
Тестові завдання  з  дисципліни «Основи 

інформатики» 

Модуль 1 Технічне та програмне забезпечення ПК 

1. На материнській платі знаходяться: 
а. Процесор 
б. Оперативна пам’ять 
в. Вінчестер 
г. CD-Rom 
д. BIOS 

2. Процесор призначений для: 
а. Шифрування інформації 
б. Обробки даних 
в. Зберігання інформації 
г. Введення даних 
д. Виведення даних 

3. Оперативна пам’ять є таких типів: 
а. DIMM  
б. CMOS 
в. DDR 
г. RIMM 
д. BIOS 

4. Яке з тверджень є вірним: 
а. BIOS – призначена для тривалого зберігання програм і даних 
б. BIOS – пам’ять з невисокою швидкодією і мінімальним енергоспоживанням 
в. BIOS – базова система введення-виведення 

5. До пристроїв внутрішньої пам’яті відносять: 
а. HDD 
б. RAM 
в. CMOS RAM 
г. BIOS 
д. CD-RW 

6. Які диски дозволяють перезаписувати інформацію: 
а. Вінчестер 
б. CD-ROM 
в. CD-R 
г. CD-RW 
д. FDD 

7. 1 Mb – це: 
а. 1024 Kb 
б. 64 Gb 
в. 1024 b 
г. 1000 b 
д. 512 bit 

8. Пристроями введення інформації є: 
а. Відеоадаптер 
б. Плоттер 
в. Клавіатура 
г. Миша 
д. Монітор 



9. Принтери є таких типів: 
а. Лазерні 
б. Роликові 
в. Планшетні 
г. Матричні 
д. Струменеві  

10. Пристроями виведення інформації є: 
а. Монітор 
б. Принтер 
в. Динаміки 
г.  CD-ROM 
 

Відповіді до підсумкового тесту 
  

1-а,б,д; 2-б; 3-а,в,г; 4-в; 5-б,в,г; 6-а,г,д; 7-а; 8-в,г; 9-а,г,д; 10-а,б,в. 
 

Модуль 2 Операційні системи та програми оболонки 

1. Які з твержень вірні: 
а. Microsoft Windows XP Pro – сучасна, потужна з широкими можливостями операційна система 
б. Особливістю Windows XP Pro є тісна інтеграція з офісними програмами, ефективне використання 

мережі Інтернет 
в. Microsoft Windows XP Pro – надійна, високопродуктивна, 16-розрядна операційна система з 

графічним інтерфейсом користувача 
г. Операційна система Windows XP Pro володіє високою стійкістю до „зависань”, визваних як 

некоректними діями користувача, так і збоями прикладних програм 
д. Windows XP Pro може слугувати файловим сервером, сервером друкування, сервером віддаленого 

доступу для мобільних користувачів 
2. Що відображається на екрані зразу після завантаження операційної системи Windows XP Pro: 

а. Головне меню 
б. Системне меню 
в. Стрічка стану 
г. Робочий стіл 
д. Робоча ділянка 

3. Як викликати контекстне меню Windows XP Pro: 
а. Натисканням лівої кнопки миші 
б. Натисканням правої кнопки миші 
в. Подвійним клацанням лівою кнопкою миші 
г. Подвійним клацанням правою кнопкою миші 
д. Натисканням двох кнопок миші 

4. Вкажіть правильні тверження: 
а. Якщо панель задач повністю заповнена кнопками запущених програм запустити ще одну 

неможливо 
б. Якщо програма запущена, і її вікно розгорнуто на весь екран, то запустити ще одну неможливо 
в. Переключатись між вікнами можна за допомогою миші і клавіатури 
г. Активне вікно, як правило, розміщується поверх інших 
д. Активним може бути лише одне вікно 

 
 

5. Вказана кнопка                         (свернуть) дозволяє: 
 

а. Закривати вікно 
б. Розгортати вікно в повноекранний розмір 
в. Згортати вікно в піктограму на панель задач 
г. Відновлювати вікно до стандартного розміру 
д. Розміщувати вікна каскадом 

 
 
 
 



 
 
 

6.  

 
а. Це вікно програми ОС Windows 
б. Це діалогове вікно 
в. Це вікно папки 
г. Це стандартне вікно 

7. Який з об’єктів є ярликом: 

а.   

б.   

в.   

г.   

д.   
8. Для копіювання файла з однієї папки в іншу (папки знаходяться на одному диску) потрібно: 

а. Відкрити дві папки і перетягнути файл лівою кнопкою миші 
б. Скористатись командою контекстного меню файла Отправить/в папку 
в. Скористатись буфером обміну (зкопіювати файл в буфер, а потім вставити в іншу папку) 
г. Перетягнути файл на папку правою кнопкою миші і скористатись командою Переместить 
д. Можна скористатись будь-яким з перерахованих вище способів 

9. Програма Мой компьютер призначена для: 
а. Роботи з мережею Інтернет 
б. Редагуваня документів користувача 
в. Перегляду вмісту комп’ютера та мережевих ресурсів 
г. Настройки операційної системи та програм, встановлених на комп’ютері 
д. Все вищеназване 

10. Як відновити раніше видалений документ? 
а. Цього зробити неможливо 



б. Скористатись командою Файл/Восстановить програми Корзина 
в. Перетягнути файл з корзини в потрібну папку 
г. Скористатись програмою Перевірка диска 

11. При пошуку об’єктів символ * означає: 
а. Один символ в імені файла 
б. Символ * в імені файла 
в. Замінює пропущені символи в імені файла 
г. Будь-яку послідовність символів в імені файла 

 

12. Чому панель названа "панель задач"? 
а. на ній кнопками показано програми, що працюють  
б. на ній значками показуються папки, що відкриті 
в. на ній показуються назви документи, що обробляються 
г. на ній показуються властивості обчислювальної системи 
д. на ній показуються тексти документів, що обробляються 

Відповіді до підсумкового тесту 
1-а,б,г,д; 2-г; 3-б; 4-в,г,д; 5-в; 6-б; 7-б,в; 8-в; 9-в,г; 10-б,в; 11-г; 12-а. 

 
Модуль 3 Сервісне програмне забезпечення 

1. З якою метою запускають програму Дефрагментация диска: 
а. Для створення на диску фрагментів (кластерів), в які в подальшому можна записувати файли 
б. Для пошуку і видалення тимчасових файлів 
в. Для резервного копіювання файлів 
г. Для прискорення зчитування файлів з диска 

2. Які файли можна видалити за допомогою програми Очистка диска: 
а. Файли, що містяться в корзині 
б. Файли, що давно не використовувались 
в. Тимчасові файли 
г. Стиснуті файли 
д. Резервні копії файлів 

3. Як вмикається програма Проверка диска? 
а. Пуск/Все Программы/Стандартные/Проверка диска 
б. Пуск/Все Программы/Стандартные/Служебные/Проверка диска 
в. З діалогового вікна властивостей диска (вкладка Сервис) 
г. З діалогового вікна властивостей диска (вкладка Проверка) 
д. Я не знаю 

4. Функції програм-архіваторів: 
а. Можливість додавання файлів в архів 
б. Перегляд файлів в архіві 
в. Знищення файлів в архіві 
г. Захист від несанкціанованого доступу 
д. Вилучення файлів з архіву 

5. Архівний файл – це: 
а. Набір з одного або декількох файлів, які в стиснутому вигляді поміщаються в єдиний файл, 

з якого при необхідності можна перейти в початковий стан; 
б. Процес стиснення інформації і зберігання її в такому вигляді певний час; 
в. Файли, що зберігаються в спеціальній папці (Windows\Arh) 
г. Файли, що переміщаються в папку Windows\Arh після тривалого терміну зберігання 

6. Для розархівації Rar-архіву можна скористатись такими способами: 
а. Скористатись командою контекстного меню архіву Извлечь файлы… 
б. Скористатись командою контекстного меню архіву Извлечь в текущую папку 
в. Відкрити архів і скористатись командою меню програми WinRar Файл/Извлечь в указанную 

папку 
г. Скористатись будь-яким з перерахованих варіантів  

7. Що називають комп’ютерним вірусом? 
а. Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з наступним впровадженням копій в 

інші файли, системні області комп’ютера, інші комп’ютери по мережі. 



б. Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з наступним впровадженням копій в 
інші файли, системні області комп’ютера, інші комп’ютери по мережі, обов’язково володіють 
деструктивною дією. 

в. Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з наступним впровадженням копій в 
інші файли, системні області комп’ютера, інші комп’ютери по мережі, можуть володіти 
деструктивною дією. 

8. Які типи вірусів ви знаєте? 
а. Віруси-невидимки. 
б. Завантажувальні віруси. 
в. Поліморфні коні. 
г. Хробаки. 
д. Бурундуки 

9. Як перевірити дискету на наявність комп’ютерних вірусів? 
а. Скористатись командою Проверить на вирусы контекстного меню диска 
б. Скористатись командою Проверить Мой компьютер на вирусы контекстного меню індикатора 

програми 
в. Скористатись антивірусною програмою сканування дискети на наявність комп’ютерних вірусів 
г. Скористатись командою Проверка съемных дисков на вкладці Защита головного вікна програми 
д. Скористатись командою Проверка объектов на вкладці Защита головного вікна програми 

10. Які методи захисту від комп’ютерних вірусів ви знаєте? 
а. не використовувати програми з незареєстрованими авторськими правами; 
б. систематично створювати архівні копії важливої інформації; 
в. періодично проводити перевірку інформації на наявність комп’ютерних вірусів антивірусними 

сканерами; 
г. обмежити доступ до ПК випадковим користувачам; 
д. відключити завантаження ПК з флоппі-диска і CD-ROM. 

 

Відповіді до підсумкового тесту 
1-г; 2-а,в,д; 3-в; 4-всі; 5-а; 6-г; 7-в; 8-а,б,г; 9-а,д; 10-всі. 
 

Модуль 4 Офісні програми Microsoft Office System. 

1. Які з тверджень є вірними: 
а. Програма Microsoft Word – потужний, популярний текстовий редактор, розроблений фірмою Intel 
б. Програма Microsoft Word дозволяє створювати складні таблиці, проводити математичну обробку, 

виконувати аналіз процесів 
в. Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи Windows 
г. Можливості програми Microsoft Word дуже широкі – починаючи від створення нескладних 

текстових повідомлень до складних, багатосторінкових документів, що включають складне 
форматування, графічні елементи 

д. Всі твердження вірні 
2. Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами: 

а. За допомогою команди головного меню Пуск/Програмы/Microsoft Word 
б. За допомогою ярлика програми, розміщеному на робочому столі Windows 
в. За допомогою призначеної комбінації клавіш 
г. За допомогою команди Пуск/Выполнить – Winword 
д. Будь-яким з перерахованих способів 

3. Для виділення абзацу тексту потрібно: 
а. Клацнути мишею на початку абзацу і, при натиснутій лівій кнопці, провести до кінця абзацу 
б. Скористатись кнопкою панелі інструментів Выделить абзац 
в. Двічі клацнути в межах абзацу 
г. Скористатись будь-яким з запропонованих варіантів 
д. Тричі клацнути в межах абзацу 

4. Комбінація клавіш Ctrl+5 призначена для: 
а. Виділення всього документу 
б. Форматування виділеного фрагменту тексту напівжирним накресленням 
в. Відміни останньої дії 
г. Така комбінація клавіш в програмі не працює 
д. Збереження документу 

5. Вирівняти текст по ширині сторінки дає можливість кнопка: 



а.  

б.  

в.  

г.  

д.  
6. Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері потрібно: 

а. Скористатись кнопкою панелі інструментів Печать – документ буде надруковано на принтері, що 
встановлений за замовчуванням 

б. Скористатись командою меню Файл/Печать 
в. Скористатись командою меню Формат/Печать 
г. Скористатись командою меню Вставка/На принтер 
д. Скористатись командою меню Файл/Распечатать документ 

7. Що таке електронна таблиця? 
а. Електронна таблиця – документ програми Microsoft Excel. Вона може містити складні 

математичні, статистичні, ін. розрахунки  
б. Електронна таблиця – документ програми Microsoft Access. Саме в цій програмі можна 

повністю реалізувати всі функції електронних таблиць 
в. Електронна таблиця – це будь-яка таблиця, створена засобами ПК 
г. Затрудняюсь дати відповідь 

8. Клітина електронної таблиці Excel ХР може містити: 
а. Текст 
б. Формулу 
в. Діаграму 
г. Число 
д. Малюнок 

9. Для чого прозначена стрічка формул? 
а. В стрічці формул вказується адреса активної клітини 
б. Стрічка формул дає можливість управляти листами електронної таблиці 
в. В стрічці формул відображається фактичний вміст активної клітини 
г. Стрічка формул відповідає за форматування електронної таблиці 
д. Стрічка формул відображає історію введених формул 

10. Щоб виділити діапазон клітин електронної таблиці потрібно: 
а. Виділити клітину, яка знаходитися в будь-якому куті діапазону і, при натиснутій клавіші 

Shift, вказати стрілками управління курсором потрібний діапазон 
б. Виділити клітину, яка знаходитися в будь-якому куті діапазону і, при натиснутій лівій кнопці 

миші, вказати потрібний діапазон 
в. Варіанти 1, 2 

11. До якого типу належить посилання А12 
а. Мiшане де стовпчик має абсолютну адресу а рядочок вiдносну 
б. Мiшане де рядочок має абсолютну адресу а стовпчик вiдносну 
в. Мiшане де стовпчик i рядочок мають абсолютну адресу 
г. Абсолютне 
д. Вiдносне 

12. Тип дiаграми вибирають враховуючи 
а. Особливостi числових даних 
б. Естетичнi вподобання 
в. Особливостi друкуючого пристрою чи екрану для їх перегляду 
г. Модель вашого  ПК 
д. Розмір таблиці де містяться початкові дані 
 

Відповіді до підсумкового тесту 
1-г; 2-б,в,г; 3-а,д; 4-а; 5-б; 6-а,б; 7-а; 8-а,б,г; 9-а,в; 10-в; 11-д; 12-а,б,в. 

 



Модуль 6 Комунікаційні засоби ПК. 

1. Які з тверджень є вірними: 
а. Інтернет – наймасове і найоперативніше джерело інформації 
б. Інтернет – найбільш сприятливий простір для бізнесу 
в. Інтернет – ідеальний засіб для реклами 
г. Інтернет – найпрогресивніший засіб спілкування і комунікацій  
д. Інтернет – ідеальне середовище для одержання файлів і програм 

2. Які сервіси мережі Інтернет Ви знаєте? 
а. World Wide Web 
б. FTP 
в.   TCP 
г. E-mail 
д. News 

3. Для чого прозначені Інтернет-браузери? 
а. Програми, що дають змогу підключатись до мережі інтернет 
б. Програми, що дають змогу переглядати of-line веб-сторінки, завантажені з мережі Інтернет 
в. Програми, призначені для перегляду HTML документів 

4. Що таке гіперпосилання? 
а. Спеціальним чином виділений текст, клацання якого дає змогу перейти до файла, фрагмента файла, 

веб-сторінки в Інтернеті чи локальній мережі 
б. Спеціальним чином виділений графічний об’єкт, клацання якого дає змогу перейти до файла, 

фрагмента файла, веб-сторінки в Інтернеті чи локальній мережі 
в. Спеціальним чином виділений текст або графічний об’єкт, клацання якого дає змогу перейти до 

файла, фрагмента файла, веб-сторінки в  Інтернеті  
г. Перші два твердження 

5. Що таке домашня сторінка? 
а. Веб-сторінка, створена користувачем, і розміщена в мережі Інтернет 
б. Певна сторінка, встановлена в настройках броузера, з якої користувач починає роботу в WWW 
в. Сайти великих компаній називають їх домашніми сторінками 
г. Це сайти сучасних веб-порталів 

6. Для чого призначена кнопка панелі інструментів програми Internet Explorer Обновить? 
а. Ця кнопка дозволяє повернутись на домашню сторінку 
б. Ця кнопка дає можливість поновити умови пошуку на сайті 
в. За допомогою цієї кнопки можна перезавантажити веб-сторінку 
г. Ця кнопка завантажує веб-сторінку в редактор, вказаний в настройках браузера для її зміни 

7. Для чого призначена панель адрес веб-браузера? 
а. В неї вводиться адреса для відправки повідомлень 
б. В неї вводиться адреса домашньої сторінки 
в. В ній відображається адреса відкритої сторінки 
г. В ній відображається адреса електронної пошти 
д. В ній показані вибрані гіперпосилання 

8. Що входить в електронне повідомлення? 
а. Електронна адреса одержувача 
б. Тема повідомлення 
в. Текст повідомлення 
г. Електронна адреса відправника 
д. Поштовий індекс одержувача 

9. Які дії необхідно виконати для відправлення або одержання повідомлення? 
а. Встановити віддалений зв'язок з поштовим сервером 
б. Припинити віддалений зв'язок з поштовим сервером 
в. Встановити зв'язок з сусідним комп'ютером 
г. Встановити зв'язок з локальним сервером 
д. Встановити некомп'ютерний телефонний зв'язок  за допомогою модема 

10. Яку структуру має електронна адреса при користування електронною поштою? 
а. Назва поштової скриньки@назва поштового сервера 
б. Ір-адреса комп'тера@назва поштового сервера 
в. Назва поштової скриньки@доменне ім'я 
г. Група із 4 чисел від 0 до 255 



 

Відповіді до підсумкового тесту 
1-а,б,в,г,д; 2-а,б,г,д; 3-в; 4-г; 5-б; 6-в; 7-в; 8-а,б,в; 9-а; 10-а. 


