі Імя «Л*» або «Н*».     ___ 

11. Налаштуй підстановку для таблиці Успішність, щоб замість 
числових кодів відображались назва класу, прізвища учнів і 
назви предметів. Збережи зміни в таблиці.   ___ 

12. Створи зв’язки між таблицями за допомогою ключових полів. 
Збережи схему даних і відредаговану базу даних. Закрий 
програму Access. Після захисту практичної роботи заверши 
роботу на комп’ютері.     ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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10.7. Вправа «Створення запитів» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-10-5 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. З власної папки завантаж базу даних з ім’ям Клас.mdb. 
В таблицю Успішність після КодПред додай нове поле Дата 
(тип – «Дата/время», формат – «Краткий формат даты», 
обов’язкове, індексоване – «допускаются совпадения»). ___ 

2. Заповни  таблицю за наведеним зразком (до 20 записів; пріз-
вища, предмети, дати та оцінки – довільні).  ___ 

3. Відкрий вкладку Запросы. Створи у режимі Конструктора 
простий запит на базі таблиць Учні, Предмети, Успішність. 
Внеси у бланк запиту поля Прізвище, Імя (обидва поля з 
таблиці Учні), НазваПред, Оцінка. Відкрий запит, збережи 
його з назвою Журнал. Перетвори цей запит на параметрич-
ний для пошуку за прізвищем і відкрий його.   ___ 

4. Скасуй введення параметра. Створи запит про кількість 
оцінок, одержаних кожним учнем. Збережи запит з ім’ям 
Кількість. Відкрий запит.     ___ 

5. Відкрий запит Кількість, додай нове поле Оцінка і створи 
запит для обчислення середнього бала. Відкрий запит. Збе-
режи запит з новим ім’ям Середнє.   ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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6. Відкрий запит Журнал, створи запит для відбору оцінок, 
більших ніж 9. Збережи запит з ім’ям Відмінники. Відкрий 
запит. Закрий програму Access і всі вікна.   ___ 

(*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

10.8. Вправа «Створення форми» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-10-7 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Відкрий власну папку. Завантаж базу даних Клас.  ___ 

2. Перейди на вкладку Формы. Створи у режимі майстра форму 
в один стовпчик для таблиці Учні. Збережи створену форму з 
іменем Учні-Ф.      ___ 

3. У формі Учні-Ф видали поле КодУчня.   ___ 

4. Збільш  висоту області заголовка і внеси довільний заголовок 
(наприклад, «Учні 9-В класу»).    ___ 

5. Для заголовка форми встанови шрифт Arial, розмір 16 пт, 
курсив, червоний колір.     ___ 

6. Помісти на формі довільний малюнок. За допомогою діалого-
вого вікна Свойства налаштуй його так, щоб він помістився 
на формі. Заверши роботу з програмою Access.  ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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10.9. Вправа «Створення звіту» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-10-8 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 

Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 
(підпис вчителя) 

1. З власної папки завантаж базу даних з ім’ям Клас.mdb, 
перейди на вкладку Отчёты.    ___ 

2. Для таблиці Учні створи у режимі майстра звіт у вигляді 
таблиці і збережи його з іменем Учні-З.   ___ 

3. Розмісти поле Учні по центру, доповни заголовок (наприк-
лад, «Учні 9-В класу»). 

4. Для заголовка звіту встанови шрифт Arial, розмір 24 пт, 
напівжирний, синій колір. Для всіх інших полів встанови 
шрифт Arial, розмір 14 пт, звичайний, чорний колір. ___ 

5. Збережи відредагований звіт; опублікуй його в текстовому 
процесорі Word ; відредагуй  документ на власний розсуд; 
збережи як текстовий документ у власній папці з іменем 
Учні-Д.doc; проведи його попередній перегляд.  ___ 

6. Закрий програму Access. З власної папки збережи файл 
Учні-Д.doc на зовнішній носій. Вилучи файл Учні-Д.doc з 
папки. Віднови його із зовнішнього носія. Закрий всі вікна. ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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10.10. Практична робота «Створення запитів, форм 
та звітів» 

1. Завантаж з власної папки базу даних Школа.mdb. 

2. В таблицю Успішність після поля КодПред додай  нове поле 
Дата (тип даних – «Дата/время», формат поля – «Краткий 
формат даты», обов’язкове, індексоване – «допускаются 
совпадения»).     ___ 

3. Заповни  таблицю за наведеним зразком (до 20 прізвищ; 
прізвища, предмети, дати та оцінки – довільні).  ___ 

4. Відкрий вкладку Запросы. Створи простий запит на базі 
таблиць Класи, Учні, Предмети, Успішність.  ___ 

5. Заповни  у бланку запиту поля НазваКласу, Прізвище, Імя, 
НазваПред, Оцінка. Відкрий запит, збережи його з назвою 
Журнал. Закрий програму Access і всі вікна.  ___ 

6. Відкрий власну папку. Завантаж базу даних з ім’ям 
Школа.mdb, відкрий вкладку Запросы, відкрий запит 
Журнал. Створи параметричний запит для пошуку за пріз-
вищем; відкрий його. Скасуй введення параметру.  ___ 

7. Створи запит про кількість оцінок, одержаних кожним 
учнем. Відкрий запит. Для стовпчика оцінок введи назву 
Число оцінок. Збережи запит. Закрий запит з ім’ям 
Кількість.       ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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8. Відкрий запит Кількість, додай  в кінці бланка нове поле 
Оцінка, створи запит для обчислення середнього бала. 
Відкрий запит, він повинен мати вигляд, подібний до 
наведеного зразка. Збережи запит з новим ім’ям Середнє. 
Закрий програму Access.     ___ 

9. Відкрий запит Журнал, створи запит для відбору оцінок, 
більших ніж 9. Відкрий запит. Збережи запит з новим ім’ям 
Відмінники.      ___ 

10. На базі таблиць Класи, Учні й Успішність створи пере-
хресний запит з полями НазваКласу, Успішність.КодУчня, 
КодПред, Оцінка як заготовку.    ___ 

11. Зроби так, щоб заголовки предметів відображалися їх назвами, 
періодичні дроби округлювались до одного знака. Відкрий 
запит: він повинен бути подібний до наведеного зразка. ___ 

12. Додай нові дані в таблицю Успішність, прослідкуй за 
змінами у результатах запиту. Збережи запит з іменем 
Перехресний. Закрий програму Access і всі вікна. Після 
захисту практичної роботи заверши роботу на комп’ютері.
        ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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10.11. Вправа «Експертні системи» 

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж 
програму TEST-W2. У папці 9-КЛАС-БК вибери тест 
ТЕМА-10-9 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту 
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі 
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2. 
Оцінка за теоретичні знання __________  __________ 

(підпис вчителя) 

1. Відкрий вікно Довідка і підтримка.   ___ 

2. Активізуй засіб Усунення неполадок.   ___ 

3. Відшукай і запиши щонайменше дві причини відсутності на 
комп’ютері звуку.      ___ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. Відшукай і запиши щонайменше дві причини, через які не 
вдається надрукувати текст з Блокнота.   ___ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

5. З’ясуй і запиши, що робити, якщо зображення на екрані 
занадто мерехтить.      ___ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

6. При роботі з мишею не працює коліщатко. З’ясуй і запиши 
можливу причину.      ___ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла) Підпис ___________ 
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10.12. Тематична робота «Бази даних. СУБД» 

1. Завантаж СУБД Access. Створи порожню базу даних, збе-
режи її у власній папці з ім’ям Факультет.  ___ 

2. В режимі Конструктора створи структури для чотирьох 
таблиць: Групи, Студенти, Предмети і Успішність із 
вказаними назвами і властивостями полів.   ___ 
Для таблиці Групи: 
Ім’я поля Тип даних Ключ Властивості поля 

КодГрупи Счетчик * За мовчазною згодою  
НазваГрупи Текстовый  Размер – 20; Обязательное поле 
Староста Текстовый  Размер – 20; Обязательное поле 

Для таблиці Студенти: 
КодСтудента Счетчик * (по умолчанию) 

КодГрупи Числовой  
Размер – длинное целое; Обязательное 
поле; Индексированное 

Прізвище Текстовый  Размер – 20; Обязательное поле 
Імя  Текстовый   Размер – 10; Обязательное поле  
Адреса Текстовый  Размер – 50; Необязательное поле 

ДатаНар Дата/время  
Краткий формат даты 
Необязательное поле 

Для таблиці Предмети: 
КодПред Счетчик * (по умолчанию) 
НазваПред Текстовый  Размер – 20; Обязательное поле 
Викладач Текстовый  Размер – 15; Необязательное поле 

Для таблиці Успішність: 

КодОцінки Счетчик * Обязательное поле; Индексирован-
ное (повторения допускаются)  

КодСтудента Числовой  Обязательное поле 
КодПред Числовой   Обязательное поле  

Дата Дата/Время   Краткий формат даты 
Обязательное поле 

Оцінка Числовой  Обязательное поле 

3. Виконай підстановку для таблиці Успішність, щоб в ній 
замість числових кодів КодСтудента і КодПред відобража-
лись прізвища студентів і назви предметів із таблиць Сту-
денти і Предмети (див. наступну сторінку).   ___ 

Комп’ютер № ___ ___. ___. 201__ 
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4. Створи зв’язки між таблицями за допомогою відповідних 
ключових полів (див. зразок). Збережи схему даних. ___ 

5. Введи в таблиці по 3 записи з довільного змісту у такій послі-
довності: Групи, Студенти, Предмети, Успішність. Закрий 
програму Access і всі вікна.     ___ 

6. З власної папки завантаж базу даних Факультет. Доповни 
кожну з таблиць: Групи – до 5 записів, Студенти – до 15 
записів, Предмети – до 10 записів і Успішність – до 25 
записів з довільним вмістом. В таблиці Студенти впорядкуй 
прізвища за алфавітом.     ___ 

7. Створи простий запит на базі таблиць Групи, Студенти, 
Предмети, Успішність. Введи у бланк запиту поля Наз-
ваГрупи, Прізвище, Імя, НазваПред, Оцінка. Відкрий 
запит: його вигляд повинен бути подібним до наведеного 
зразка. Збережи його з назвою Журнал.   ___ 
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8. На базі таблиць Групи і Успішність створи перехресний 
запит з полями НазваГрупи, КодСтудента, КодПред, 
Оцінка. Зроби так, щоб предмети відображалися їх назвами, 
а дроби округлювались до одного знака після коми. Відкрий 
запит: він повинен мати вигляд, подібний до наведеного 
зразка. Збережи запит з іменем Перехресний.  ___ 

9. Створи у режимі Майстра форму в один стовпчик для таблиці 
Студенти і збережи її з іменем Студенти. У формі Студенти 
за допомогою Конструктора видали поле КодСтудента. В 
області заголовка розмісти назву форми (наприклад, «Факу-
льтет інформатики та обчислювальної техніки»). Для 
заголовка форми встанови шрифт Arial, розмір 12 пт, жирний, 
синій колір.       ___ 

10. В ліву частину 
заголовка форми 
внеси довільний 
малюнок. За допо-
могою діалогового 
вікна Свойства 
уточни розміщен-
ня та розміри 
малюнка. Після створення форма повинна мати вигляд, 
близький до наведеного зразка.    ___ 

11. Створи у режимі Майстра звіт табличний для таблиці 
Студенти і збережи його з іменем Студенти. Розмісти поле 
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Студенти по центру, доповни заголовок (наприклад, «Фа-
культет інформатики та обчислювальної техніки»). Для 
заголовка звіту встанови шрифт Arial, розмір 24 пт, курсив, 
червоний колір. Для всіх інших полів встанови шрифт Arial, 
розмір 10 пт, звичайний, чорний колір. Звіт повинен мати 
вигляд, близький до наведеного зразка. Збережи звіт з іменем 
Студенти, проведи  попередній перегляд звіту.  ___ 

12. Закрий програму Access і всі вікна. Після захисту тематичної 
роботи заверши роботу на комп’ютері.   ___ 

 (*) Додаткове завдання вчителя.    ___ 

Загальна оцінка: _____ _____________ 
(підпис вчителя) 
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